Кристина Николовска

"ВНАТРЕШНАТА" ДИНАМИКА HA ПОЕЗИЈАТА HA ШОПОВ

1. "Внатрешни" процеси
Точна ли е тезата дека: некои поезии имаат "внатрешни" процеси
- додека некои воопшто ги немаат? За да се увериме дали постои
осмислен и наменски "ентериер" на поезиите, покренуваме теза за
"внатрешната" динамика на поезијата на Ацо Шопов.
2. Фонолошка "свест"
Веќе "изградено" место во нашата критика се ставовите дека
звучниот аспект на поезијата на Шопов е голем "соработник" на
семантичките процеси. И нашите досегашни истражувања сведочат за
несекојдневна и вонсериска "фонолошка свест" на Шопов за овие
"сетила" на поезијата.
Може ли таа "свест" да се припише на вонсерискиот усет на
поетот за звучната "фасада"? Интересно е: дали таа "свест" потекнува
од некои длабински диктати? Ако е така, важно е и: дали тие
"диктати" имаат "подземна" мотивација?
Сите овие љубопитства, може да ја надминат оваа фаза на
покренати прашања, и да прераснат во нови сознанија за квалитетите
на ова писмо, доколку се отворат некои негови досега неистражени
аспекти.
3. Внатрешна "еротизација"
Имено, "органската", дури "природна" врска меѓу фонолошкиот и
семантичкиот "свет" кај Шопов, се "стопува" и "ослободува" во вешт и
наменски синергизам, кој има прецизни и јасни - цели. Таа синергија е
"тајниот тунел", кој ги емитува потенцијалите на пораката. Докази за
постоење на таков "тунел" има доволно. Но нас, овој пат не

провоцираат навидум периферните места, деталите, кои може да ни
понудат нова аргументација.
Околу таа врска, Шопов "се издава" на повеќе места, како на
пример во песната Во сонот на црната жена. Култот кон "телото", се
гради преку исказните метафори од типот "A е Б", каде по индиректен
пат се добива споредба меѓу: "телото" (од една страна) и "најдлабок
звук", односно "неуморен ритам" (од друга страна). Така, Шопов не
само телото на жената, туку и "телото" на песната го доживува како "звук". Култот кон "звукот на телото" (на жената, но и на песната), веќе
е продлабочена свест за доминантите на неговата поезија, но и на
доминантите во неговата лична аксиолошка "кула". Формата, телото
на песната, за Шопов е прашање на виртуозна изработка, идеал, кој му
наликува на телото на црната жена. Од неа тој "го бара" звукот,
ритамот на телото - што може да му го овозможи. Затоа, не само што е
ретко усетна и нијансирана метафората "звук", односно "ритам" - за
"тело", туку е и ретко "еротизирана". Таква, внатрешна "еротизација"
- и на самата песна, прави поетот Шопов. Сето тоа резултира со т.н.
"паралелна еротизација" и на план на - тематика и на план на форма.
Постои "интерен" фонолошки "магнетизам" меѓу сегментите, постојат
отворени "симпатии" меѓу нив. Постојат дури и "полови" разлики меѓу
консонантните и вокалните "игри", меѓу фонемите, слоговите и меѓу
цели "фоно-квартови". Такви ремек-дела се на пример циклусите ако:
Молитви на моето тело, и Долго доаѓање на огнот. Тоа е онаа ситуација
кога освен "вербалните", се праќаат и "невербални" сигнали - како
стимулатори на информацијата. Формата "сака" да личи на содржината,
и ја искажува својата "лојалност" кон неа. Тоа е слично на практичниот
показ во останатите уметности, како во танцот на пример, кога преку
движењата се праќаат "сигнали", кои ќе соопштат далеку повеќе
отколку безброј објаснувања или интерпретации; или во драмата, кога
една успешна, постигната драмска ситуација, ќе заврши "работа" за
десетици зборови. Таква, експресивна економија се постигнува преку
прифаќање на друга "азбука", преку друг систем на знаци. Токму таа
"повеќеизразност" е особен квалитет на изразот на Шопов, кој не сака
да се ограничи на "едноизразност".
И тука постои изградена самосвест на поетот за постапките.
Затоа стиховите се самоуверени, вешти, но и смирени. Во сиот тој
"изработен" ритам, за кој во литературата се грижат: параномазиите,
плеоназмите, римите, ехо-римите, и др., тој успева да се доближи до
"моќта" на музичкиот израз, а тоа се веќе домени на: динамика, темпо и
експресија.

Но, важно е што "зад" сето тоа "лежат" - уредни мисли, мисловни
"комплекси", цели мали "драми", цел топос, кој има евокативна сила
што се доживува во читателскиот амбиент.
Ова е доказ повеќе дека внатрешните "настани" на поезиите се
сокриени подлабоко од површинскиот слој и дека доколку ги има може да имаат сосем наменска функционалност.
4. "Драма во драмата"
Co тоа, оваа поезија на најубав начин се доближува до
"музиката" и до нејзините потреби. Тоа не е поезија која "се труди" да
состави параномазии, рими или слично, напротив, таа едноставно - не
може да се замисли без нив. Ниту пак е поезија, која тенденциозно
евоцира некоја музика. Таа самата е - музика, која има своја
филозофија, која е богата со слоеви на значења, со оформени
смисловни концепти, со големи обмислени - центри, кои резултираат
со -поезија. Затоа, "внатрешната" динамика на оваа поезија е голем
оркестратор на софистицираниот "екстериер" на поезијата, која "врие"
од обмислености, од "кофчези" на сознанија, кои имаат среќа да се
обелоденат - рафинирано. Тоа се внатрешни процеси, кои не се
"слушаат", и кои се "мозок" на самата поезија, но кои "остануваат"
подолго од звучните сигнали. Потенцијалите на тие семантички
"трезори", практично се "ехо" на фонолошките процеси. Тоа е можеби
оној тешко досеглив "вкус", кој останува после изведбата на "чистите"
музички дела, а кој се напластува во еден густ "слој" - тишина. Можеби
онаква тишина, каква што Шопов знае дека "тишината сама ќе го рече".
Грижата за тој свет на тишините, е практично големата грижа на
поетот - за нетишините. Доменот на тишините е секоја изработена
синкопа, пауза, белина, делеација или мирно место, кое има речиси
"роднинска врска" со "внатрешниот", интимен свет на таа поезија.
Затоа оваа поезија има свој "пулс", свој "внатрешен ритам", нешто како
"био-ритам", од кој природно оддишува "надворешниот" убав "свет" на
таа поезија. Тоа е самата "поткожна" дикција, како голем сведок за
постоење на комплексни "внатрешни" процеси на оваа поезија.
Внатрешните процеси преку "внатрешната" динамика на
мисла, доживеаност, која расте во вешти поетски "гестови", се
прапроцесот во самата екстериоризација. Како таен, сокриен, дифузен
слој на сè уште неизреченото, овие интимни "настани" се заткулисна
"драма во драмата", која претходи на "големата сценска изведба". Таа
"субдрама" понекогаш се издава преку некоја поента, преку некој

концентрат на мисла или евокација, или преку "чистите" "парчиња"
музика. А тоа е вистински продор во "вертикала", наспрема
"хоризонталните" фонолошки, наративни или воопшто линеарни
текови. Тоа е можеби оној ефект, кога после изведбата на музичко дело
- на крајот останува "вертикален" концентрат, сублимат, кој просто не
може да се опише и објасни во својата - "моќ". Таква "моќ" потекнува
од стожерните стихови на поетот Шопов, кога зрачи некоја "сила",
водена од внатрешните процеси. Тоа значи и дека кога поезијата по
постигнат ефект е блиска до музиката, а не само по карактеристики,
тогаш - навистина зборуваме за нешто повеќе - од поезија!
5. Длабински диктати и "подземна" мотивација
Како одговор на поставеното прашање при пласирањето на
нашата теза: дали "фонолошката свест" потекнува од некои длабински
диктати и дали тие диктати имаат "подземна" мотивација, можеме
да заклучиме дека: фонолошката свест и самосвест на поетот Шопов
потекнува од длабински диктати, кои се водени од една аксиологија
дека: "телото" на песната е "најдлабок звук" и "неуморен ритам". Кај
така сфатената поезија, јасно е зошто најприроден експресивен амбиент
се: параномазиите, алитерациите, римите, ехо-римите и др. фонолошки
потреби. Потребата од музичкиот амбиент во поезијата, од акустичност
во самата "внатрешност" на поезијата, е сведок за големите внатрешни
процеси, кои пак се резултат на "внатрешната динамика" на поезијата
на Шопов. Таа динамика е самото "срце" на надворешните динамички
процеси, кои искрено "бараат" "нетишина" и организиран фоноамбиент. Затоа, надворешниот амбиент на таа поезија е посебно
систематизиран и стилизиран фонолошки "свет", кој се "храни" од
"внатрешниот". "Внатрешниот" пак, си има своја "интима", свои
микро-процеси, кои ја даваат: интонацијата, темпото, "оркестрацијата"
на надворешноста. "Внатрешната" динамика на оваа поезија е
самиот "крвоток", самиот метаболизам на сè она - што допрва "се
раѓа" од неа. Тоа се прасликите, прапроцесите, прамислите,
прадоживувањата, кои дури потоа се "облекуваат" во она што се вика "надворешна динамика". Она што всушност до нас допира и се
слуша.

