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КО УН 

 

 

 

Поетот се раѓа во процепот на злосторствата, 

Пљачка, убиство, измама, или насилство, 

Во некој зафрлен агол на светот. 

 

Најпрвин поетовите зборови ползат 

Низ процепи, грубо пцуејќи со најгадните пцовки 

Слушнати во најгнасните и најбедните градски гета, 

И накратко доминираат врз општеството. 

 

А потоа поетовото срце испушта еден единствен крик 

Од сите денешни вистини што прокапуваат 

низ процепите на злото и лагите, 

И бива смртно претепано од други срца. 

 

Поетовото срце е проколнато, верувај. 
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Копнеејќи за неа јас често седам 

во нејзината сенка…  
Стар Завет 

 
 

 

 

 

 

                       Над мене сив облак и сива орлица 

се договараат за нешто, 

 а јас мислам дека кај тебе 

 ме поткажуваат, Дениција. 

 Оти дошто видов кула и пладневна топола 

 беа како твојата става, Дениција. 

 Дошто сретнав омарнина и жито во движење 

 беа како твојата коса, Дениција. 

 Дошто открив сончоглед и светла пушкарница 

 беа како твоите очи, Дениција. 

 Дошто сретнав залез, дошто пресеков лубеница 

 беа како твојата уста, Дениција. 

 А сите мери житен уем, сите круши кантарки 

 беа како твоите дојки, Дениција 

 Дошто ме размина мило и отпетлано крило 

 беа како твоите клепки, Дениција. 

 Дошто скинав сламка и маслинова гранка 

 беа како твоите прсти, Дениција. 

 Дошто отворив прозорец и непрочитана книга 

 беа како твоите предници, Дениција. 

 А сите напуштени мамузи и узенгии 

 беа како твоите обетки, Дениција. 

 Дошто чув за разлутени ридови и мориња 

 беа како твоите колкови, Дениција. 

 Дошто видов глуварици и плужни ралици 

 беа како твоите стапала, Дениција. 

 А видов што видов и ништо не видов 

 оти везден се искачувам по душата од мртвите, 

 везден слегувам по дождот и маглите 

 и секаде задоцнувам да те стигнам тебе. 

 Потоа ѕемнам кај што мислам дека ќе поминеш 

 и сите градски порти ги оставам отворени 

 во секое време за да можеш да се вратиш. 

 Ти ме приѕираш и од небото и од земјата, 

 а мене никако не ми успева да ти кажам 

 дека и мојата смрт започна по твојата 

 и дека блажено е да се живее, а поблажено  

                                                                   да се  умира, 

 мислејќи само на тебе, Дениција. 
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Обраќање 
Панде МАНОЈЛОВ 

  
 
 

 
Се к`ти ноќта црна!  
Се рути карпа – мрак!  
И петли в село пеат 
и зората се зори- 
над карпа в крв се мие 
и темнината пие 
силно 
светнал ден! 

Сподвижна мисла, небаре буица бликната заедно 
со топлата црвена крв на нашиот, македонскиот, 
велешкиот Коста Солев Рацин, поет со раскошна дар-
ба и голем зналец на патилата на својот народ! Пое-
тот што напиша песни со длабоки душевни јанѕи за 
векотум век да се паметат, да се поместуваат од анто-
логија во антологија, песни инспирирани и доживеани од секој-
дневните глетки на страдалничката живеачка, отсликувајќи ги притоа, 
мотивите сврзани со традицијата и судбината на татковината врамена 
во ропство и очај. 

Кочо Рацин, револуционер и поет, е стамена фигура во македонската 
литература во периодот меѓу двете светски војни. Според Димитар 
Митрев, тој е жива и животворна врска, онаа личност во нашата понова 
историја во која најсугестивно се изрази континуираноста во духот на 
преродбата и на духот на современоста, а според Раде Силјан, тој беше 
и предодреден да стане и народен трибун и ѕвезда водителка на нашата 
поетска мисла. Со појавата на неговата „Бели мугри“ блесна спојот на 
традицијата и модерниот сензибилитет во македонското творештво, пат 
недоод поетот да се навраќа на непресушниот извор на народниот бит и 
него, уметнички да го надоградува до бескрајните граници на модер-
ното. Песните од оваа стихозбирка се песни – визии извлечени од 
бездната на страдалното, извлечени од исконските длабочини на 
душата да се почувствува болката на својот народ, но и од длабочините 
на космичкото и универзалното за опстојбата на човекот и човечкиот 
род со својот труд и маки, зашто тутуноберачите се тутуноберачи со исти 
јанѕи и неверици и на било која точка од земјината топка да го калапат 
тоа жолто злато. Рациновиот поетски јазик е јазик на угнетениот, 
претскажувач и гласноговорник на онаа песна што секој народ сам си ја 
пее и по која го препознаваат и идентификуваат, јазик на работникот, 
грнчарот, но тоа, истовремено е и поетски јазик – бунт против човечките 
неправдини… 

 

Оваа меѓународна манифестација на која учествувале и учествуваат 
видни поети од нашата татковина и Балканот, овие прекрасни „Раци-
нови средби“ што се одржуваат во гемиџискиот, револуционерниот и 
татковински правдољубивиот Велес, не се само возвратена љубов кон 
непроценливата вредност на личноста и делото на бесмрттниот Рацин, 
туку се и лирска историја на македонскиот опстој, македонскиот непо-
кор и македонското простумеење и на денешните ветрометини во векот 
што го векуваме.  
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ЕХО 
 

Кон планините на самрак: 
Што сте вие? 
Што сте вие сте вие...  

 

 
 
 

На пазарот Ансонг, на секои пет дена, 
група бабички доаѓаат да продаваат. 
Изгледаат најневино  
но кријат лукавство длабоко во нив. 
Со лажлив изглед на искреност 
се спремаат да мамат. 
Низинскиот лук, нè убедуваат, 
бил ископан во ридиштата. 
Кога ќе ја продадат скоро цела стока, 
го нудат останатото попладнето, 
и велат дека тоа било сефте. 
И потоа малку подоцна кога сѐ ќе се продаде,  
кога веќе нема што да се стави на попуст,  
ги прибираат остатоците од кај продавачот на големо 
и ги продаваат како „распродажба“ за фајронт. 
Неверојатно! Цел ден си дозволуваме 
да бидеме насамарени од овие  

седум-осумдесет годишни бабишта. 
И тогаш кога се враќав дома, 
помислив хибискусот е кинеска роза. 
Исто ко и тие, стариот хибискус 
ме прелажа мене, будалата. 

Без наслов 
 
Еве една старомодна поема од оние што се 

пишуваа пред 1950, 
најчесто насловени „Без наслов“. 
 

Еден ден зедов камче од 
плажа на Источното Море и го ставив в џеб 
но скокна надвор со врисок. 
 

Дури брзаше во далечината, 
не испушти ниту звук. 
Немав поим за силните емоции по  

кои копнеев. 
На отвореното море има јата гулаби 
спремни да колваат и голтаат лесни зборови. 

Стрели 
 

Престорени во стрели 
да одиме сите, со тело и душа! 
Воздухот го прободуваме 
да одиме, со тело и душа 
Нема враќање 
прободени тука 
гниеме од болката на погодување дома 
никогаш да не се вратиме. 
Последен здив! Сега, да летнеме од  
                                                жицата на лакот, 
фрлајќи ко да е крпиште 
сѐ што сме имале низ годините 

сѐ што сме уживале низ годините 

сѐ што сме натрупале низ  
                                                годините среќата 
и сѐ друго. 
Престорени во стрели, 
да летнеме сите, со тело и душа! 
Воздухот вреска! Воздухот го прободуваме, 
да летнеме со тело и душа. 
Во мрачната дневна светлост, метата  
                                                             ита кон нас. 
Конечно, дури метата паѓа  
во пороен крвав дожд 
ајде сите барем еднаш како стрели 
да крвариме. 
Никогаш да не се вратиме! 
Никогаш да не се вратиме! 
Поздрав, храбри стрели, стрели народни! 
Поздрав, Воини! Духови на паднатите! 
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Бебе 
Пред да се родиш 

пред татко ти 

пред мајка ти 

твоето мрморење 

постоеше. 

 

 

  

 

 

 

Поетскиот опус на Ко Ун, годинашен добиотник на наградата Златен венец на Струшките вечери на 

поезијата, е огромен, тој напишал повеќе од било кој корејски поет. Издал 140 книги од кои 50 се книги 

поезија. Комплетното творештво објавено пред неколку години е собрано во 40 томови од суштинска 

вредност. Тој секогаш изјавува дека „ако квантитетот на некој начин го компромитира квалитетот на неговото 

творештво тогаш тој веднаш би сопрел со пишување. Во неговите песни се манифестира широк диверзитет: 

епиграми во неколку реда, долги дигресивни стихови, епични, пасторални, па дури и некои жанрови кои 

самиот тој ги создал, а можат да се наречат пописториски песни, како што се оние кои ги среќаваме во 20-те 

досега објавени книги со насловот „Десет илјади животи“. 

Дедо по мајка  
 
Чои Хонг-кван, нашиот дедо по мајка, 

беше толку висок што цилиндарот му стигаше до стреите, 

и ги гребеше гнездата на врапчињата под кровот. 

Секогаш беше насмеан. 

Ако баба му дадеше еден залак на питачот да касне, 

нему најпрво му беше мило. 

Ако баба почнеше да го кара, 

тој се смееше и не обрнуваше внимание што вели. 

Еднаш, кога бев мал, ми рече: 

’Слушај, ако го изметиш дворот добро 

дворот ќе се смее. 

Ако се смее дворот, 

ќе се смее и оградата.  

Дури и грамофончињата ќе се смеат 

дури цветаат на оградата’.                       Препев: Горјан Костовски 

Возвишена пролет 
 

Топлиот источен ветер дува, 
земјата се топи. 
Глетка што ги отвора 
очите на слепите. 
Децата се собираат 
едни до други ко пиленца, 
подземните инсекти 
претаат неспокојно. 
Само гледај! 
Рибите кои излегуваат  
од длабоките води 
мразот го кршат со грб! 
Како ли може, жити сѐ 
небото да е тивко? 
Дивите гусаци  
ги водат јатата далеку кон 
реката Сунгари.  
Сега во земјава 
чуда се случуваат. 
Доаѓа возвишена пролет! 
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Како звучи насловот на овој текст? Ласцивно, шокантно, нереално, 

навредливо? Зошто поетесите би ги нарекле „заборавени"? Зарем 

постојат заборавени поетеси и поети, воопшто? Ако постојат, дали 

тоа значи дека и поезијата е заборавена категорија, заборавен жанр 

или, пак, заборавот зависи од полот на луѓето??? Да, поезијата на 

„понежниот" пол побрзо се заборава. Како е тоа поврзано? Посебно 

што, многу од поетесите докажале дека пишуваат добро не како 

,,мажи", туку токму и толку снажно како жени. Во Македонија 

заборавот е особено маркантен… во однос на поетесите, и тоа на 

првите македонски поетеси, со чест на одредени исклучоци меѓу 

писателите кои пишувале за нив. Но, што се случува ДЕНЕС? 

Споменатите заборавени поетеси пишувале на еден незаборавен, 

лирски, а модерен начин. Наспроти сите струи, наспроти сите 

колективни драми и општествени случувања во еден мал свет, во една 

мала, по размер книжевна средина, тие спровеле натчовечки напор од 

калибарот на Јованка Орлеанка. Токму таа средина со малограѓанска 

трпеза, ќе направи филмска, драматична, па дури и трагична слика во 

судбински зададена рамка, и од нивните животи. Слободоумието на 

Шуплинова, Ручигај и Трифуновска, ќе биде често преведувано како 

лесноумие. Нивните солзи ќе бидат доживеани како слабост, а 

реакциите од нивната хиперсензитивна перцепција, како губит-

ништво. Нивните херојски антитабу потези, мораат да го имаат она 

потребно, толку насушно ехо, кое ќе им биде од корист како дија-

мантско наследство и на младите поетеси денес, на новите амазонки 

на 21-от век. Многумина меѓу љубопитните читатели, очекуваат од 

книжевните биографи, мноштво детали, микронастани среде макро-

драмата на писателите. Посебно, на поетесите. Уште повеќе, на наша 

почва, такво е милјето на колективното свесно и несвесно, во доменот 

на човечката егзистенција. Но, пристапот во овој контекст е малку 

поинаков. Наместо да ги обработуваме бројките на месеците и 

годините на раѓање, интуитивно влегуваме во психобиографскиот 

профил на Евгенија Шуплинова, Даница Ручигај и Радмила Трифу-

новска. За нивните животи најмногу говори нивната поезија, за нив-

ната поезија, говори нивниот живот. Но, бидејќи динамиката на дра-

матиката на нивниот живот, кога би се опишала, како некаков 

артефакт, може да зазвучи чудно, тривијално, бизарно, за некого дури 

и невкусно, тогаш, најмоќното око на духот во поетскиот напев нају-

баво ќе сведочи за нивната вистина, за нивната драма, трагика, па и 

напати, ексцентричност. Самот-

ништвото и потребата од само-

тија, соочувањето со синдромот 

на „Женски Лазар" според една 

песна од поетесата Силвија Плат. 

Смртта и повторното раѓање, жи-

вотот и издивнувањето, се темите 

кон кои овде е насочен инте-

ресот. Дали заборавот настапил 

зашто човекот се отуѓил од соп-

ствената отвореност за исповед 

на љубовта, болката, себедавање-

то, до самопрегор… себегубење-

то? Или, пак, зашто луѓето може-

би не ја „сакаат" повеќе поезија-

та??? Повеќето се мажи или 

жени? Што забораваат? Ќе бидам 

ли наречена феминистка ако спо-

менам еден детал дека една од 

овие поетеси била „славена" на 

кафеанска маса… во друштво на 

„вистинските" поети, а потоа, во 

времето на нејзината женска ес-

ен, истите ја вртеле умната глава 

на друга страна, додека прода-

вала свеќи, црвени јаболка на 

ближниот пазар…?? Но, ветив 

дека за такви детали нема да рас-

кажувам. Сакам овде да го акцен-

тирам обидот, современите гене-

рации, од времето СЕГАШНО, да 

бидат запознати со нив, а нив-

ните современици, да се присетат 

на истите… Дали овие поетеси се 

познаваа меѓусебно? Дали се 

почитуваа? Дали се дружеа во 

миризливите скопски ноќи? Нема 

да го задоволам тоа љубопитство, 

освен ако не е поврзано со поези-
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јата. Трите грации имаа и различен живот, но пред сè, сосема 

различни поетики. Шуплинова го носеше „брошот" на еден суптилен 

лиризам на сенки, љубовта беше фантазма… како изгубена играчка… 

како грешен, иако неповторливо маестрален чин. За Даница Ручигај 

љубовта беше храм во кој влегуваат само оние посветените и 

просветлените. Еден вид поетски жена канибал, чие перо гали, но, и 

воедно камшикува, каква што била и во самиот живот, впрочем… Тој 

сакрален канибализам се пресликува во стиховите: ,,Ти таму внатре, 

што ми седиш, и ме уништуваш, да бидам само жена…“ Значи, не 

треба да се биде „само жена“… Треба да се биде, пред сè, човек… да 

се биде човек или да не се биде?? Но, кој тоа го сфати?? Кога Ручигај 

се појави на македонската книжевна сцена, со поетската книга 

„Сребрени ножни игри" напишана во 1960 година, веднаш по првата 

поетска книга напишана во повоениот период, исто од жена, книгата 

„Грешница" во 1959 година, тоа беа времиња на еден соцреалистички 

концепт на колективниот ментален код. Беше важно „општото 

добро", „општата изградба", „генералниот напредок"… Тоа го донесе 

проблемот на табуизација на личните, индивидуални, посебни 

страданија и комплексни доживувања на маркантните собитија. 

Реалноста стана уноформирана категорија, сингуларен императив, 

микросветовите се криеја под темните наметки на ноќта, по тесните 

скопски сокачиња, особено, тие, жените… Тој полов расизам постое-

ше и во секоја традиционална семејна формација, а замислете како 

суптилно, во бели ракавици, перфидно елегантно се спроведуваше во 

книжевните кругови. Кога настапи на сцената, суптилната, но 

тврдоглаво упорна потреба од исповед на љубов и грев, во првата 

книга на македонска модерна поезија, и тоа напишана од жена, под 

наслов „Грешница" од Шуплинова, се разбира дека тоа бил своевиден 

културен шок. Потоа, уште една грамада од исповед, реска, жестока, 

жестока неотповиклива, бескомпромисна, од Даница Ручигај во 

„Сребрените ноќни игри" и во „Заробеници на ветрот". Нивните 

песни беа своевиден камшик врз 

малограѓанската етика и морал. 

Оти, исповедникот, особено, ако 

е жена, и најмоќната тајна и нај-

рушителната емоција ги сооп-

штува директно, без блазирано 

заобиколување, каде што во се-

кое општо се загледува микрое-

лементот, елементот на внатреш-

но доживување 

на сопствените 

стварности. 

Зошто тоа бе-

ше модерна 

поезија? Про-

цесот на дета-

буизација на 

овие поетеси 

значеше сло-

бода, а слобо-

дата е секо-

гаш модерна, 

кога е забра-

нета, како што 

беше во пост-

воените годи-

ни, годините 

после Втората 

светска војна.  

Љубовта 

беше забранета 

и во Исусово до-

ба… а Исус исклучиво нејзе ја 

проповедаше… т.е вербата, на-

дежта и љубовта… а најголема 

од сите, беше љубовта… Тоа и го 

проповедаше Св. Апостол Павле 

кој во Посланието до Коринтја-

ните кажа: „Ако љубов немам, 

ништо не сум''… Имаа ли верба, 

надеж и љубов овие поетеси? Се 

чини, добро ја познаваа немајќи 

ја потполно. А вербата и на-

дежта?? Се чини, беа во нивна 

потрага во песните, но некаква 

драматика и трагизам постојано 

им ја ронеше целта. Значи, не беа 

среќни? А што е среќата? Свес-

ност за краткотрајни мигови на 

„прифаќање"… Го имаа ли 

прифаќањето, навистина???  

 

Се чини, одговорите, допрва 

ќе следат… 
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Смртта е најамбициозна: затоа,  

на крајот ќе се земе и себеси. 

 

1. 

Писателот  

Алваро Муертес 

почина на 14 октомври 2007 

година во Таормина, на симпозиумот на 

европските театролози на тема: „Колку уметноста може 

да ја смени судбината", во хотелот „Континентал", 

улица Виа Дионисио, број 2/А. Од попладневната сесија 

го извлекла надвор една девојка, на дваесетина години, 

со жарцрвена коса, непристојно убав задник, со 

зашилено брадиче, мало прчлесто носе и со црни, малку 

подлабоко всадени очи, што кај присутните во 

конгресната сала со право создало впечаток дека станува 

збор за Французинка. Ако кон тоа се додаде уште дека 

девојката имала исклучително високи нозе и мали, 

топчести гради, дека била слабичка и дека имала и 

дамки околу носето тогаш несомнено е дека станувало 

збор за Французинка. Такви се барем вообичаените 

претстави за Французинките. 

Келнерите од терасата каде седнале девојката за која 

се претпоставува дека била Французинка и познатиот 

шпански писател, велат дека таа нарачала дупла вотка 

смирноф со швепс, а дека Алваро пиел само негазирана 

вода, но подоцна нарачал и тој дупла вотка со швепс. 

Таа пушела давидоф слим, а тој пура. Она што посебно 

им паднало во очи (односно во уши) на келнерите е дека 

девојката изговарала многу нежни гласови, особено кога 

станувало збор за шушкавите: „ш" и „ж", на пример. 

Зборувале на англиски. Откако ја испиле пијачката, 

заминале во собата на Алваро, каде не се задржале 

повеќе од дваесетина минути. Потоа девојката излегла и 

заминала, со тоа што сега имала и мала црвена капа на 

главата, а фустанот и бил подискинат кај градите. Кога 

келнерите ја опоменале дека пијачката останала 

неплатена, таа рекла сметката да се стави на собата на 

господин Алваро Муертес. Потоа додала: „Flores para los 

muertos, flores para los muertos!"
1
  

Еден од собарите кој поминувал покрај собата 312 во 

критичното време од тие дваесетина минути тврди дека 

Алваро (кој инаку зборувал одлично шпански и 

англиски) и девојката во собата воопшто не зборувале на 

англиски јазик. Уште повеќе, тој тврди дека разговарале 

и се расправале на некој сосема непознат, егзотичен 

јазик. „Нешто како ориентален", гласи изјавата на 

собарот за полицискиот извештај. 

Алваро Муертес е пронајден утредента, во 9 часот и 

22 минути од собарката, во собата број 312. Очите му 

биле отворени, бил легнат на грбот, а во раката држел 

некаков ракопис, рачно подврзан и испишан на совршен 

англиски јазик. Првата реченица од ракописот гласела: 

„Врапците беа наредени на жиците меѓу двете бандери 

како црни ноти испишани од некаков гениј врз 

петолиние". Јасно е дека таква реченица сигурно не 

можела да предизвика срцев удар, бидејќи ниту во неа, 

ниту на целата прва страница немало ништо што би 

можело да предизвика шок или стрес. За секој случај, 

ракописот е даден на вештачење, а официјалниот 

извештај од обдукцијата гласи обичен срцев удар, за 

жал, со масивен опфат. 

Постелата била посипана со неколку килограми бело 

брашно, на кое немало траги од крв. 

Улогата на девојката и на нејзиното ненајавено 

доаѓање во Таормина врз смртта на Алваро Муертес не е 

утврдена, и веројатно никогаш и нема да биде утврдена. 
 

2. 

Црвенокосата гледаше низ прозорецот во памучните 

облаци под крилото на авионот, на редовниот лет број 

317 од Хајделберг до Љубљана. Секогаш гледаше во 

облаците по полетувањето и жалеше доколку времето 

беше ведро и нив ги немаше. Ја возбудуваше тоа што ги 

гледа од онаа страна од која ниту еден земен човек не 

може да ги види: беше тоа божествена перспектива и не 

сакаше никако да ја пропушти. И кога веќе авионот се 

искачи на пристојна височина, таа ја отвори чантата и ја 

извади штотуку купената книга на аеродромот. Ја 

прочита првата реченица: Кога авионот се искачи на 

пристојна височина, девојката ја отвори чантата и ја 

извади штотуку купената книга на аеродромот. 

Ѝ снема воздух. „Ова не ми се случува првпат", си 

рече. „Да читам нешто што ми се случува во моментот 

или да помислам нешто што веќе следниот миг ќе ми се 

случи." Морници и лазеа од можноста следните 

реченици да гласат: Ѝ снема воздух. 'Ова не ми се 

случува првпат', си помисли девојката. Нервозно ја 

отвори книгата и зачита брзо, небаре со тоа ќе ја избегне 

опасноста. За среќа, романот продолжуваше со некаква 

нарачка на пијалак и со некакво дебилно запознавање на 

девојката со некаков постар господин. Ја затвори 

книгата со олеснување. „Добро е што, сепак, следната 



 

                                                                                                           
9 

реченица не гласеше - Авионот почна вртоглаво да ја 

губи височината", си помисли за да се пошегува самата 

со себе. 

Но веќе следниот миг ја обзеде страв. Никогаш кога 

летала (а летала многу) не помислила на таква можност - 

дека нешто може да ѝ се случи во авионот. Сега, 

поттикната од ненадејната идеја за можното, почна да 

чувствува страв. За да не мисли на тоа, повторно ја 

отвори книгата, извади молив и почна со својата 

добропозната стратегија на проценување на вредноста 

на едно дело. 

Треба да се знае дека Црвенокосата беше исклучи-

телна по многу нешта, меѓу кои спаѓаше и нејзината 

теорија за степенот на еротизираност на еден текст. 

Додека студираше медицина во Хајделберг, пасио-

нирано читаше книги. Татко ѝ, познат математичар од 

Македонија кој беше повикан со сите почести да преда-

ва во Хајделберг и кој се занимаваше 

со топологија и со откривање нови 

димензии на стварноста, не беше 

воодушевен од тие нејзини „изле-

ти". Практичен и методичен, смета-

ше дека читањето книги е губење 

време и дека студиите по медицииа 

треба да бидат на прво, второ и тре-

то место во животот на секој кој од-

брал да биде служител на Хипократ. 

Среќа што никогаш не дозна за неј-

зината „експертиза" за степенот на 

еротизираност на книгите, затоа 

што тоа ќе го дотолчеше во убеду-

вањето дека ќерка му си го трашти 

времето на глупости. И воопшто, на 

Медицинскиот факултет ја биеше 

глас дека е малку поинаква и дека 

не се совпаѓа со просекот на инку-

баторот. 

Сега, на маргините таа запишу-

ваше броеви. Доволно ѝ беше да ги 

изброи интерпункциските знаци на 

само првата страница, за да знае со 

какво либидо располага писателот. 

Тоа беше можно само затоа што таа 

беше исклучително еротична, речиси 

оргазмична и гледаше ерос дури и во најјавните 

постапки во кои немаше ништо интимно и еротско. 

Така, за неа извичникот беше најеротскиот интер-

пункциски знак, затоа што јасно, речиси вулгарно ја 

покажуваше сликата на фалусот подготвен секој миг да 

продре во црната точка, односно вагината. Прашалникот 

ја возбудуваше уште повеќе, бидејќи алудираше на 

закривен фалус, што во списанијата за еротика кои тајно 

ги листаше уште од осум години (имаше рано љубо-

питство за сексуалноста) се толкуваше како причина за 

поголема возбуда кај жената, поради растегнувањето на 

ѕидот на вагината од закривувањето. Не ги сакаше многу 

прашалникот и извичникот заедно, затоа што тоа и 

личеше на групен секс, односно на два пара кои водат 

љубов заедно, а нејзините претстави за сексот немаа 

ништо свингерско. Тирето ѝ беше јасен знак за коитус 

во тек меѓу два збора или два слога. Двете точки ѝ 

асоцираа час на гради, час на лезбијски однос на две 

„дупки". Точката и запирката ја излудуваа, затоа што 

беше јасно дека тоа беше слика на онаа поза во која 

жената (точката) е над мажот (запирката). Но тврдеше 

дека запирката, чие опавче очигледно беше фалус во 

ерекција, треба во овој интерпункциски знак да биде 

поставена обратно - со опавчето устремено кон точката, 

односно дупката. Дури, така си го пишуваше овој 

интерпункциски знак секогаш кога пишуваше нешто 

ракописно. Наставничката по македонски јазик и 

литература во Скопје излудуваше од таа нејзина упорна 

тврдоглавост. Не можеше да сфати како една одлична 

ученичка, талентирана за пишување, пасиониран чита-

тел на книги може да научи сè, само не може да научи 

правилно да го пишува овој интерпункциски знак. Упор-

но ѝ го исправаше со црвено пенкало, 

но веќе на следната писмена работа 

се соочуваше со запирката крената 

нагоре со опавчето. Се разбира, Цр-

венокосата никогаш не ѝ ја изложи 

таа своја теорија за интерпункцис-

ките знаци како книга во книга, 

како скриена „Кама сутра" во секој 

роман, дури и во оној кој не говори 

Но, обратно, погледнато од 

Гледна точка на животот, се до-

бива: „Живите умреле како мрт-

ви". Тоа не е парадокс, тука нема 

вистина. Живите умреле како 

живи. Не умреле како мртви, оти 

само како жив можеш да умреш. А 

ако умреле како живи - тоа знани 

дека воопшто и не умреле. 

Заклучок: ако е така, нема 

смрт, смртта не е крај. 

„Значи, во право сум", си рече 

Црвенокосата. „Ова е некој старец. 

Загледан е кон смртта. Ова сигурно 

нема да го читам." 

И потоа ја стави книгата во 

малото џепче на седиштето пред 

неа, заедно со другите отпадоци и 

дневниот печат. Додека ја ставаше книгата, случајно 

погледот ѝ се лизна по задната корица. На неа немаше 

слика на писателот, но имаше негов цртеж. Се загледа во 

убавите, силни црти на лицето. „Убав е", си помисли. 

„Но не можеш да му ги определиш годините." И потоа 

решително ја остави книгата во џебот, како да 

отстранува некаков опасен инфективен агенс. 

Авионот веќе почнуваше со спуштањето. Стравот 

замина. Сега уште неколку часа чекање на аеродоромот 

во Љубљана, а потоа - за Скопје. Таму ќе ја чека, околу 

полноќ Русокосата. Доколку не задоцни летот од Љуб-

љана, како минатиот пат. Минатото лето. 

 
(Фрагмент) 
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Авторска тајна 
  
Еден ден 

ангелот ќе праша:  

„Во што веруваш?"  

Јас ќе молчам како камен.  

Тој повторно ќе свика:  

„Си пишувал 

Големи зборови против Бога!"  

Јас и натаму ќе немеам.  

Ќе гледам долу  

и во раката 

ќе ја стискам мојата тајна.  

Како последното цветче  

на планетата! 

 

Зошто? 
 

Додека бев малечок 

не прашував многу. 

Оставав животот 

да ги каже одговорите. 

Кога ми ја подарија првата книга 

прочитав за Учителот 

и неговото влегување во Ерихон. 

До денес се обидувам да разберам 

зошто 

на тој што има ќе му се придаде; 

а на оној што нема ќе му се 

одземе… 

Подоцна сфатив, 

пораснав во верувањето, 

ако продолжам да прашувам, 

ќе останам без прашања. 

И потоа никогаш 

нема да можам да прашам: 

Која си ти и од каде те познавам? 
 

Грст смокви 
 

Стариот пријател 

мирисаше на минато време. 

Ми рече 

дека сè повеќе 

сонува денови 

кои никогаш не ги живеел. 

 

Секое утро 

го гледав до прозорецот.  

Во раката имаше 

триаголник,  

со него ги мереше  

невидливите ѕвезди.  

Еден ден посака старо 

овошје.  

Радосен од желбата  

си реков - оздравува!  

Кога дојдов 

го најдов бел како 

варовница.  

Отпатувал веќе  

мојот пријател.  

Покрај свеќата  

ги истурив смоквите. 

 

Старите дрвја 
 

(Јас и птицата)  

Ги нема 

одамна се сеќавање  

и бел чад кој нечујно 

отпатувал.  

Но јас ги слушам  

и секое утро 

погледнувам кон местото 

на нивното живеалиште. 

Една птица 

по навика долетува 

и со крилата ја бара 

старата гранка. 
 

Ми вели: 

Љубовта никогаш не 

престанува, а другото…  

Јас треперам  

и гледам - 

птицата сака да  

направи гнездо. 

Се плашам 

некое студено утро 

да не ја најдам 

    смрзната во воздухот.  
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 Сенката на денот 
 

Боже, 

колку пати сум прашувал,  

зошто е тоа така?  

И секој ден 
како исплашено животинче  
чекав да ја допрам  

близината на одговорот.  

Но, 

Ти не ми веруваше. 

Ме оставаше диво 

да ја бркам сенката на денот. 

Сам. 

Како душа  
испадена од дувлото  

на старите ѕверови! 
 

Дилема 
 

Јас не знам 

дали после мене 

некој ќе се сеќава на убавината. 
Повеќе не сакам 

да се гледам како нељубен. 
Се плашам, 
тие погледи 

да не ми ја разболат душата,  
Па потоа празен  
како бакарен сад  
да ечам во празно.  
Да снемам  
и болка за болување.  
Тогаш ќе морам  
како лудиот Соломон  
срцето да го расечам надве,  
и покрај реките Вавилонски  
да станам злодеец безаконик  
и 

да сонувам среќа. 
 

Чекори 
 

Чекори мојата сенка. 
Павта како пиле - дивтар 

и удира како чекан. 
Животот ми се претвора 

во расчекор 

кој го делам 

на мали пространства. 
Не сакам да поверувам  
Дека од раѓањето  
до крајот 

постои само еден чекор. 

50 години 
 

Кога ќе си погледнам 

зад рамениците 

можам спокојно да одговорам: 

Ташковски, 

овој досегашен живот 

и не беше баш некоја 

лесна работа. 

Можеби така изгледаше, 

но требаше да мине до 

тука, 

За да видам - 

јас секогаш сум газел 

врз пукнатинки 

н како прч 

сум ги сакал висините,  

сам и во сладок грч! 
 

Пред окото на Будниот 
 

 (Илузија) 
 

Дали сум јас 

тој што останува? 

Дали сонувам 

а не сум тој кој спие? 

Ме буди и вика: 

„Престани 

и започни да веруваш во 

обичните работи!" 

Јас излегувам од ќошот 

и го барам во малата соба. 

Тој продолжува: 

„Да разговараме 

за сите облици на љубовта!" 

Го гледам 

и никако не можам 

да се изначудам - 

како можев да му верувам. 

Тој и натаму ме гледа, 

сака да си игра. 

Јас 

со должината на клепките  

го мерам крајот  

и паѓам некаде подалеку од далечината. 
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ТОПОСИТЕ НА ПРЕОБРАЗБИТЕ ВО 

СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА ПОЕЗИЈА 

1. 

Проучувачите на древните митологии имаат компромис дека 

ајтиолошката функција на митот е најочигледна во митовите за мет-

аморфозите. Во нив најчесто се раскажува за возбудливи, фасци-

нантни, натприродни и незаборавни собитија што завршуваат со 

претворање на еден облик на суштес-

твување во друг (од човек во цвет, 

животно, птица, камен или небесно 

тело или обратно). Оттука, митовите 

за метаморфозите неизбежно и пос-

тојано нудат една „света приказна" за 

потеклото на една појава. Создава-

њето на таа појава се поврзува токму 

со преминот од една во друга форма 

на битисување. 

 

Во една поширока перспектива, 

преобразбата е една од стожерните 

заеднички нишки на различните ти-

пови митови во многубројните мито-

логии: космогониските и есхатолошките 

митови раскажуваат за макро-космичката „преобразба" од 

состојбата на хаос до космос и обратно; антропогониските митови 

создавањето на човечкиот род го поврзуваат со преобразбите на 

други видови суштества (животни, растенија, божества); аграрните, 

вегетативните и календарските митови ни нудат метафорични 

толкувања за цикличните преобразби во вегетацијата и „вечните 

промени" на годишните времиња; култните и јуначките митови, 

пак, сведочат за ритуалните процедури на симболичките 

„преобразби" (симболичката смрт и новото раѓање) на 

иницијантите… Поинаку кажано: древните митологии се 

неразделни од топосот на преобразбите! Дека и античката 

митологија е тесно поврзана со овој универзално распространет 

топос, најдобро се гледа од воведните стихови на Овидиевите 

Метаморфози, дело во кое се (пре)раскажани над 250 различни ми-

тови за преобразби: Духот ме гони да пеам за претворба на некои 
тела в облици нови; бози, на потфатов дајте му душа, зашто сте вие 
што нив ги претворивте в облици други. Песнава моја водете ја од 
кога настана светов и доведете ја среќно до дните на моево време! 

Уште во инвокацијата од своето грандиозно дело, Овидиј навес-

тува дека опевањето на претворбите претставува огромен предиз-

вик. Имено, поетот не може да раскаже само една приказна, како во 

јуначките епови, туку е принуден да ни приложи една непрегледна 

 

 
 

 
 

долга низа од меѓусебно поврзани 

приказни. Дијалогот со непреглед-

ното митско наследство, оттука, 

резултира со приказни за настано-

кот, уништувањето и повторното 

создавање на светот, но и цело ед-

но „море од приказни" за преоб-

разбите во кои учествуваат или ги 

раководат токму божествата од 

кои поетот бара вдахновение. 

Воведните стихови го илустри-

раат и антиномичниот однос на 

делото на Овидиј со античката 

јуначка епска традиција. Иако го 

почнува епот со познатата епска 

конвенција, авторот токму преку 

неа навестува една уметничка ам-

биција која што во голема мера ги 

надминува жанровските коорди-

нати на јуначката епика, особено 

на планот на хронотопот. Имено, 

поетот нема намера да раскажува 

само една приказна (како што пре-

порачува Аристотел во Поети-

ката), ами огромен број приказни 

што треба да остават впечаток 

дека се хронолошки наредени од 

настанокот на светот сè до авгус-

товската епоха во која живее рим-

скиот поет. Големата Приказна кај 

Овидиј е сочинета од безброј по-

мали приказни. Една од клучните 

разлики меѓу епот и романот Ми-

хаил Бахтин ја гледа токму на пла-

нот на хронотопот: „Благодарение 

на епската дистанца, што исклучу-

ва секаква можност за активност и 

промена, епскиот свет ја добива 

својата потполна завршеност не 

само од гледиште на содржината, 

туку од гледна точка на неговата 

смисла и вредност. 

Епскиот свет се гради во зоната 

на апсолутната оддалечена слика, 
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надвор од сферата на можниот контакт со сегашноста што наста-

нува, која не е завршена и затоа може да се преосмислува и пов-

торно да се вреднува" (1989, 450). Доколку доследно ги следиме овие 

луцидни укажувања на рускиот теоретичар, веднаш паѓа во очи 

„атипичноста" на Овидиевата епика: преку комуникацијата меѓу 

митското и историското време (дните на моево време) и преку 

приказните за преобразбите што му пркосат на концептот на 

„потполна завршеност", Овидиј всушност гради една мошне 

динамична слика на светот на преобразбите, слика што дава отпор 

на какво годе „закостенување", слика што сè уште е подложна на 

преобразби, слика во која, според хексаметрите од последното 

пеење: Сè се менува, ништо не пропаѓа; од таму талка /доаѓа тука, 
од тука таму заминува духот / и се вовлекува в секакви тела; од 
тела на ѕверој / в човечки тела преминува, нашиот дух пак во ѕверој 

(XIV, 169-172).  

Оттука, ако се сложиме со Бахтиновите тези, повеќе од очигледна 

е меѓужанровската метаморфоза што ја зачнува Овидиј уште со 

првите стихови: Метаморфози имаат и епски и лирски и драмски, 

но и бележити романескни обележја. Имено, замислата на Овидиј 

да создаде голема 

наративна целина, 

спојувајќи повеќе 

пократки „прик-

азни", неизбежно 

води кон еден по-

лифоничен (во ба-

хтиновска смисла) 

поетски проект, 

кој е овозможен 

токму преку поет-

ските преобразби 

на многубројните 

митови за мета-

морфозите. 

Општо познато е дека Метаморфози третира голем број теми од 

претходните јуначки епови (особено од делата на Хомер, Вергилиј и 

Лукретиј), од други книжевни извори (пред сè, од ајтиолошките 

епилиони од хеленистичкиот период), но и од живата усна тради-

ција. Притоа, еден од доминантните облици на раскажување во 

Овидиевите Метаморфози е токму „нарацијата во нарација", т.е. 

„приказна во приказна". 

Како што забележува Росати, приказните се интерполираат во 

приказните по принципот на „кинески кутии" или на „руските ба-

бушки", што, секако, како наративна матрица подразбира постоење 

на повеќе наратори. И во Хомеровите епови наидуваме на епизоди 

и дигресии во кои некој од ликовите ја добива улогата на раскажу-

вач на приказна, а најеклатантен пример е раскажувањето на Оди-

сеј. И Ајнеј во Ајнеида добива улога на сведокнаратор од чијашто 

уста се реконструира приказната за падот на Троја. 

Сепак, оваа постапка е неспоредливо повеќе ползувана во делото 

на Овидиј: многу индикативен е податокот дека над 60 епизоди се 

раскажани од страна на 40 внат-

решни наратори, т.е. со математ-

ички речник над третина од цели-

от еп функционира како епизоди. 

Притоа, функцијата на нарато-

ротавтор е да обезбеди кохезија во 

раскажувањето.  

 

Имајќи предвид дека раскаж-

увањето е една од најфреквент-

ните дејства, делото на Овидиј 

би можеле да го читаме и како 

метатекст за метаморфозите на 

митот. Коментирајќи ги компо-

зициските и стилистичките ас-

пекти на делото на Овидиј, Ви-

томир Митевски во студијата 

Античка епика со право под-

влекува дека „наместо лесно 

препознатливо композициско 

единство, наоѓаме специфично 

единство на разновидноста, на-

место изграден етички систем 

на вредности се среќаваме со 

бесконечна игра на уметнички 

преобразби". 

 
Во таа бесконечна игра на 

преобразување на приказните 
за метаморфозите, покрај Ови-
диј, се разбира, се придружу-
ваат огромен број писатели, ли-
ковни уметници и музичари. 
Така, во познатата компаратив-
на студија Митот за метамор-
фозата (1974, 2004), Пјер Бру-
нел селектираше раскошен кор-
пус на книжевни творби пос-
ветени на темата за преобр-
азбите. Покрај делото на Ови-
диј, на неа има место и за дела-
та на автори од различни епохи 
и книжевни традиции: од Хом-
ер и Апулеј, Данте и Шекспир, 
преку Нервал и Рембо, Рилке и 
Сипервјел, сè до Франс и Екф-
орд, Гогољ и Кафка, Хегел и 
Фуко…  

 

(Фрагмент) 
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ЗАПОЗНАВАЊЕ 
 

Квачка зачудена  

со пиленца девет,  

на гости во фарма,  

гледа: стаклен „кревет". 
  

Во него: пиленца.  

Број не им се знае. 

Квачката прозборе,  

не може да трае: 
 

-Да ви се претставам:  

јас се викам Квачка.  

Ми снема ли пиле,  

ме викаат Плачка. 
 

А ти? Гнездо - кревет!?  

Зошто стоиш молкум?  

Какво име имаш? 

Откај пилци толку? 
 

-Не од кокошарник.  

Ниту, пак, од шатор.  

Не се ни од странство.  

Не од Улан Батор. 
 

Ги изведов јас сам.  

Сам ги чувам сите.  

Јас сум Инкубатор.  

Во фарма - прв жител 

 
 

СМОК И ВОЛ 
 
Стоејќи крај поток,  

пред смок вол се жали: 

   - Поубаво име,  

ех, колку ми фали! 
 

Се родив ко теле 

од говедска фела. 

Бев јуне, а сега - 

„вол" за мене велат. 
 

- Зар со ново име  

секој ќе те цени? 

Кој назив од корен  

може вол да смени? 
 

И над триста скали  

погоре да идеш,  

ас Супермен славен -  

нема ти да бидеш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ЗУЗАРА И ПЧЕЛА 
 

Мувата Зузара 

Пред пчела се чуди: 

-Зошто за нас секој 

Неправедно суди? 

 

Јас и ти сме исти: 

Ти зуиш, јас зујам! 

Искрено мислење - 

Од тебе да чујам. 

 

-Зуење, кој цени? - 

Одговори пчелата. - 

Тој што мудро цени, 

Ги цени делата. 

 

 

СОВРЕМЕНАТА СОЈКА 

 
Кукавица - мрзла,  

по навика стара,  

меѓу дрвја кружи,  

туѓо гнездо бара. 

 

На сојкино гнездо  

мерката му зеде.  

Нејзините јајца -  

сојка да ги веде. 

 

Штом се врати таа,  

гледа, смета, брои.  

Препозна три туѓи: 

-Тие не се мои! - 

 

„До кукавицата..."  

Напиша и прати:  

преку брза пошта -  

јајцата ги врати. 

 

-Таа уште мисли:  

глупа сум, не гледам,  

а јас веќе везден - 

и интернет следам. 

РОДНИНСКИ СОВЕТ 

Див и питом гулаб 

се сретнаа в нива.  

Поведоа патем 

 дискусија жива. 

 

Дивиот - со писмо.  

Стега коверт цврсто.  

Питомиот - важен,  

сал тропка со прстот: 

 

- И јас бев ко тебе,  

како што те гледам.  

Сега писма носам,  

а дома си седам. 

 

Гулаб-писмоносец  

престанав да бидам.  

Станав и-мејл праќач.  

По цел свет јас идам. 

 

И ти можеш така...  

Чудо ќе се случи!  

Само загреј столче  

и - компјутер учи. 
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ВРАНИН ПЛАН 

 
Од дождецот ситен,  

два часа што врне,  

со лушпа од орев,  

врана полни грне. 

 

Чуден план крои  

таа врана црна;  

неброени капки  

со лушпата згрна. 

 

Штом наполни грне  

од влажната почва,  

со него се токми  

да наполни бочва. 

 

Со бочвата потем,  

со сиот ум вранин,  

ќе го полни долот -  

од денес до лани. 

 

Среде долот ширен,  

под стариот орев,  

план стокмила голем: 

да направи море. 

 

Да се сонча таму  

преку цело лето,  

па да стане врана  

најбела на светот. 

 

 

ПОВИКОТ НА 

ВИСИНАТА 
 

Коза како коза:  

долу трева - плева,  

таа гранки брсти,  

на прсти се крева. 

 

Со навика чудна:  

врвчиња им сече.  

Високото лисје -  

ко магнет ја влече. 

Вчера дури купи  

песок, цемент, тули.  

Покрај вишна бука -  

ќе градела кула. 
 

За да има балкон. 

На мансарда станче. 

Највкусно $ било - 

Најгорното гранче. 
 

ГУШТЕР И СРНЧЕ 
 

Еден зелен гуштер,  

среде шума густа,  

цел ден дроби, меле,  

не затвора уста. 

 

Со срнчето милно,  

тој споредба прави:  

чија убавина  

треба да се слави? 

- Полично од мене,  

велат ти си било!  

Не разбирам зошто  

Толку си им мило?! 
 

Како туфка, мало,  

ти опавче имаш,  

а од сите страни  

само фалби примаш! 
 

А види го мојот!  

Гледај каква боја!  

Долг и зелен опаш!  

Нежен како чоја. - 
 

Срнчето го слушна  

овој зелен „батко". 

Не прифати препир.  

Одговори кратко: 
 

- Други вредни нешта,  

предвид ти не земаш.  

Кој сал опаш фали -  

ни грам памет нема! 

 

ГАСЕНИЦА И ЗЕБРА 
 

Преку зебра гази  

гасеница една.  

Го згрешила патот,  

врз грбот и седна. 

 

Зошто толку иташ,  

пријателке мила? 

Те чека ли овде  

марула со пилаф? 

 

Извини, госпоѓо,  

но јас немам вина.  

Пешачкиот премин  

прописно го минав. 

 
А сега, што правиш?  

Среде пруга стоиш!  

Какви ли планови 

за себе си кроиш? 

 

Велиш: среде пруга?! 

Црна или бела? 

Ако сум на црна -  

веднаш да се селам. 
 

Пруга си е пруга.  

Не е важна боја.  

Не гази ни шини -  

за безбедност твоја. 
 

Слушни, нешто свири!?  

Може веќе доцнам!? 

Да го фатам возот  

за ливада росна.
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FJORDET E VETMISË    

DELVINA KËRLUKU       

ДЕЛВИНА КЕРЛУКУ 
 
Vetëtin skpresa 
 
Buzë detit mbeti betimi e besimi  
Syri limaneve tretur 
Nata përskuqet yjesh   
Agimi arratiset e s'kujtohet të vijë 
Shpresa ka puthur fundin e detit 
Ëndrra ëndërron ëndrrën e saj 
Qiellin pa re të mbarsura 
Me pabesi 
Flladi patjetër do vinte, Delë  
Era shkundi petalin e ëndrrës  
Shpresa vetëtin, vetëtin.  
Vetëm erë harrese mos ndill  
Dallgë e tërbuar! 

06. 2013 
 

Xkelozi 
 

Kur të merr gjumi 
Syri nën qepallë rri zgjuar 
Ëndrrat ftojnë personazhet 
Të luajnë lojëii e tyre 
Kur unë zbardh natën me ty. 
Ti fle me xhelozinë e trilluar. 
S'e di ç'të pëlqen ky gjumë i dyshuar 

Kur unë zbardh natën me ty? 
 
 
Fytyra 
 

Me udhën mora dhe fytyrën tënde  

Fshehur mendimit dhe heshtjes 

Malli yt strehohet në kujtesën time gri  

Tablo e vështirë piktorësh, mision poetësh  

Portreti yt gravurë përjetësie mendimi  

Lot i munguar 

Mbetur pezull rrugëve pa krye 

I lirë endet kujtimi yt… 

 
Këngë malli 
 

Çelu këngë botës  

Së lirë të gëzimeve  

E pas tyre të rendin  

Mjegullat e bardha  

Me mjellmat mitike.  

Si dallgët ëndrrave  

Të enden, të lazdrohen  

Kënga të jetë prore  

Erë e lehtë në shpirt  

Ku të shndrit malli  

Të përkund dashurinë  

E të ledhatojë lumturinë 

 

 

Skpresë e vakët, mbase 
 

Nata ik me brengën e sotme  

Matanë pyjeve dhe maleve më pret,  

E di që jam vonuar  

E ti më pret me pritjen e pafund 

Mua, kaq larg mërguar  

Bares me kujtimin, përmallur...  

Vala e detit bujarisht më gostiti  

Me shpresën e vakët  

Lum i rrëmbyer 

Vjeshta ra, gjethet ndollën furtunën  

Në shpirtin tim.  

Klithmën mbase e mbyt deti  

Por jo dhe shpresën.  

Por jo dhe ëndrrën! 

26. 06/13 
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Ëndrra s’u duk 
 

Klithja është zbehur, ajri lebetit  
Prehjen e ka marrë gjumi i thellë  
Ëndrrat e vonuan ardhjen  
Duke pritur heshtën  
Dremitën me freskun shpurpuritës  
Skutave të fshehta të natës. 
22. 06/13 
 

Largimi 
 

Buqetë ylberi mbaje në dorë  
Rrugët na marrin tatëpjetë  
Dehur ngjyrash mallesh e hallesh  
Yjet ndriçojnë skuta zymtore  
Era joshëse si klithmë gjuetie  
Porosinë si jehonë e dëgjoj  
Dhe thyhet zemra, ankohet  
Paqja nuk shtrihet fushave të gjelbra  
Dhe vizatohet kraharorit  
Retë e mbarsura pushtuan  
Mallin tim 

Rrufeja zhvesh shpatën  
Vetminë dysh ta ndajë. 

 
Rruga e ktkimit 
 
Hëna ndriçoi rrugën e muzgut 
Qielli ishte kaltëruar anembanë 

Aeroplanët fluturojnë çmendurisht 
Me ëndrrat e vjedhura në barkun e uritur 

Kthimi është i largët, datë s'ka 

Agimi zbardhëllon rrugët e lumit të hirtë 

 
Dhe durimi mbetet përmendore që rrjedh  

duke pritur 

Ku vaporët nisin e kthehen limaneve të  
shpresës 

Gazi ngazëllehet me bukurinë e natyrës 

Me rrjedhën e lumit Elbe, Deti të Veriut 
Sa i thelle deti, aq i largët kthimi 
Vaporët vijnë për t'u çmallur 

 
Prej mallit të mërguar, përqafimit të harruar 
... 
As ty të sjellin, as mua më marrin. 
 

Koln, 19.06/13 

Ai përsëri hesht 
 
Lërmë të flas me ty në këtë det heshtje 

Lërmë të flas me ty heshtje 

Ti je trishtimi i vetmisë sime 
Je lot i dhembjes, lot i mallit 
Natë që zbardhet dhe ditë që errësohet 
Shtegtim i zogjve dhe mërgimtarëve 

I largët në heshtjen tënde të thellë 

I afërt në shpresën time të cektë 

Zë që nuk të arrin askund 

Lërmë të flas me ty në këtë det heshtje 

Llambës i digjet fitili 
Yjeve u shuhet vezullimi 
Lërmë të hesht në heshtjen tënde 

Heshtja është mbretëreshë nazike 

Që as rrëmbehet as falet dot 
Do ta vrisja heshtjen për një buzëqeshje 

   17.07"13 

 
 
Hije 
 

E gjithë bukuria është xixëllimë  
E strukur në ëndrrën tënde  
Si ulërimë e mbytur pikëllimi  
Kjo natë do zbardh kur t'i teket  
Dielli do zgjohet me përtesë  
Hëna mbetet dashurinë ta dëshmojë. 

24. 06/13 

Ura e lumit Dhiinn  
 
Mbi urën e lumit Dhiinn  
Preket heshtja e drurëve  
E pihet etja për ty  
Melodia e trishtë  
I ndriçon yjet e qiellit  
Dhe honet e shpirtrave  
që lundrojnë vetmitarë.  
Ëndrrat rrjedhin me lumin  
Lotët të shteren  
Të mos dalin nga shtrati! 

Leverkusen, 18.06/13 



 

 
18 

ПОРТРЕТ 
Александра БЕЛЕВСКА 

 

 
 

 
 
 

“Ја испратив внуката и го замолив шоферот да заврти, да оди накај Влашкамала, да си го погледнам 
местото, да ја видам куќата во која сум се родил“, ми рече чичко Видое на една од нашите последни сред-
би. “Нашата куќа и куќата на вашиве беа една до друга, ги делеше само едно мало вратниче, живеевме 
сите како едно семејстово“. 

Блискоста која ја делеле нашите фамилии можеби е основа за блискоста која ја почувствував, кога 
првпат пред многу години го видов Видое Видически по старата охридска чаршија. 
Крупен, висок човек, со исправен став и мудар поглед срдечно ја поздрави 
мојата сестра, учтиво ме поздрави и мене. Неговиот поглед оддаваше 
впечаток на паметен човек, човек со големо животно искуство, но и поглед 
во кој постоеше огромна топлина и се читаше јасна човечност. “Ова е 
Видое Видечески“, ми рече сестра ми, и веднаш ми стана јасно зошто таа 
беше толку воодушевена од овој човек, па многу често на нашите семејни 
ручеци сосема несвесно знаеше да ги спомене чичко Виде и тетка Натка. 

Рано наутро, огромни облаци го натежнале небото над Охрид, необи-
чен ден, јас со чувство на немир, имав обврска првпат да ги организирам 
традиционалните “Прличеви беседи“. И додека брзав низ чаршијата си 
мислев, чуден е овој живот, не знаеш што ќе ти донесе секој нов ден и мо-
жеби никогаш не сум помислувала, но ете животот ме донесе на оваа по-
зиција, директор на Охридската библиотека, работно место кое бараше во 
тој момент за мене недоволно јасни обврски и одговорности, токму тие тоа утро ме одне-
соа во домот на Видически, човекот од кој ја добив заштитата и сигурноста за многу мои понатамошни 
постапки. 

 
Многупати сум поминала крај таа огромна дрвена 

порта, но до тој ден не знаев дека зад неа се крие до-
мот на еден голем човек. Ги искачив скалите и ја отво-
рив вратата која зад себе криеше огромна одаја намес-
тена во градски стил, со ловечки сувенири. Љубезно ме 
прочека кротка жена. “Добре дојде, душо“ – ми рече 
тетка Натка, подавајќи ми локум и турско кафе. Колку 
срдечни луѓе, каква топлина постои во овој дом – по-
мислив во истиот момент. 

 
 

И низ нашиот договор за организација на “моите пр-
ви“ Прличеви беседи, сфатив колку е голем ликот на Ви-
дое Видически, човек со богат животен век. Во истиот 
момент ми стана јасно дека токму во оваа голема одаја 
доаѓале многу писатели, академици, дипломати. 

Видое Видически е роден во Охрид, во 1931 година. 
новно образование и гимназија завршил во Охрид а 

филозовски факултет во Скопје. Член е на Друштвото на 
писатели од 1959 година. 

Од месец февруари 1950 година, Видически станува 
прв постојан дописник од Охрид и околината за радио 
Скопје и паралелно продолжува да работи со разгласот 
во Охрид. Есента истата година започнува со студии во 
Скопје. Во 1953 година се оженил со сопругата Натка, со 
која добиваат две деца, ќерката Дијана и синот Људ-
мил. 

Заедно со сопругата две години учителствуваат во 
охридското село Косел. 

“Таму поминавме две прекрасни учебни години. 
Имавме многу средби со родителите од учениците и во 
секој нивни дом се чуствувавме како кај свои најблиски, 
одевме на имендени и слави. Така се запознавме со 
животот на нашите ученици. Во тоа време напишав и 
неколку раскази, некои беа наградени а некои откупени 
на анонимни конкурси. Во септември 1955 година ста-



 

                                                                                                           
19 

нав директор во основање на Околискиот Историски 
Архив, благодарение на ангажирањето на претседа-
телот на Околискиот Одбор Живко Мартиновски. Иако 
работевме во тешки услови. успеавме да собереме 
доста материјали од тогаш постојните градски одбори 
(Охрид, Струга, Ресен, Кичево, Македонски Брод, Бел-
чишта и Косел)“. 

“Пред мене стои жива легенда“, помислив тогаш, 
човек кој не може да го раскаже својот животен пат во 
еден ден. Сепак тој е вешт и знае да го издвои најбит-
ното и најважното во својот животен век. 

“По отслужувањето војска бев поставен за прв 
директор и основач на Радио Охрид од страна на 
претседателот на Градскиот Одбор во Охрид госпо-
динот Атанас Илоски, човекот кој беше иницијатор 
да започне со работа радио-станицата. Во еден од 
првите денови на декември 1957 година, јас и 
Димче Зебецот – шофер на Околијата, со џип за-
минавме во Прилеп каде се изработуваше преда-
вателот од страна на познатиот стручњак Киро. 
Одењето беше тешко а враќањето уште потешко, 
бидејќи на превоите на Буково и Ѓавато имаше 
многу наврнат снег. Сè се одвиваше добро и за-
почнаа техничките проби на радио предавателот со 
јачина од педесет вати. Се слушаше добро, бидејќи 
етерот не беше заситен со такви и слични преда-
ватели“. 

Свеченото пуштање во работа на Радио Охрид 
се случи на 22 декември истата (1957) година.  

“Многу интересно е настаната идејата за фор-
мирање на фестивалот Охридско лето“ – продолжи 
да раскажува Видое. “Скоро секоја година на Јно 
летуваше семејството на Ана Тофовиќ – Липша и д-
р Петар Тофовиќ. Еден ден на крајот на Јули 1961 
година на терасата во ресторанот Летница на 
неколу споени маси седевме неколку познати ими-
ња како што се Ана Тофовиќ – Липша, д-р Петар 
Тофовиќ, Димитар Кондовски, д-р Милан Ѓурчинов, 
Матеја Матевски, Илија Зафировски, Виктор Плев-
неш и јас. Се водеа доста разговори од областа на 
културата во Македонија и посебно за културата во 
Охрид и така се дојде до идеја еден музички 
фестивал да се одржува во градот. Првиот концерт 
се одржа на 4 август, истата година, во црквата Св. 
Софија, со настап на првенката на нашата Опера, 
Ана Тофовиќ – Липша. Следните две-три години 
фестивалот се оддржуваше со посебна програма во 
текот на летниот период, а во организација на 
Концертната Дирекција на РМ, каде директор беше 
познатиот македонски диригент Кирил Спиркоски, 

и Домот на Култура “Моша Пијаде“ – Охрид каде, 
директоруваше Љубен Баткоски, а потоа и јас. Од 
1964 година фестивалот се издвои како посебна 
институција со посебни органи, а за директор беше 
поставен Миле Волканоски, кој имаше свој 
придонес за неговиот успешен развој. 

 
Во 1969 година Видое Видически како директор на 

Домот за култура во Охрид започнува со органи-
зирањето на културната манифестација “Прличеви 
Беседи“ во чест на големиот македонски творец Григор 
Прличев. Од тогаш Домот за култура во Охрид го 
преименува името во Дом на култура “Григор Прличев“ 
– Охрид, а песната “За Патрикот“ (1762 лето) станува 
химна на манифестацијата “Прличеви Беседи“ и на 
институцијата. На свеченостите, кои секоја година се 
одржувале на 5 и 6 февруари (кои сè уште ги слават 
Библиотеката и Домот за култура во Охрид) со свои 
беседи настапувале поголем број научни работници и 
писатели, меѓу кои: Блаже Конески, Вера Антиќ, Милчо 
Балески, Томе Саздов и други. 

 
 Во тоа време во Домот за култура во Охрид рабо-

теле повеќе аматерски ансамбли, драмскиот, фолклор-
ниот и мешовитиот хор, Новите охридски трубадури, 
клубот на младите писатели, литературната секција и 
други. Преку секторот “Приредби“ биле организирани 
театарски претстави, сериозна музика, гостувања на 
забавни и народни ансамбли, ликовни изложби, лите-
ратурни средби и други настани. Преку секторот кино, 
покрај редовните филмови, се организирале ревии на 
наградувани филмови, спектакли со историска тематика 
и други значајни остварувања. Домот секогаш го отста-
пувал просторот за потребите на Вишата туристичка 
школа и за семинарот за македонски јазик, литература 
и култура.  

 

Видически во голема мера придонел и во органи-
зирање на “Струшките вечери на поезијата“. 

“По давањето во употреба на Домот по адаптацијата 
и доградбата, во 1981 година постоеше можност за 
целосно изградување на просторот предвидено со 
проект, но во тоа за жал не успеавме“ – рече Видое.  

Се замисли малку и продолжи. “Ова е мојата жи-
вотна приказна. На крајот на што најмногу се радувам? 
Се разбира на тоа кога внуката Дамјана на крајот на 
учебната година ќе ми покажеше сведителство со цела 
низа од петки. И таа сега пишува нешто, но крие, не 
сака да ни прочита ништо, сè додека книгата не ја 
завршела. А јас кога ќе имам можност сосема случајно 
да прочитам нешто од тоа што пишува, пријатно се 
изненадувам, си велам, очигледен е нејзиниот талент 
за  пишување“, со гордост зборува Чичко Видое. 
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ДЕЛА И НАГРАДИ 
 

Видое Видически е автор на делата: “Сини пито-
ми утрини“, песни, 1959 година, “Бреговите се не-
мирни“, драма, 1963 година, “Балада за орканата“, 
драма, 1964, “Големата шума“ прв дел, роман за 
деца и млади, 1970, “Малиот одред“, ТВ серија од 
десет епизоди снимена 1977 година на ТВ Скопје, 
“Големата шума“ втор дел, роман за деца и млади, 
1986, “Вечерен пејсаж од градот“, песни, 1988, 
“Таинствени води“, роман за деца и млади, 1990, 
четири години подоцна доживува второ издание, 
“Заробеници на вечерните игри“, раскази, 1993, 
“Времето на црвените рози“, роман за деца и 
млади, 1994, “Приказни за Дамјана“, раскази за 
деца, 2003, “Вие“, песни, 2009 и книгата “Биље крај 
езерото“, издадена 2011 година. 

Видически има објавено повеќе песни и раскази 
во периодиката и во дневниот печат. Застапен е во 
зборници и антологии, неговите дела се преве-дув-
ани на италијански, француски, руски, турски и на 
романски јазик. 

Добитник е на наградата на РТС на “Струшките ве-
чери на поезијата“ во 1971 година, на наградата на 
книгоиздателството “Детска радост“ од Скопје за 
најдобра книга меѓу двата саема на книгата во 1994 
година и на наградата „Дијалог“ за стихозбирката 
„Вие“, додека во 1977 година Видое Видически ја 
доби “Седмооктомвриската награда“ на град Охрид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На крајот на пишувањето на овој текст чувствувам 
огромна чест и задоволство што имав можност да 
правам портрет за ликот Видое Видически, човек со 
огромно животно искуство и успешен работен век, 
непресушен извор на информации. 

Видически ја живее третата доба на животот, во хар-
монична семејна идила со сопругата Натка, за која 
честопати на нашите средби во охридската библиотека 
знае да ми рече дека е “најначитаната жена“ и задо-
волно ме погледнува при секое спомнување на неј-
зиното име. Живее со гордоста на синот Људмил и спо-
менот на ќерката Дијана. Сè уште е редовен посетител 
на библиотката, со која во одреден период дирек-
торувал и е почесен гостин на многу културни случу-
вања. 

 
 

ПЕСНИ ЗА ПОТОПИТЕ 
 
                      Каде се нашите писатели  
                      каде се нашите списанија... 
 

КАЖУВАЊЕ ПРВО 
 
По првото доаѓање 

на потопот 

ни ги исушија очите, 
а гласот ни остана вделан 

во секој камен 

од кулите извишени 

над плодната земја. 
 

Ридањето заврши во молк  
и во братски раскол. 

 
Моќните мечеви  
подзастанаа зад штитовите  
на старите воини  
и сè се пресели  
под манастирските стреи  
и под високите стебла  
на непроодните кории. 

 
Постоењето тогаш  
започна да се испишува  
со белег на библиско  
кажување 

и во живописните слики  
врз студените ѕидови  
што завршуваа горе  
во сводовите. 
 

Тешко и горко  
на оние 

што не ќе го прифатеа  
новото покрстување  
по првиот потоп. 
 

Низ жар и пламен  
минуваше секој  
зашто земјата беше фрлена  
во долгови 

и во страшно искушение  
чекајќи го судот  
на времето
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КАЖУВАЊЕ 
ВТОРО 

 
 

По второто доаѓање  
на потопот  
лоша војска  
ја нагази земјата  
и опусте сè. 
 
Лоша војска 
од лоши војници надојде  
со остри сабји  
од свиено сечило  
и белези 
од бели свилени превези  
и многу зулум и крвнина  
направи. 
 
 

Кули високи и огради  
кренаа силниците  
за во нив да ги слават  
победите 
и вечерите со неполни  
месечини. 
Наоколу полињата  
пеплосаа. 
 
 

Црвени тутенки  
ги покрија  

и други треви со горчлив  
вкус. 
 

Плуговите преполовени 
останаа 
по првиот риеж 
во сувата земја 
и нивите  

неорани зарастеа 
во коров. 
 
 

Семето задоцни  
уште за една жетва. 
 

Болест и глад завладеа  
тогаш по сиромаштијата  
и почнаа 
големите преселби. 
 
 

По црквите и  
манастирите 

иконите беа испокрадени 
зашто никој 
не веруваше повеќе  

во нив 
но и во тие 
што посакаа 
да ги заменат. 
 
Вистина, вистина 
ви велам 
невремето доаѓаше 
од сите страни! 

КАЖУВАЊЕ 
ТРЕТО 

 

Навистина, навистина!  
(луѓе ви велам)  
и по третото доаѓање  
на потопот  
невремето идеше  
од сите страни. 
 
 

Најпрвин ни ги поткопаа  
потпорите 
изградени од делан бигор. 
Изворите ги прогласија  
за свои 
и им го променија  

истекот. 
 

Далјаните ги урнаа  
долж гопемите води  
и долините останаа суви,  
а плодовите попаѓаа  
несозреани  
зашто не го дочекаа  
своето време. 

 
 

Нови војски со нови  
походи  

земјата и небото  
ги претворија  
во кремен и огнило  
и трат загорен  
засмоде насекаде. 
 

Колежот стана јавен  
и многу реки ги преполни  
со блиска крв. 
 

Силниците по новото  
селење на народот  
го извршија  
својот најголем  
грабеж. 
 

Навистина, навистина 
(јас ви велам)  

ништо 

не остана неограбено  

и неподелено. 

 (1986 година 

Славе БАНАР 

 

ПЕЈЗАЖИ НА ДУШАТА И 

ПРИРОДАТА 
Видое Видичевски: „Вечерен пејзаж од градот" 

 

Авторовата мисла не се задржува само на 

пасторланите глетки, ниту пак го ограничува 

својот интерес врз опевањето на она што само 

по себе значи убавина. „Песната за потопите", 

поделена во три пеења, со едно чудесно мото: 

„Каде се нашите писатели, каде се нашите 

списанија..." изречено спокојно и скоро со 

полушепот, без некоја драматична интер-

пункција која би му овозможила паролашки 

ефект, но кое токму заради тоа делува врз 

читателот со сета своја прикриена резигнација, 

ни овозможува во авторот на книгата „Вечерен 

пејзаж од градот" да откриеме поет кој не само 

што може да ни ги долови ретко убавите 

проблесоци на природата и да се нурне во 

длабочината на човековата душа, туку и 

реминисцентен писател, длабоко и очајно 

замислен над проблемите на своето време, над 

иднината над која се напластиле темните 

облаци кои со сета своја жестокост се 

закануваат да ги уништат драгите и топли 

нешта. Свесен за грдата можност синилото на 

небото и водата да биде снеубавено да биде 

заматен дури и бистриот извор од кој жубори 

шепотот на душата. Видичевски воспоставува 

комуникација со чудесно сеопфатниот симбол 

на уни штувањето: потопот! Разгранувајќи ги 

страниците на историјата, наслушнувајќи го 

белегот на библиското кажување, подот-

ворајќи ги портите зад кои се слуша моќното 

превирање на надојдените води под чија 

тежина набабрува семето на злото, авторот нè 

воведува во апокалиптичните визии кои поле-

ка се отелотворуваат исполнувајќи го целиот 

простор и нагризувајќи ги кревките стебленца 

на нашите души: „Тешко и горко / што не ќе го 

прифатеа / новото покрстување / после првиот 

потоп. / Низ жар и пламен минуваше секој / 

Зашто земјата беше фрлена / во долгови / и 

страшно искушение /чекајќи го судот на 

времето („Песна за потопите" Прво пеење). 

Сè во овие стихови е стравично јасно и 

изречено со непосреден и сугестивен јазик, 

така што во полна мера е сугерирана неиз---

бежноста на апокалиптичното уништување, 

без каква и да било надеж за спас и покајание. 

Лоши војски татнат по пеплосаните полиња, 

завладуваат болеста и гладта, никој во никого 

не верува, ништо повеќе не е свето и постојано 

освен невремето. 
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дотековме, дотрчавме, доклинкавме, -  
Ој, Македонијо, кај ти е без нас алот! 
 
 

Ој, Македонијо, градска и социјалистичка,  
натема ти го селото обескозено,  
обезлуѓено, како по чума поморија,  
Ој, Македонијо, со пет епископи  
и илјада икони испокрадени,  
Ој, Македонијо со сојузни министри  
и судбина на периферија, 
Ој, Македонијо, со јоги душеци, со терени за 
скијање 
со пленуми, со црква автокефална,  
со тела самоуправни, со штедни книшки,  
со приватни земјоделци, со коли половни,  
со сметки девизни, со дефицитарно осигурување,  
со први домати во Републиката,  
со четиринаесет академици, со безброј политичари,  
со евтин зеленчук, со таан-алва, 
со голем број дипломи и со ниски плати, 
со две затворени граници, со трета хипокритска 
и четврта замислена, - 
Ој, Македонијо, на конкурси и конгреси, 
на два Илиндена и филмови нетитлувани  
на македонски, - 
Ој, Македонијо, пленумска, синдикална, 
од лани уште синодална, автокефална, 

колку ќе биде платен тутунот годинава?  
Колку кредит ќе ветат банките?  
Колку ли уште приватни крчми ќе отвориме? 
Колку девии надвор ќе депонираме? 
Ој, Македонијо, со голем број неписмени, 
со академија на науките и  уметностите, 
со беспрекорна грижа за народностите, 
со мал тираж на весници, со многу пензии, 

колку навистина ќе биде  
платен тутунот? 

 
 

  
  

 
 
 
 

 
 
 

Ој, Македонијо, кај ти се   
селата мијачки? 

Кај се Помаците? Кај се ветросаа? 

Кај се Егејците? Кај се витосаа? 
 

  Ој, Македонијо, распослана  

             од Узбекистан 

до Анадолија, Канада и Австралија, 

од Балтик до Карпатите, 

до немај-каде, до глувчина дупка, 

до канцелариите на бирократите. 

Ој, Македонијо, не пати за Патакос, 

многушто уште ќе доживееме! 

Ој, Македонијо, пушти го родот нека се растура  

небаре семето Хамово, небаре проколнатици.  

Живите треба да живеат, мртвите ќе починуваат  

а безработните ќе трагаат по работа. 
 

Ој, Македонијо, науми почит кон мртвите,  

збери ги коските на своите заљубеници,  

коските Мисирковите, коските Цепенковите,  

коските Ѓорче Петровите,  

прибери ги во Скопје,  

покрај Гоцевите, покрај најсветите,  

и крени крај нив паметник 

на неродениот Македонец - 
 

Ој, Македонијо - 

колку ли уште ни треба  

за да те домакедончиме! 

Ги оставивме мускулите на село, 
ги оставивме легендите, ливадите, лошините, 
зареците, клетвите, благословиите, 
дотековме како пролетен порој - одненадеж, 
за да му станеме квасец на градот, 
за да му станеме озон на градот, 
за да му станеме фермент на градот, 
за да го помакедончиме Скопје - 
Ој, Македонијо, малодушна и кибарна, 
кај ти е без нас алот! 
 

Дотековме во град по весници, по струја, 
по телевизори, по стадиони, по кина, 
по бањи домашни, по чисти клозети,                                                              
                                               по тротоари  
дојдовме за да дринчиме секој први   
пред благајните, 
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НАШИНСКА  
 

Да ни е да сме доста 
Колку за да се разбистри небото 
над Бистрине, Корабине - 
 

Да ни е да сме доволно  
колку за да се 
довардиме  
покрај Вардарине и 

Струмине - 
Да ни е да сме мерата  

Колку да се прелееме  
од колено во  колено до кај истрајвекот - 
 

Малцичка сме ли ете па што  
малцичка божем а веќе со векови  
по стопати по севезден нè пребројуваат  
Но ние сме како што сте како што се 
и покрај сè и покрај сè  

ПЕСНА ЗА ЗАГОРКА 
 

Зага е загатка Зага е гатка  
делнична прегратка празнична пратка  
Загорка најгорка кога е слатка  
недоод врвица низ ноќта кратка  
мирисна зрела бадемова јатка  
бездонен вир со поврвнина глатка  
птица назимница - тресопатка  
јаболка красатка Незвалова Свратка  
интимна тетратка за неодгатка  
палава плашица в бран што се матка  
на убавината најбрза вратка  
една у мајка и една у татка  
Загорка загатка Загорка гатка! 
 

 

ГАЛАБИЦАТА 

колку сме толку сме токму сме! 
 

 

ПОЛНОЌ 
Или: ПЕСНА 3А БРАНКО ВАРОШЛИЈА 
 
Грда излижана полноќ 
неоти празна паница  
Полноќ негостољубива 
пред намерник што  

спушта рампа 
 Штура испразнета полноќ  
без ниедна караница  
Со претчувство сал дека 
за измет ќе нè трампат! 
 
И - бескрајна далечина 
од себеси до дома  
Растег од триста сажни 
што одвај може да се смисли -  
И тишина стогодишна 
исцедена од знаен роман 
Еднолична и одбивна 
небаре купечки мисли. 

 
Чија ли тема е полноќта 
од кои ли праматари  
Под цена сме ја зеле 
за троа да нè сити?  
Та ние ја откупивме 
со доста свои пари  
И со бескаматни 
долгорочни кредити! 

 
Дај да се преименуваме  
во икс и ипсилон  
Та да нè толкуваат поедноставно  
со дигитрони  
 

 
 
 
 
 
 
А ние како знаци поспокојно  
да туркаме и нуркаме 
По изохипсите и изобатите 
на сопствените Вавилони. 
 

И како во песните на Смирненски 
да се изнаклатиме  
Погледот на пола копје 
да ни биде спуштен  
Додека поспие Скопје 
наше е својот дел   

да си го платиме  
И никаде и никога и никому  
да не му должиме уште. 
 

Оти сал полноќта знае 
кој колку пари чини  
Оти сал полноќта како  

пробна правда 
се изедначува  
Бидејќи тогаш дремат 
сите големини  
И никој веќе ништо 
никому не му порачува. 
 

Полноќ е... Која по ред? 
но кој ли сега ќе брои!  
Врз плешки тежи товар 
од нераспродадени интими -  
 

Кога ли ќе се престроиме 
на туѓи и на свои?  
Кој ли прв ќе соумее молкот  

наш полноќен 
да го сними? 

 

Зарем е небото небо 
Ако ги нема нејзините крилја? 
 

Долета така одненадеж  
Преплашена та растревожена 
Подгонета од некој алчен клун 
 

Боже боже  
Колку ли страв  
Донесе под пердувите 
 

Срцето како градушка летна  
Врз стреа тенка кога забаботи  

ѝ беше растреперено 
 

Боже боже  
Колкав ли немир  
Под тие крилца  
Печеше та ја поткреваше 
 

Беше ли тоа рана невидлива 
Што ние луѓето уплав  

ја наречуваме? 
 

ѝ дадов сè што смогнав  
Во миг да присоберам 
 
И засолн и мирнотија и храна  
И здив на човек што  

допира ко галеж  
И спомнува на закрила  

ѝ дадов се што смогнав 
 

Во мигот да го сфатам  
Како неодложна топлина 
 

Збра сили и смирено си одлета  
Вон кафезот на моите  

еднолични закрили 
 

Бидејќи небото не ќе е небо  
Ако ги нема нејзините крилја! 
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Антонија Врањеш  
 
 
 
 
 
 
 
 
Томе Арсовски (1928-2007), заедно со Коле Чашуле, Горан Стефановски и Бранко Пендовски, е еден од 

најценетите и најплодни претставници на современата македонска книжевност. Создавал во втората 
половина на минатиот век, а творечкиот опус го започнал со збирката песни „Грст смеа“ и продолжил со 
драми и комедии за театар. Во своите драми главно обработува современи теми и проблеми, а неговиот 
опус го карактеризира критички однос кон негативните општествени и морални појави во минатото и 
совремиево. Драмата „Парадоксот на Диоген“ ја напишал во 1961 година, а дејството на романот е 
сместено во 1960 година, во Скопје. 

 
Диоген од Синопа (кој живеел од 

412 до 323 г. п.н.е.), заедно со Анис-
тен, бил претставник на „циничката 
школа“ (грч. kyπos – куче). Циниците 
ја истакнувале непотребноста како 
идеал, а целта била да немаат пот-
реби и да живеат во согласност со 
природата. Сè што имал Диоген било 
едно буре, а ја исфрлил и чашата од 
употреба кога сфатил дека може да 
пие од дланка. Одел со свеќа среде 
бел ден по Атина и го „бара човекот 
надвор од себе“. Поучувал едноставен 
и скуден живот затоа што верувал дека 
„културата е на погрешен пат“. Него-
виот живот денес е предмет на многу анегдоти, а свој 
пат пронаоѓа и во драмата „Парадоксот на Диоген“. 
Натаму, „циниците“ наговараат на рамнодушност кон 
законите на општеството и обврските на цивили-
зацијата, а знаењето го сметаат за потребно само толку, 
колку што му служи на дејствувањето. Доблеста е 
исклучиво во дејствувањето, а се постигнува само со 
вежба. Во нашево време со таквите проблеми се 
занимаваше и германскиот филозоф Петер Слотердијк 
во својата книга „Критика на циничниот ум“ од 1992 
година. Слотердијк смета дека човекот се бори со 
сеништето на суетата и тежнее кон богатство, со кое тој 
и не може да започне ништо повеќе од тоа што е самото 
по себе разбирливо во елементарните уживања на 
циничкиот филозоф, што се повторува од ден на ден: 
лежење на сонце, набљудување на заплетканоста на 
светот, негување на своето тело, радување без да се 
очекува нешто. Натаму, пишува дека Диогеновата 
спектакуларна сиромаштија е цена на слободата, а тоа, 
пак, треба правилно да се разбере. Да можел да биде 
богат без да ја изгуби независноста, тој најверојатно не 
би имал ништо против. Но ниеден мудрец не смее да си 

дозволи да го полудат т.н. пот-
реби. Диоген поучувал дека и 
мудрецот јаде колачи, иако може 
и без нив. Но каква е врската со 
античкиот Диоген со денешниов 
современ човек, е прашање што 
се наметнува и на свој начин му 
објаснува на читателот намерник, 
кој се труди да го сфати „Диоге-
новиот парадокс“ во сета негова 
полнотија. 

Главниот протагонист на дра-
мата, инж. Драшко Каровски, об-

винет за урнатиот хотел, чија 
изградба ја водел и поради чие 

уривање загинале двајца работници, на судот вели: 
„Диоген го бараше човекот надвор од себе. А јас се 
обидов да го најдам во себе, тука… Не го најдов“. Од 
оваа изјава на обвинетиот можеме да ја спротивставиме 
интроспекцијата на Драшко и екстроспекцијата на 
Диоген. Можеме да си ги поставиме универзалните, 
филозофските прашања – Што можам да знам? Што 
треба да направам? На што смеам да се надевам? Што е 
човекот? (Кант) Одговорот на овие прашања го вклучува 
извештајот (грч: logos – збор, ум) за природата на 
душата (грч. psyche), а обидот да се обезбеди одговор 
веќе и, беше доделен на науката или практиката на 
„психологијата“ – поради душата или умот. Psyche на 
старогрчки истовремено значи душа, како извор на 
животот, и ум, како извор на интелектот. Исто така, 
Драшко додава: „Напротив, мене дури сега ми е 
кристално јасно дека човекот целиот свој живот прави 
само глупави компромиси“. Обвинетиот Драшко ја 
признава вината само за да престане испитувањето на 
неговото минато и вели: „Јас лично сум договорен за сè 
(…) Плукам на вашите бранители и тужители!“ Во овој 
момент Драшко се помирува со својата судбина и не се 
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грижи за исходот на судењето и за сопствената 
егзистенција. Карл Густав Јунг, апстрахирајќи врз основа 
на митските шеми, ја поистовети свесноста склона кон 
објективното со материјалниот или „месестиот“ дел од 
човештвото, т.е. со делот од човечкото суштество што е 
врзано со космичкиот циклус на раѓање и распаѓање и 
со субјектот на врската на судбината и времето. Па и 
Драшко ќе каже: „Каков е тој куп месо што се вика – јас? 
Кој сум? (…)“. Оваа тематика во голем дел ја зафаќа и 
т.н. Јовановиот апокриф, кој, пак, нуди одговори на 
двете основни прашања: какво е потеклото на злото и 
како можеме да побегнеме од злото (искушението, 
конкретно на примерот на драмава) на овој свет? 

 
Овој трактат, освен што нуди јасен приказ на 

создавањето, нуди и приказ на падот и спасението на 
човештвото. Според него, само луѓето што поседуваат 
знаење (а да се потсетиме, знаењето е еден од идеалите 
на Диоген) и кои живееле аскетски живот можат да се 
вратат, според апокрифот, во небесното потекло, т.е. 
човекот секогаш одново ќе се „раѓа“ сè додека не го 
прифати спасоносното знаење. Човечкото суштество, 
кое се идентификува со постојниот свет, го започнува 
персоналитетот, чувството за себе, т.е., всушност, 
целосната зависност од вечно променливите структури 
на привремената егзистенција. Резултирачкиот недостиг 
од какво било чувство на постојаност, т.е. автономија, 
таквата индивидуа ја води кон разновидни мачнини и 
евентуално до избегнување на мистериозните и колек-
тивно значајните обрасци на човековата егзистенција во 
корист на личниот и задушлив контекст, во меѓите што 
животот сам ги креира, без никакво упатување на 
некаков сеопфатен план или шема. Резултатите на 
таквото постоење се очај и безнадеж. Тогаш човекот 
неминовно почнува да се оддалечува од самиот себе. 
Но тоа не е природен крај на човечкото суштество, 
бидејќи, според Јунг, привремено изграденото „јас“ не е 
вистинското „јас“. Па така, и Судијата во судскава драма 
уште на почетокот зборувакако некаков глас на совеста: 

„Колку што порано ќе побегнете од теснотијата на 
своето ’јас’, оддалечете се барем чекор од себе и ќе 
видите – во розите освен трње има и рози“. Значи, 
вистинскиот „јас“ е највисоката свест што постои и 
издржува над целокупниот простор и време. Јунг тоа го 
нарекува чиста свест, „јаство“, наспроти „егото на 
свеста“, која е привремено создаден и одржуван облик 
на дискретно постоење. Подоцнежниов облик на 
свесност може да се идентификува со душата (грч. 
pneuma), т.е. со умот ослободен од своите привремени 
контакти и контексти. Тогаш можеме да зборуваме за 
т.н. духовно воскресение. Психолошката или 
искуствената основа на тој став, која наскоро се 
претвора во метафизички или онтотеолошки став, 
претставува препознаена неможност на човековиот ум 
да го досегне својот највисок изглед, станувајќи субјект 
на тврдиот закон и ред на овој незаинтересиран и 
издвоен космос! А Диоген нè „учи“ да ги отфрлиме 
законите на овој свет. Во современиов контекст нè „учи“ 
да го отфрлиме отуѓувањето од самиот себе.  

 
Каков е денешниов однос на човекот спрема „јаст-

вото“ најдобро сведочат цитатите: „Денес сè повеќе 
луѓе, особено оние што живеат во големите градови, 
страдаат од страотна празнина и досада, небаре чекаат 
нешто што никогаш нема да дојде. Филмовите и 
телевизијата, гледањето спорт и политичките возбуду-
вања можат да ги окупираат извесно време, но секогаш 
одново, исцрпени и разочарани, мораат да му се 
враќаат на пустошот на својот живот. Слична теза 
поставува и Златко Милиша: „Жителите на големите 
градови се под силни стресови, тмурни расположенија, 
отуѓени, анемични, депресивни, а ’кон југ’ сè уште 
остана здрава лежерност и/или поопуштен начин на 
живот. Во големите градови луѓето се подзаспани од 
неговиот сјај, а всушност, од неговата ’кал’ (М. 
Мазантини). Во економски помалку развиените држави 
сè уште ’живеат’ вредностите на љубезноста, гостоприм-
ството, благодарноста, алтруизмот, каде што е 
внатрешното задоволство од помагањето на другите. Во 
модерниов свет зборот корист се перцепира преку 
материјалната корист, а во материјално неразвиените 
општества таа има друго значење – во смисла на 
благосостојба. Градската врева во градовите со празни 
дружења (пиењето кафенце) се сцена на празните 
животи на ’урбаните племиња’ (Б. Перасовић). Луѓето 
живеат во патолошка рамнодушност за другите и 
привид на самотија, нурнат во современава цивили-
зација, човекот остана без мир. Во неа концептот на 
себичноста се наметнува како доблест, а успехот често 
се мери според материјалните богатства, славата и 
примањата. Современиов човек потона во заблудата за 
среќата преку задоволството од материјалните 
предмети (од истото „боледуваше“ и нашиов главен 
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јунак), препуштен на стихијата на животот. Со текот на 
времето човекот станува сè поотуѓен, имун на сè што му  

се случува, тој создава дистанца од самиот себе и 
светот околу себе и, на крајот, од своето постоење што 
станува подредено на грубата материјалност. Инже-
нерот Борски, во драмата ликот што ја извршува функ-
цијата директор на Заводот за високоградба, тоа го 
предочува со следниве зборови: „(…) материјалната 
слобода е прекрасна работа, но тоа може и да го уна-
каже човека. Таа може да прерасне во материјално изо-
билство, во кое почнува нагризувањето на моралните 
норми и потоа – во материјална раскош што води во 
морална катастрофа.“ 

Според тоа, дистанцата дух-душа, кои, секако, се 
претвораат во, или можеби ја претпоставуваат, 
базичната разлика ум-тело, го означува почетокот на 
трансценденталистичкиот и сотериолошкиот став кон 
вселената и општото за привременото човеково 
постоење, битно за нас. 

Основното искуство на постоењето, опишано од 
страна на филозофијата позната како егзистенцијализам, 
го вклучува општото чувство на осаменост или 
напуштеност во светот што не им одговара на прво-
битните желби на човековото суштество. „Егзис-
тенцијализмот е современ филозофски правец, чија 
основна поставка е дека на светот, животот и човекот 
треба да се гледа од перспективата на индивидуалното 
Јас, а не да има некакви вечни и општо вредни вистини. 
Егзистенцијализмот значи девалоризација на општото 
во полза на индивидуалното, на апстрактното во полза 
на конкретното, на рационалното во полза на ира-
ционалното“. 

Препознавањето дека првата или примарната желба 
на човековото суштество е актуелизација или смес-
тување на конкретното јаство или „јас“ на автономната и 
дискретна личност што постои и опстојува среде 
одливите и приливите на привремената и надворешна 
„реалност“, води до вознемирувачкото сфаќање дека 
овој свет не му е сроден на човечкото суштество, 
бидејќи светот, како што изгледа, го следи сопствениот 
правец, правец што веќе е исцртан и покренат одамна, 
пред настанувањето на човековата свесност. 

Натаму, есенцијалната активност на човечкото 
суштество, т.е. актуелизацијата на автономното јаство во 
светот, се врши наспроти моќта или „волјата“, силата на 
природата, која секогаш како да го оневозможува или 
поткопува ова највисоко човечко настојување, водејќи 
до признавање на античовечките и, оттука, анти-
интелектуалните моќи, а овие моќи, бидејќи изгледа 
дека дејствуваат, исто така мораат да постојат. Сепак, 
фактот дека нивното дејство не се манифестира како 
комуникација меѓу човечноста и „природата“, или, пак, 
чистата објективност, туку повеќе како механички про-
цес на слепата нужност што се случува наспроти 

човековите настојувања, човекот го поставува во 
супериорна позиција. 

 (Драшко е резигниран од својата судбина и во еден 
момент воопшто не го загрижува исходот на судењето), 
на крајот од краиштата, се продлабочува и станува 
основно прашање, поради ослободувањето на внат-
решното јас, кое само така може да се постигне. И 
додека Диоген човекот го барал во себе, барајќи се 
себеси, се изгубил во лавиринтот на сопственото „јас“. 
Тоа истовремено е и „вината“ на Драшко. 

Со тоа ослободувањето на внатрешното „јас“ и 
знаењето имаат поголема симболика и парадокс во 
драмата ако ги споредиме и со Диогеновото буре. Иако, 
според некои учења, како што видовме, знаењето може 
да се постигне со аскетизам, па ако само малку 
раскопаме под површината, наидуваме на уште еден 
парадокс. Бурето, често истовремено и симбол на 
незгасливата желба на природата, се манифестира и во 
друг симбол на грчкиот морал: т.е. спротивставувањето 
на природниот чин, на она што во легитимните услови е 
природно, значи да се осудиш себеси на бесмисла, 
јаловост, на казна што исто така е неумерена како и 
вината. А токму во бурето Диоген го пронаоѓа своето 
прибежиште! И токму во судницата Драшко ги отфрла 
сите закони и сето тоа што го имал, тој резигнирано 
објавува: „го имам само својот живот“. 

Уште од раѓањето човекот е уфрлен во некаков веќе 
предодреден распоред и, со годините, сè уште има, 
освен себеси, всушност, претставува „костум“ сошиен од 
општествените норми, закони и правила на однесување, 
па излегува дека Диоген, односно неговото буре, е 
единственото со што човек, во крајна линија, може да се 
задоволи изгубената едноставност. Јалов конзумеризам 
и поседувањето сè, на крајот водат во отуѓување: 

 
„СУДИЈАТА: Дали сакате да кажете дека бевте 

несреќен токму поради тоа? 
ДРАШКО: Токму поради тоа! 
СУДИЈАТА: Поради тоа што имавте сè? Во најубавите 

години од вашиот живот? 
ДРАШКО: Да. Токму затоа…“ 
Современите текови влијаат врз колективната 

човекова свест, а ними Драшко не им подлегнал: „(…) 
Ме фаќаше паника кога мислев дека ништо не ми треба, 
дека не морам ништо да освојувам, дека немам никаков 
идеал, никаква цел, никаква желба… Имав сè. Имав и 
премногу! Луѓето ми завидуваа… Ми завидуваа на 
големиот удобен стан, од кого ги избркав сопствените 
родители, на автомобилот во кој мојата жена се вози со 
кој знае кого и кој знае каде, ми завидуваа на големиот 
увозен телевизор во боја, кој им служи на соседите, на 
телефонот што ми ги кине нервите… Прости, ама еден 
ден на човек му прекипува, ги минува сите граници, и 
тогаш му е доста. Тоа е сè?“ 
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Илија Велев 
 

 
Во македонската културна и книжевна јавност Бранко 

Цветкоски (1954) се профилира како препознатливо и 
нашироко признато творечко име со самосвој изграден 
формат, пред сè на поет – но и како критички 
проследувач на македонското и на поширокото 
балканско книжевно творештво, уште како преведувач и 
публицист, а секако и како аниматор на современите 
творечки процеси. Кон веќе изградениот и јавно 
признаен авторски профил кај Цветкоски се 
надополнува и претставата за сестран интелектуалец, 
којшто го следи импулсот на современото културно 
глобално раздобје, а како таков беше потврдуван во 
повеќе наврати добивајќи престижни меѓународни 
награди, ордени или одликувања. Истовремено овој 
македонски поет ги има добивано и авторитетните 
домашни награди, од кои секако и наградите „Браќа 
Миладиновци", „Григор Прличев" или националната 
награда "Св. Климент Охридски" за исклучителен 
придонес во областа на културното творештво. 
Следствено и денес поетот Цветкоски е и добитник на 
ова престижно одликување симболизирано со Жезолот. 

Во временско творечко раздобје од 33 години (меѓу 
1981 и 2014 година), или со заокружувањето на шест 
децении животна човечка врвица (1954-2014) овој 
исклучително талентиран но и интелектуално надраснат 
книжевен автор напиша и издаде 10 книги со современа 
поезија (од дебитантската книга Свијок и сè до 
последната Стреа на ветровите), а му беа издадени и 
впечатливи критичко антологизирани избори од 
неговото поетско творештво – како што се, Подарена сол 
(1991), Ноќник (1998) или и најновото издание Оган во 
обрачи (2013) како дел од Владиниот макропроект 
Македонска книжевност.  

Творечката претстава за поетот Бранко Цветкоски 
нема да биде комплетно восприемана доколку тој не се 
проследува и како книжевен критичар или есеист, 
заокружувајќи го овој вид на творештво со веќе 
објевените 7 книги – од првата Пластови и глас (1989) и 
сè до Вечноста и мигот, за која ја зеде наградата 
„Димитар Митрев" на Друштвото на писателите на 
Македонија за најдобра книга објавена во 2008 година 
од областа на книжевната критика и есеистика. 

Напоменуваме дека сè што запишало перото на овој 
веќе оформен автор е беспрекорно прецизно струк-
туирано во конкретизирана творечка рамка, каде што се 
применети строги поетолошки концепции и се произ-
несени конкретни и самосвојни идејни пораки. Ваквата 
творечка доблест авторот ја стекнува со суптилното  

 
 
 
 
 
 
 
 

чувство да се познаваат и да се активираат креативните 
слоеви на македонскиот јазик, од чијашто изворност и 
успешна стандардизација можат да се излачат нај-
сликовитите и најаудитивните импресии за уметничко 
восприемање. Со тоа Бранко Цветкоски се подредува 
меѓу оние македонски книжевни автори за кои добро 
изнајдените зборови и поетски фрази се основните 
средства да се создаде книжевна творба со потход и со 
смисла за уметнички доживеана порака.  

За жал, кај нас сè повеќе треба да се укажува на 
истражувачкиот впечаток дека македонските книжев-
нотворечки процеси како да престанале да еволуираат 
континуирано надградувајќи ја хоризонталата на маке-
донската самосвојна поетска традиција. Притоа, кај ин-
тернет ангажираните или саморекламирани менаџи-
рани поети или идентификуваме поддржување на веќе 
изживеани уметнички искуства или, пак, обидите за 
нови творечки насоки се губат во упорноста да се 
имитираат клишираните туѓи актуелни творечки пос-
тапки и структурни форми што не предизвикуваат долж-
на импресија или поддршка за регрутирање на чита-
телска публика. Нема да претераме ако при оваа 
пригода истакнеме дека Бранко Цветкоски е меѓу 
ретките македонски поети кој ја осознал ваквата 
своевидна "творечка криза" и активно настојува да даде 
креативен влог за прочистување и за активирање на 
традиционалните, но и на новите идеи. Едноставно, 
неговиот начин на пишување веќе претставува активна 
корекција на херметичкиот и деструктивен модел на 
пеењето. Кај него не се допушта приспособената хаико 
песна привидно да ги замени поетските искуства од 
македонските кратки народни пеења кај гатанките, 
поговорките, пословиците, изреките, сентенциите и сл. 
Одбирањето на флуидните изблици кај овој поет не 
можат да ги игнорираат колоритната облагороденост, 
исказната линија и одлагањето на говорните структурни 
изрази, зашто тие се реализираат во функцијата на 
пеењето. Затоа во моментов во книжевните средини 
надвор од Македонија неговото поетско творештво е 
едно од ретките што се препознава како актуелно за ова 
време, но и специфично македонско. Следствено на тоа 
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беа неколкуте престижни меѓународни награди за 
неговото творештво, но тоа беа и мотивите на интересот 
да се преведува неговата поезија во посебни книги и во 
периодиката на повеќе јазици: есперанто, англиски, 
турски, албански, романски, српски, хрватски, бугарски, 
грчки, арапски, азерски, полски, украински, руски и др. 
Радува актуелнава ситуација што книжевната генерација 
на Цветкоски веќе конечно станува поактивна и 
критички доблесна за да си ги поткрепува творечките 
вредности и да си го потврдува јавниот авторитет, па ете 
веќе комотно надоаѓаат прецизните оценки за 
книжевно дело на овој апсолутен македонски поет и во 
нашата книжевна наука и критика.  

Едноставно, поетот Цветкоски мора да се набљудува 
како современ автор кој истрајува да опстане цврсто на 
книжевното тло целосно да не ги прифаќа проектитите 
што се заговараат како актуелни творечки идеи 
превземувани од туѓи искуства. Кај него е присутен 
обидот да се доближи до суштината на поддржувачките 
пораки, но нефункционалноста на креативниот концепт 
што се нуди како тренд тој ја согледува како измама и се 

приклонува кон сопственото творечко убедување, фор-
сирајќи автентичен авторски печат и лична критичка 
опсервација или толкување. Тоа ќе ни даде за право да 
констатираме дека во неговата поезија е впечатливо 
спојувањето на традиционалните со модерните твореч-
ки постапки.  

 
Традиционалното во неговите песни се инкорпорира 

како духовно доживеана поетолошка сфера, но исто-
времено во структурата се вградуваат модели на прекр-
шување на спознајните рефлексии. Ваквата творечка 
постапка ја претставува неговата поезија со модерен 
признак, особено на стилско-изразен план, со што е 
самосвоја и препознатлива во современиве текови на 
македонското поетско творештво. Оттука и Бранко 
Цветкоски мора да се набљудува како комплетен тво-
речки претставник на современата македонска култура 
и литература, кој заокружил респективни творечки пора-
ки во сопственото поетско творештво – но и регрутирал 
бројна читателска публика во Македонија и ширум во 
глобалната европска и светска современа култура.  

 

 

 

 
 
 
 

МОЛИТВЕН ВЕЈ 
 
Дувни оваа ноќ 

Откорни ја коронката од 

фитилот  

Зборот да остане сам  

Во тишината 

Да си го најде запишувачот 

нем  

И црната буква што дрочи  

Во боските на темнината 
 

Отвори очи 

Демону зад пламенчињата  

Овојпат нема да се разминеме  

Незнаен лику мој 
 

Ни останаа малку години  

За галеж  

За татнеж 

Ајде во оваа глува планина  

Без припек  

Без ладнина 

Повисоко крени го пердето  

Влези 

Во мојот молк-виделина 

 

ВОДОДЕЛНИЦА 
 

Со судбински ритам 

Ги полни изброените листови 

Напредува 

Ракописот 

На ненапишаната книга  

Во мене 

 

Пладнува ангелот што голта  

Мисли и мастило  

Меѓу двете рамни половини  

На животот 

Се крева неговата тешка рака  

 

О  Господе 

Зад видикот и зад видот 

Пушти ми пламенче што не се 

докинува 

За свеќата стројна 

И последна 

Капка по капка да се залојам  

Во ѕвездената делта 

Во неприсутноста 

Озарен одново да злезам од 

темната зора 

Да ѕирнам 

Како испишува на смртта 

Краснописот 

 

СЕВЕРЕН  ТАНЦ 

 

1. 
 

Слушни ги ноќва  

Гласовите невестински  

Од север 

Од високата кула одлостениот 

дух  

Што вика 

 

Со ритам снежен  

Наближува свадбениот танц  

Белиот претсмртен шепот  

Струи кон екваторот 

 
Не заспивај оваа ноќ  

Не е тоа гласот на мртвите  

Не е нивниот засркнат пулс  

Од длабочините 

 
Северни слогови откршени  

Светлосни утки  

Зборови-кристали  

Ѕунат над нашата нива 

 

Ајде 

На белиот коњ  

Да заминеме 
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2. 

 

Овој смекнат март 

Овој тресет 

Што се цеди во меѓата 

Од северното дно изнуркува 

И нова граница крева 
 

Чад и пепел  

Нажежена 

Ќе нè раздели од ѕвездената роса 
 

Спушти се 

Подлабоко во утробата 

Погали го уште еднаш 

Пламенот во саксијата 

Баботи поројот 

Пука северната бразда 

Името неповратно се дели од 

имотот 

Немее на другиот брег 
 

Овој смекнат март  

Овој сив  

Сеприсутен седи  
И неумоливо чека: 
 

Пресади ја ноќната роза  
Подлабоко закопај ја  
Во зората 
 

3. 
Срицај со строгост  
Снегови - слогови  
Забоди глог  
Во гола именка 
 

Сè те гледам од врв  
На зелен виор  
Занемен ти носам  
Стракче чај  
Во чемерот 
 

Само срицај безмилосно  
Дели јасно  
Во тестото  
Во семето  
Ветрот заледи го 
 

Ќе пребара светлината 
Ке те најде 
Шум до шум 
Во ноќ ведра 
Во ѕвездена шума заутена 
Вечерница 
 

4. 
Во мене неми бес  
Од рамо варди се  
Од виор висок од север  
И од рака 
Водена од туѓа рака  
Со лес 
 

Сам од гората се враќам  
Слеп 
Од глуждот пушта зрак  
Мојот елен  

Јавам право 
Силно замавни пријателе  
Во мислата снегу  
Древен 
 
 

МАРТОВСКИ СНЕГ 
 

Троа повеќе пролетна тишина  
Стежнала над покривите  
Троа подолг утрински ѕев  
Во постелата 
 
 

Само огнот недоверлив  
Во ламтеж  
И со ритам срчен  
Го навјасува зракот скуден  
По таваните и стреите 
 

 

Се искачува денот  
Искрите се враќаат од небо  
Сè уште мелат 
Острите камења во небесните 
воденици 
 

 

Излези и отвори ѝ  
На премрзнатата земја  
По дворовите без наметка  
Што се шета 
 

 

СНАИТЕ ОД ЗЕМЈА 
 

 

Жените од мојот крај  
Сите снаи од земја  
Од мојот предел 
До посмргната слика на стопанот 
На мермерот мазен 
Нарачуваа 
Да се издлаби место 
За нивниот лик 
 

 

Со страв да не ги заречат  
Преостанатите години виделина  
Ми велеа 
Дека со тоа го вестат  
Скорешното заминување  
Кај пресниот вдовец  
На оној свет 
 

 

Некои долго живееја  
Во години на печал  
Некои со прикриен повтеж  
Боготвореа нови светци  
До последниот ден 
 

 

На големите сведни 

По долг и тежок пост 

Снаите од земја од мојот предел 

Со прецутена страст 

Ги припиваа лицата 

Во издлабената елипса на 

мермерот 

И во најубава руба 

Влегуваа да запалат голема свеќа 

Аловиот образ да го покажат 

Пред иконите 

A WAFT OF PRAYER 
 

Blow this night  

Pluck out the wick's corona  

Leave the word alone  
In silence 

To find its silent writer  

And the black letter that swells  

In the bosom of darkness 
 

Open your eyes 

O, demon behind the tiny flames  

This time we shall not miss each 

other  

O, unknown face of mine 
 

But a few years are left to us  

To fondle  

To rumble 

Come to this deaf mountain  

With no sunny side  

With no shady side  

Lift the curtain higher  

Enter 

Into my silence - my daylight 
 

EARTH. HOLY 

COMMUNION. OATS 
 

The sky crumbles  

a black crumb descends  

into our bowl 

rushing and twisting along its 

patterns 

a swathe of snake mane - 

God's feather dipped into holy 

water 
 

Over it my earthly image 

stretching, 

swaying 

with the heavenly figure 

mingling 

and pleading: 

'Kneel at the lap 

of the geographer  

under his golden needle  

open your thirsting mouth  

receive the holy communion!' 
 

And so I did 

I crumbled before the ash-white 

hand  

held out to me 

somewhere the raging sign 

stopped  

the sky joined together again  

in our bowl  
 

full of land  

forpecking 
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Соња Стојменска Елзесер 

  
 

Абдулах Сидран е жива легенда на културната сцена на Босна и 
Херцеговина. Светската слава ја стекна како сценарист на култните 
филмови Се сеќаваш ли на Доли Бел и Татко на службен пат 
снимени во режија на Емир Кустурица, (двоецот Сидран-Кустурица 
честопати се споредува со соработката меѓу Јиржи Менцел и Бохумил 
Храбал во чешката кинематографија или Алберто Моравија и Виторио 
де Сика во италијанскиот неореализам), а во својата средина е 
препознатлив како луциден и ангажиран интелектуалец, член на 
Академијата на науките и уметностите на БиХ, автор на повеќе 
филмски сценарија (Кудуз со Адемир Кенович, сé уште нефил-
муваните сценарија Прв пат со татко на избори, Татко е куќа што 
се урива и др.), како драмски писател (Во Зворник си го оставив 
срцето), прозаист (да ја споменеме барем неодамна објавената 
романсирана автобиографија Откуп на сирова кожа), итн. итн. Но, 
пред сé и над сé Абдулах Сидран е поет (автор на десетици збирки 
поезија, добитник на голем број награди и признанија, препејуван на 
италијански, француски, англиски, шведски, германски, македонски – 
Патизански гробишта 2012, Скопје: Везилка, препев на Ристо 
Лазаров).  

 

Својата поетска вокација и самиот повеќепати ја истакнува како 
доминантна, затоа што неговата поезија е извориште и утока на сите 
други енергии што клокотат во него, неговата поезија е неговиот 
живот, неговата идентитетска мапа, сокровиште на „трепетот и 
стравот на срцето кое мисли". Основна специфика на неговата 
поезија е искреноста до соголување, вадењето на површина на 
најдлабоките трепети и нивно споделување со слушателот, читателот, 
соговорникот. Стиховите му се неверојатно комуникативни, лесно се 
паметат и звучат сентенционално. Оттаму и честопати критичарите го 
нарекуваат поет на емпатијата. Во својата свртеност кон другиот, 
конкретен или апстрактен, читателот или светот, стиховите на Сидран 
функционираат како продуховена и проживеана меморија, нешто 
меѓу хроника и надгробен камен (што, ќе се согласите, е креативна 
постапка која има исклучителна важност во традицијата на целата 
книжевност на Босна и Херцеговина). Стиховите на Сидран се над-
гробен камен, епитаф или некролог кој тажи и памети, но и 
опоменува. Та дури и во повоените збирки (како Морија, на пример, 
која е напишана неколку години по војната и која се состои од 
педесетина опејувања на смртите на блиски луѓе на поетот) ни се 
открива една трагична вистина – а тоа е дека оние кои ја преживеале 
војната, само мислат дека преживеале, а всушност ја носат смртта во 

себе, во своите осакатени души, 
та телесната смрт си доаѓа само 
за да ја заврши започнатата 
агонија.  

Смртта е доминантната тема 
во творештвото на Сидран, не 
само затоа што неговата поезија 
е искуствено натопена во солзите 
на војната, туку и затоа што пои-
мањето на смртта е една од дви-
жечките провокации на сета ум-
етност низ вековите – од Гил-
гамеш до денес уметникот се 
обидува да се справи со смртта, 
да ја сфати, да ја прифати, да ја 
осмисли, да ја победи… 

Координатите на поетскиот 
свет на Сидран се оние прастари-
те, најчовечките, општите, иден-
титетските: мотивите на таткото, 
домот, семејството, односно ку-
ќата, градот (а кога велам град 
мислам Сараево), татковината 
(кога велам татковина мислам 
Босна), војната… Во оваа лична, 
интимна микропланета на 
Сидран одекнуваат звуците на 
вселената и на она што им е 
заедничко на сите луѓе – чувству-
вањето и сочувствувањето. Хума-
носта, солидарноста, способнос-
та да се разберат туѓите маки, 
љубовта кон ближниот, но и кон 
подалечниот, кон соседот, но и 
кон незнајниот – тоа се можеби 
клучевите кои имаат шанса да го 
спасат светот, а траурната 
поезија на Сидран зад сите свои 
темни навеви, токму тие клучеви 
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се обидува да ги пронајде и да ги пренесе во рацете на својот 
читател.  

Студиозните толкувања на творештвото на Сидран би можеле да 
се фокусираат, на пример, врз неговиот документаристички слој, 
односно она што самиот поет го нарекува „камшик на фактот врз 
кожата на лириката", или можеби врз стилската посебност која 
обединува лирско-епски и драмски елементи во еден колоквијално 
близок и разбирлив, а сепак свечено продорен израз; потоа, може да 
се распрашуваат за присуството на мотивот на плачот или за 
значењето на традицијата на carmina funeraria или carmina 
epigraphica за неговата поезија, да ја толкуваат врз општестено-
историскиот и психолошки контекст приказната за ликот на таткото – 
осуденик на Голи Оток, или да се запрат врз развојот и карактерот на 
воената книжевност во БиХ и врз многу многу други аспекти, теми и 
дилеми што ги поттикнува неговиот комплексен, а кохерентен опус. 
Сепак, во оваа навистина и просторно и временски стеснета прилика, 
дозволете ми да спомнам и да го насочам вашето внимание само кон 
еден мотив, кон еден лик што неоспорно има важна улога во 
творечката планета на Сидран, а не сум сигурна дека досега бил 
доволно толкуван и анализиран. Тоа е мотивот, односно ликот на 
Мајката – сетете се на мајките во неговите сценариија, односно 
филмови, или на Мајката во песната „Таткото се враќа од службен 
пат" („Толку скокна куќата / што мајка пропадна низ неа"), на реал-
ната поетова мајка Бехија која се појавува и во автобиографија, но и 
во неколку лирски песни кои се вредуваат во неговите најсензуални 
стихови. Мајката е симболот на безрезервната љубов, грижата за 
другиот, тивката љубов која брег рони… Во една песна посветена на 
сефардските Eвреи Сидран го инкрпорира епитафот од стари еврејски 
гробишта во Сараево, кој гласи: "Madre que non conoce otra justicia 
que el perdon ni mas ley que el amor". (Мајка што не знаеше друга 
правда освен простувањето, ниту друг закон освен љубовта). 

Една од песните на Сидран испеани за мајката, гласи: „Педесет 
години / кога да ми беше тешко / од душата испуштав / О, мајко моја! 
// Педесет години, / кога да ми беше тешко, / ја призивав мајка, / а не 
мислев и не се грижев / за неа, туку за себе.// Умре Бехија. / Јас и 
денеска кажувам / по стопати на ден:/ О, мајко моја! // И само на неа  

  

 

мислам." Оваа куса песна  е   мал 
универзум кој ги покажува 
најважните константи на Сидра-
новата поетика – едноставност 
доведена до емотивна експло-
зија, драматичност, јазична игра, 
навидум површна, а всушност 
сосема сериозна поента, апел за 
искажана и покажана љубов, 
биографизам и универзалност 
стопени во едно. И, типично Сид-
рански, оваа песна е конден-
зирана тага и жал, чемер по изгу-
беното, меланхолија на битието 
пред неминовноста на смртта.  

Креативниот профил на Абду-

лах Сидран на македонската кул-

турна јавност ѝ е добро познат. 

Доказ за тоа е и почесниот док-

торат за сценаристика што му бе-

ше доделен од страна на 

Универзитетот за аудиовизуелни 

уметности ЕСРА во Скопје во 2011 

година. Со овој свечен чин на 

доделување на престижната наг-

рада на Друштвото на писателите 

на Македонија „Книжевен жез-

ол" и македонската поетска фела 

ја покажува својата почит кон 

неговата поезија и кон неговите 

етички заложби.  

 

 

 

 

 

НОЌЕН ЧАС ВО ТАЖНИОТ ДОМ 
 

Ти уште плачеш, а веќе е доцна ноќ, сестро моја.  

Над твоето чело бдее страв-птица, 

потшкрипнува стариот намештај 

и духот на нашиот татко, ене, се шета низ тажните соби. 

Ене, ја зема книгата од маса! 

Ене, го милува столчето на кое што седеше! 

Ене, пред ѕидот ги врти листовите на календарот! 

Кој ден е ова? 

Чиј дом е ова?  

Кој свет е ова? 

 
Па склопи ги очите, не гледај, сестро,  

страшен дожд се истура 
на вџашеното лице на твојот брат, страшен дожд,  

пресилен врнеж на мудри удари од небото... 

Треба, 

 
се сеќаваш ли?  

да се чекори на прсти  

додека тато спие.
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SARAJEVSKA MOLITVA 

 
Kunim te Bogom, veliki Bozhe, 
skloni sa svijeta Zhivotinje! 
Neka preostane sve od machijeg roda, 
moje sirotinjstvo neka preostane, 
ali - skloni Zhivotinje. 
 
U psecji rod ne diraj, 
ne doticji tice, 
samo te molim, milosni Bozhe - 
skloni Zhivotinje. 
 
Skloni Zhivotinje sa, obronaka, skloni. 
Skloni Zhivotinje, preklinjem te, Bozhe - 
ali mi ne diraj svinju ni vepra, ne diraj 
slavuja, ni kucjnoga sharenog pjevacha. 
 
Ne diraj nishta u shta je ljepo pogledati! 
Ne diraj nishta. Ali Zhivotinje svakako skloni, 
 
Mrava ne diraj, i marvu zanemari, 
ali Zhivotinje - skloni. 
Gde si ih metnuo, otuda ih skloni. 
Sa obronaka, povishe gradova, skloni. 
 
Skloni ih, Bozhe, 
i pomozi im, Bozhe. 
Niko im, bez Tebe, pomocji ne mozhe, 
Nema im nigdje stana ni stanishta, 
na oba svijeta kucje ni kucjishta. 
 
Skloni ih, Bozhe, 
sa oba svijeta. 
Skloni, 
i pomozi. 

 

ПАРТИЗАНСКИ ГРОБИШТА 
 

Ќе прошетаме малку надвор од градот, нека се  

одмори душата, Така јасно се мисли шетајќи  

и се чини: сега ги гледаме нештата такви какви  

што се: ова е алеја, ова врз нас истураат  

зелени лушпи од костени, млади и нежни  

вљубеници гугукаат наоколу. Ова е ден, ова  

светлината мудро се прекршува во лисјата, 
во мермерот,  

над патот, по гробиштата во кои и ние по малку  

почиваме. Можеш ли - кажи - сестричке мила,  

да се замислиш себе, во туѓ спомен? Дождот ја  

измил буквата, но потпри го увото: бучи и  

бучи подземната душа на водата, тоа земјата ја дроби  

коската, и така (со право?) се одвива историјата  

и складот: делче со нас, час и миг со нас,  

потоа: без нас, без нас и без нас. А дише  

и натаму планетата, и натаму растат детските очи,  

и натаму прска јаболко во бакнежот на девојчето  

и и' прелетува птица над глава. - На лелекањата  

овде не им е место, ова не е час  

ни време за лелекање. Мртвите се тука само 
да му дадат мерка  

на нашето страдање. Да се разотидеме, затоа, 
споро, како  

после гозба, сосема словенска гозба на  

гробиштата, со опиен дух. Нека чекори коската,  

нека чекори месото! Книгите, сестро,  

се отворени, историјата, сестричке, се пишува,  

отворен е Мартирологиумот, уште само да се  

сетимс иа нашите имиња, да не ги заборавиме,  

никогаш веќе, никогаш веќе. 
 

САРАЈЛИЌ СЕ ВРАЌА ВО СВОЈОТ ГРАД 

 
Така, поминуваат патувањата. Нешто малку  

нови искуства, и мноштво стари, потврдено.  

Сега повторно му се приближувам 
на градот. Столетија 
како да одлетале - треперам, 
 

На перонот, безбели, дожд. Како враќање  

неминовен. Така своите ближни, секогаш,  

ги пречекува овој град. (Можеби поинаков и не би  

го препознале?!) Од солзните жлезди ларвите,  

еве, веќе се стркалуваат низ носот! 
 

На што тоа и се радува душата? Неа овој град  

никогаш не ја милувал. Но ударите  

со кои ја хранел, самотијата, страшна и плодотворна,  

беа ли знакови на повисока смисла, додека во него  

се обидував да изградам дом? 
 

На дождот, сега ме чека мојот град. Во него дом.  

Во домот жена. Во жената питомо срце бие  

и спокојно дише нашиот среќен плод. 
 

Чекорам, уморен како пес,  

и преполн светлина.  

Светлина. 
 

ОД ДНЕВНИКОТ 
 

Се плашам: ќе скончам на јаже, 
Не се малкумина кои скончале така, во светот 
и тука, веднаш покрај нас. 
Долги денови, долги ноќи, долги години.  

Без леб љубов, без вода љубов,  

без воздух љубов. Без љубов, 
Гарантирано, тоа не е говор и глас на разумот,  

ниту на било што, ни помош ни спас. Но  

склопам ли очи - гледам: ќе скончам на јамка. 
Колку само ништо не знаев за ништо:  

од искона ѓаволот ја однел шегата! Сиот, еве,  

треперам: ќе скончам на бесилка. 
Тоа што душата не го може,  

што никогаш срцето не го смеело -  

самото сака да го обеси телото. 
Без светло љубов. Без леб, без вода,  

без воздух. Само еден убав чекор:  

во мракот, одмракот. 

 
Препев: Ристо ЛАЗАРОВ
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Тамара АРСОВСКА 
 

 
 

 
 
Еден можен поглед врз поезијата за деца на  

Васил Мукаетов 
 

 
 
 
 
 
 

„Литературата 
е простор каде што 

прашањата за природата на личниот 
идентитет се искажани на најпровокативен начин“ вели 
Ендрју Бекет, современ книжевен теоретичар. А Ролан 
Барт, кај нас мошне често цитиран современ теоретичар 
на литера-турата има сликовита дефиниција дека 
„Пишувањето е наука за насладите на јазикот“. 

Тука ќе го цитираме и мошне познатиот филозоф 
Николај Берѓаев, кој истакнува: „Убавината на космосот 
е поврзана со човековиот творечки акт. Големите твор-
ци, коишто создале поеми, драми, романи, симфонии, 
слики, – секогаш биле активни и ги победувале 
тежината и отпорот на материјата… Уметноста е 
творечка преобразба на животот. Таа не е пасивна, 
има ослободувачко значење во нејзиното неналикување 
на окованоста од нужноста.“ 

 

А во едно писмо, упатено до близок пријател, 
францускиот поет Шарл Бодлер ја нагласува улогата на 
јазикот во литературата: „Има во зборот, во буквата 
нешто свето што ни забранува од нив да правиме игра 
на случајот. Знаечки, вешто да ракуваш со јазикот, со 
говорот, тоа е некој вид евокаторска магија…“. 

Одамна е позната онаа девиза дека за секоја 
уметност, значи и литературата, – е потребно 99% труд и 

1% талент. Но, кога на познатиот американски писател 
Вилијам Фокнер му го поставиле прашањето „Што е 
потребно да се биде добар автор?“ – тој одговорил 
малку суетно: „99% талент, 99% дисциплина и 99% 
работа!“ 

За нашиот поет ВАСИЛ МУКАЕТОВ може со задовол-
ство да се констатира дека ги има сите три потребни 
особености: талент, самодисциплина и упорна работ-
ливост.  

Ќе се согласиме дека поезијата и воопшто – култу-
рата, не е сурогат, туку украс на животот, радост што ја 
слави слободата на творечката личност и творечката 
човекова креација. Затоа, често поезијата ја именуваме 
со јазикот на Свети Климента: таа е вдахновен органон 
на мудроста, ластовица златоуста, светило светло-
зрачно, славеј слаткопоен. Во неа мудроста си создаде 
храм за облагородување на човековата личност.  

Благотворен е предизвикот писателот да се втурне во 
натпреварот на креативниот чин и да тргне кон висо-
чините на творечката вештина. Погледнато хронолошки 
македонското поднебје изобилува со врвни творци во 
сите жанрови на литературата и на уметностите. 

Современата македонска поезија со сета нејзина 
колоритност е неисцрпна во своите креативни можности 
и естетски ориентации. Нејзиниот говор одамна не е 
унифициран, напротив еманципиран од униформноста, 
тој одамна е или интелектуален, или ангажирано нара-
тивен, или лирика со рустикално-патриотска провени-
енција, – или е урбан, истражувачки модерен говор, 
често и со дневен жаргон, психолошки фундиран итн. 

Кога станува збор за современата литература за деца 
кај возрасните автори таа во најголем број се темели и 
израснува од животот и светот на децата, зашто непо-
битно во секој човек незгаснато живее светот на него-
вото детство и на детето – воопшто. 

Така и поетот Васил Мукаетов им припаѓа на оние 
современи поклоници на поетската муза на кои заед-
ничкиот знак на распознавање им е индивидуалниот 
пев, непомирлив со каноните и моделите на прет-
ходните поетики. Тој го резбари својот лирски исказ 
барајќи неконвенционалност, нетрадиционален кон-
цепт, гради спонтана современа интонација, сопствен 
агол на поетскиот говор. 

Роден во осончената и плодородна Тиквешија 
(Кавадарци, 1941 г.), со богато животно и разновидно 
професионално искуство, со диплома од Шумарскиот 
факултет на Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ во 
Скопје, вклучен и во едукативните настани содржини (во 
Шумарскиот училишен центар – професор) и во индус-
триските процеси („Фени индустри“), потоа и како 
новинар-соработник во „Македонија денес“, во „Биз-
нис“, во списанијата за деца од раната возраст сè до де-
нес. Покрај тоа Васил Мукаетов од студентските години 
до најново време е активен во низа општествени анга-
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жмани. Сите овие животни предизвици и искуства 
напластиле во Мукаетов богати доживувања, сознанија, 
провокации за творечки ангажмани. Како поет ќе се јави 
уште пред многу години во списанието за деца „Титов 
пионер“, потоа во „Другарче“ (уште кога уредник беше 
Славчо Темков), па сè до денешните „Колибри“ („Нова 
Македонија“), сегашните „Другарче“ и „Развигор“. Со 
книги ќе го посведочи своето присуство со задоцнување 
од повеќе години, па дури во 1995 година излегува од 
печат неговата прва стихозбирка „Ти реков, ми рече“, 
потоа следуваат „Ние дома“ (2003), „Поглед со двоглед“ 
(2005), „Што е, што не е“ (2011), „Ај погоди“ (2011), „Да 
нацртаме другар“ (2013, „Кој кого расте?“ (2013), 

„Колку да се рече“ – записи (2014). 

Мукаетов е постојан соработник во изданијата на 
„Детска радост“, а во „Колибри“ објавувал во додатокот 
уште како ученик во основно училиште. Има преведено 

поезија за деца од српски на македонски јазик „Ја сакам 

мојата мајка“, „Село распеано“, „Воспеви за Султана 

Миладинова“, антологијата „Златна книга на поезијата 

за деца“ (2004. 
Член е на Друштвото на писателите на Македонија и 

два пати бил во најтесниот избор за наградата „Ванчо 
Николески“. 

Познатиот мислител Вебер нагласува: „Доколку 
срцето би имало сто врати, како Теба, низ сите сто треба 
да се пушти радост за децата“, а големиот филозоф Русо 
запишал: „Постои еден доживотен пријател, доколку 
правилно му пристапиш, – а тоа е детето!“. И попу-
ларниот Питагора нè предупредува: „Љубовта спрема 
децата не се искажува само со зборови, туку и со дела“. 
Тука ќе ја приведеме и мислата на Милтон: „Чистата 
љубов спрема децата е вечна младост на духот“. 

Токму во контекст на приведените мисли се насочува 
и творечкиот нерв на Васил Мукаетов, како што вели во 
книгата „Поглед со двоглед“: „Од ден на ден – катаден / 
Се случува детство / и лево и десно! / Дома. / И во 
соседство.“; или како во насловите на некои од 
циклусите песни во книгата „Да нацртаме другар“: „Кај 
децата сè нешто се случува, / насмејува, подучува…“ / 
„Во ова време модерно, / баш ништо не е здодевно. / И 
така редум / за сите деца од пет до седум“. 

Песните на Васил Мукаетов се инспирирани и црпени 
од самиот живот, од детскиот секојдневен свет, како 
што вели нашиот голем поет Блаже Конески: „Јас 
песните ги берев од дрвото на животот“. 

Мукаетов спонтано, неизнасилено, со многу духови-
тост, разиграност, ведрина нè вовлекува со изобилен 
сплет од емоции, информации, слики главно од 
урбаната средина, со минимум странични описи, во 
постојано одржување на љубопитството на читателот – и 
од младата денешна популација и од возрасните. Тој 
поседува моќна перцепција, усет за филтрирање на 
сопствениот став и давање предност на читателот да 
биде веродостоен и сугестивен учесник во градбата на 
стихот, давање можност да ги препознае сопствените 

заблуди и доблести, кои најчесто ги доживуваме со 
недоволна критичност и објективност кон сопственото 
его. Едноставно ги елаборира внатрешните крстопати, а 
сечиј живот (најчесто детството) е во стапиците на 
пајажините од случајни или намерни постапки. 

Повеќе истакнати авторски имиња, осведочени и 
во литературата за деца и млади, го дале својот 
критички позитивен суд за поезијата на Мукаетов.  

„…постојаната вдахновеност и поривот преку кои 
излева стихувани форми, кои знаат да заѕвонат, но 
притоа и да подзамислат со своите пораки… А и 
оној негов постојан оптимизам и верба во 
творештвото е привилегија да се имаат, но и 
позитивноста во погледите кон животот, со 
несомнена љубов кон она што може да се нарече 
доживеана поезија…“ (Горјан Петревски). 

„…Мукаетов е оригинална појава во нашата пое-
зија за деца. Создавањето песна за него не е кон-
струкција, талкање по атрактивни, бесмислени ри-
мувања, кај него сè си доаѓа природно, логично. Тој 
го одбегнува празното жонглерство со зборови, кај 
него не се раѓа песна ако нема тема, мисла, 
чувство, ако нема срцевина…“ (Глигор Поповски). 

„… Трајни трагања на авторот – токму како што и 
убавините на детството се трајни и светот што нè 
опкружува, па сакаме да ги осознаеме. И сето тоа во 
непрекинлива низа и движења во недоглед, во 
недоглед… Каде што живее возбудата и светлината. А 
светлината, – се знае – е од децата и за децата… И сите 
овие вистини од реалноста на просторот и времето се 
прелеваат во свежо обоени предели на фантазијата и 
недогледните широчини на детската добродушност и 
љубопитност… Васил на свој начин се разбира со своите 
најмлади читатели. Знае дека тие најмногу сакаат 
весели згоди, шеги и тајни. И игри, се разбира… Таква е 
и неговата поезија: „Што сакам да кажам / сопка кога 
ставам? / Значи – здодевно ми е. / И не знам што да 
правам!“ – 

„Така децата растат низ играта, но и тие си имаат 
проблеми…“ (Томе Арсовски). 

„Подзатскриен хумор, неизнасилена поука, 
зашто авторот денешното дете го сфаќа како 
рамноправен соговорник…“ (Мишо Китановски). 

 

Потребата од понагласена продукција на овој 
вид литература (особено домашната!) ја посведо-
чува и прекрасната мисла на Пол Хазард дека: 
„Децата не се само идни возрасни луѓе, туку и 
возрасните се поранешни деца!“ Значи, на овој 
период од животот и на оваа литература не треба 
да гледаме само како на утилитаристичка 
подготовка за зрелоста, туку како на рамноправни 
периоди во постоењето.   
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Игор Крајчев 
 

   

                                                         

         

                                                         

 

    

                                        
 

Секогаш е голема привилегија, но во истовреме и голема одго-

ворност да се сублимира творештвото на големите мајстори на пиша-

ниот збор, токму поради фактот што вистинската големина на едно де-

ло најдобро може да се согледа само ако се гледа како една целина. 

Еден од оние вистинските мајстори на зборот, а нив Македонија ги има 

доста, е и нашата Македонка Јанчевска, долгогодишен пријател на 

децата и стиховите, на поуката и дидактиката, на воспитувањето, кое со 

мајчински инстикт го наметна кон сите деца со кои во својот досегашен 

период работеше. 

Уште поголема чест ми е што ја имам можноста да се обратам во 

улога на критичар на нејзиното животно уметничко дело, во улога на 

човек кому му е дадена можноста да согледа дел од поетското 

стихотворие на една легенда на македонската книжевност како што е 

мојата драга и почитувана пријателка Македонка Јанчевска. Честа е 

дотолку поголема поради големината на значењето на Македонка 

Јанчевска не само за мене како автор, туку и општо за сè она што таа го 

има дадено за мојот, за нашиот Велес. 

Во ова мое излагање, ќе зборувам за две работи. За Македонка и за 

нејзината поезија. Иако тие две нешта се преплетуваат како две 

еднакви нишки кои создаваат една нераскинлива целина, овде ќе се 

обидам да ги разграничам и дефинирам. 

Македонка пред сè ја согледувам 

како огромен емотивец. Како еден 

природен емотивен сеизмограф кој 

реагира и на најмалите треперења 

на дразбите околу себе. Тие дразби 

таа непогрешливо умее да ги прето-

чи во поезија. Тоа е дарба. Тоа ниту 

се учи, ниту се стекнува. По оваа 

своја карактеристика, Македонка 

Јанчевска е непроценливо голем 

поет. Помеѓу стиховите, бездруго 

длабоко се втиснати и емоциите на 

една силна жена. Секоја песна нуди 

во себе една отвореност на душата 

која стои ете така простум разголе-

на пред светот, спремна и храбра за 

да ги издржи ударите и на љубо-

питните погледи и на вљубениците 

во уметноста. Токму затоа ја сакам 

поезијата на Македонка, таа е нели-

цемерна во својата потрага по вис-

тината и токму затоа во својата 

поезија ја нуди вистината. Секој 

стих е дел од нејзините вистински 

чувства, зашто единствено тогаш 

кога сам изложен пред себеси - нема 

лага, таму секој збор е изникнат од 

длабочината на нејзината емотивна 

душа. 
 

Нејзиниот опус е навистина го-

лем и импозантен, можеби не толку 

по квантитетот, колку по квалите-

тот, но всушност тоа е и најважно 

кога се вреднува делото на еден ав-

тор, зашто секогаш е поважно како 

се пишува, отколку колку се пи-

шува. Се чини дека нејзинината по-

етска определба да се посвети на 

поезијата за деца, е вреднуван и це-

нет од многу други книжевни крити-

чари во Македонија, меѓу кои и 

Радован П. Цветковски кој истакну-

ва: „Таа (Македонка Јанчевска) како 

поет исклучиво се определи за пое-

зијата за деца уште со првите песни 

што и’ ги објавија во периодиката за 

деца („Развигор“, „Наш свет“, под-

листокот „Колибри“ и во други вес-

ници, пред сè во “Народна прос-

вета“ и „Просветен работник“). Неј-

зиното вистинско експонирање како 

автор за деца го доживеа на крајот 

на шеесеттите и почетокот на сед-

умдесеттите години на минатиот 

век. Тоа беа песни блиски на чита-

телите деца, без да ги изневери.“ 

Ова доволно ја објаснува нејзината 

јасна детерминираност како автор, 

во кој правец ќе ја насочува својата 

творечка кариера. Ова е уште една 

разлика која Македонка Јанчевска ја 

разликува од станатите свои колеги, 

а тоа е целосната посветеност на де-

цата, поттикната, секако, од неиз-

мерната љубов кон нив. Таа не талка 

по темите, таа не се испробува себе-

си во други сфери, не поради немоќ 

или страв, туку поради тоа што до-

волно се познава себеси. Таа е свес-

на дека нејзината поетска муза и ше-

поти поезија за деца и таа остана 

доследна на тој свој повик. Од неј-

зината прва издадена книга „Го-

дината моја и твоја“, отпечатена во 

далечната 1977 година до денес 

поминати се 37 години, а песните во 

неа се сè уште свежи и кореспон-

дираат и со денешните деца. Потоа 

следуваат книгите „Светот ваш меѓу 

 

ЗА МОЕТО ДЕТЕ 
 
Ќе појдам на крајот на светот, 
да ја барам волшебната птица 
со крилја шарени како виножито,  
со глас срцето што го грее 
во сонот на моето дете да слета 
и да го шета, и да го шета. 
 
Ќе појдам на крајот на светот 
ќе влезам дури во некоја сказна, 
да го барам крилатиот коњ 
во сонот на моето дете да слета 
и да го шета, и да го шета. 
 
Ќе појдам на крајот на светот, 
или пак на друга планета, 
да ја бранам добрата самовила 
во сонот на моето дете да слета 
и во топлите детски гради 
сонце да всади, сонце да всади. 
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А-Ш“ од 1978 година, поемата 

„Шумска болница“ од 1981 го-

дина, книгата „Ѕвездено небо“ од 

1985 година, „Мониста за ѓер-

данче“ од 1994 година, „Нешто 

ново насетувам“ од 1997 година, 

сликовницата „Пазар“ од 1999 

година, „Шарена поплава“ од 

1999 година, и се чини веќе 

антологиските „Невенчиња во 

венчиња“ од 2002 година, „Кој 

тоа ме вика“ од 2005 година, „Не 

знам зошто е така“ од 2007 и 

„Сонот на душата“ од 2010 

година. Најновото поетско оства-

рување на Македонка Јанчевска, 

„Сказни на сонцето“ кое мина-

тата 2013 година го издаде во 

коавторство со авторката Олга 

Синадинова, се чини го помина 

најважниот тест, а тоа тестот на 

децата читатели, кои со задовол-

ство ги голтаат стиховите на на 

овие искусни мајстори на стихот. 

Огромен е одекот кој во кни-

жевниот свет го направи Маке-

донка Јанчевска, безмалку при-

нудувајќи ги останатите свои 

колеги да ја прокоментираат неј-

зината појава. Така свое виду-

вање и оценка за Јанчевска за-

пишаа и Видое Подгорец кој ја потенцира нежната и лирска понесеност 

на авторката, нејзиниот благ и донекаде женски призвук во секој стих, 

тивката мелодичност и мошне строгата селективност на песните, потоа 

Катица Ќулафкова, Глигор Поповски, Светлана Христова Јоциќ, Ката 

Мисиркова Руменова, Васил Тоциновски, Наум Попески, Бистрица 

Миркуловска, Павлина Климкар Менаџиева и една цела плејада творци 

и критичари на книжевните случувања на нашата литературна сцена. 

Многумина пишуваа, многумина везеа различни зборови вреднувајќи 

го неспорниот квалитет на стихот на Јанчевска, но генералната оценка 

кај сите, се чини беше идентична – Македонка Јанчевска е роден поет, 

таа успеала низ сите овие години да го зачува детето во себе, да ја 

разгорува постојано љубовта кон децата и сето тоа да го преточи во 

најубав подарок за нив – стиховите.  

Од овој аспект, се чини дека целиот нејзин животен ангажман е 

посветен токму на оваа нејзина посветеност. Не само нејзината поезија, 

туку и нејзиниот професионалн повик како дел од центарот за детско 

творештво во Велес, како еден до оние кои се вградија себеси во 

“Детските Рацинови средби“, како дел од речиси сите рецитаторски 

настапи и случувања во Велес, зборуваат за нејзината внатрешна 

посветеност кон детето. За неа децата се сиот свет и таа не само 

декларативно, туку искрено, мајчински ги љуби. Се грижи да 

посоветува, да ги опсипе со совети и љубов, како што еден млад цвет се 

посипува со вода за да расне. Тоа се гледа во фактот што дури и тогаш 

кога таа го променува нејзиниот добро познат терен на игра – стихот, и 

се испробува во други води, како што е научната сфера, таа повторно 

им пишува на децата. Двете читанки за 3-то и 4-то одделение кои 

Македонак Јанчевска ги издаде во 

коавторство со својата пријателка и 

колешка Олга Синадинова, како и 

букварчето за 3то одделение „Учиме 

латиница“, говорат погласно од 

било кој критичар за она што секој 

од нас без сомненеи може да го 

констатира - Македонка Јанчевска 

едноставно го посвети сиот свој жи-

вот на децата. 

Сметам дека нема да бидам пре-

силен во зборот ако со гордост ја 

наречам еден од најдобрите поети за 

деца во Македонија, поет кој може-

би живее во светот на возрасните, 

но без сомнение таа го знае тајниот 

влез во чудесниот свет на децата. 

Поради тоа, ја сакаме, и децата, и 

секако, ние возрасните. 
 



 

КАКО ДИШЕ ТИШИНАТА 

 

Тишина! Пс – с –ст! 

Нека престанат и смеите и 

плачките  

да слушнеме  

како ветрот 

ги успива кротко бубачките, 
 

Тишина! Пс – с – ст!  

Нека замолчи бучавата и 

вревата 

да слушаме 

како дождот  

и шепоти нежно на тревата. 
 

Тишина! Пс – с – ст! 

Нека престане секаков шум во 

квечерината,  

да чуеме 

како дише, 

како тивко дише тишината. 

 

 
 

 

НА ДЕДО МУСТАЌИТЕ 
 

Ех, што сакам да имам 
Мустаќи како на дедо 
Би дал за нив 
три џамлии, две чоколади, 
 

пет сликички и шест марки, 
па и некоја работа 
милиони што би вредела 
да можам да ги носам  
барем една недела. 
 

Е, колку би се правел важен: 
на секој збор би ги сучел, 
секого на ум би го учел 
и по секоја приказна 
би рекол – како дедо што вели: 
“За мене лага, за вас вистина 
Жими мустаќиве на бели”. 
 

Но дедо не сака да чуе. 
“Не, внучко! Барај што ќе 
бараш– 
На глава да стојам 
по улица да одам бос,  
ама на мустаќиве бели –  
местото им е под мојот нос”. 
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Панде Манојлов 
 
 

 

Чинот на смртта е потврда на 
збиднатото. Одмазда и за тој што 
заминува во вечноста но и за 
најблиските. Живите остануваат да 
паметат а во паметењето се живее… 
Aко тоа паметење, пак, е преточено 
во песна ќе остане да живее со 
векови. 

Поетскиот ракопис на Зоран 
Пејковски „Сега знам“ е пригоден, 
посветен на неговиот роднина, при-
јател и брат, големиот Македонец со 
уште поголема македонска душа, се-
га покојниот македонски деец Љубе 
Цветановски. Поетски ракопис, со 
стих да се одговори на неизмерната 
болка од загубата на блискиот, со 
песна да се одговори на непреболот 
и црниот миг на заминувањето во 
вечноста, но и ракопис кој му одо-
лева на пригодното, за притоа да 
добие квалитативи на инспиративна 
поетска проекција со многу универ-
зално во себе, како што е универ-
зална и болката по загубеното и  

 

 
најмилото. Тоа се песни со 
длабок човечки одглас кој 
опоменува за потресната 
загуба на блискиот, но и за 
вечноста од другата страна 
на вечноста. Болката доби-
ва трајни димензии како и 
споменот да се овековечи 
Вечниот, носталгијата од 
болната загуба да ја збога-
ти со филозофско јадро и 
едноставна, непосредна 
поетска мисла, нагласувај-
ќи ја, притоа, поентата за тревожни-
те виори кои знаат да ја разнесат пе-
пелта во вечноста. 

Во „Сега знам“ Пејковски ни се 
открива како поет на едно болно и 
трагично чувство, поет на трагичното, 
потресното и драматичноста на чо-
вечкото битисување во распонот ме-
ѓу овоземното, егзистенцијалното и 
небиднината која знае да се оли-
цетвори во вечност. Да се пишува 
поетски за еден ваков настан, за 
загуба на една значајна личност како 
што беше Љубе Цветановски, значи 
дека и поетот Пејковски бил во 
постојана опасност со можност да 
падне во мрежата на наративното,  

пригодно детерминираното. Успеал 
да го избегне тоа, но успеал овие 
стихови во преточени во триесет и 
една песна поделени на шест 
циклуси („Животно искушение“, 
„Твои сонувачи“, „Повторно ќе се 
врати меѓу нас“, „Сакам да ја знам“, 
„Осветување на темелот“ и „Не барај 
од мене“) да проструи лапидарноста 
на поетскиот израз и цврстината на 
мислата кои се слеани во една 
навистина можна симбиоза од нив 
да прозрачи универзалното кое на 
стиховите им ја дава онаа кохезиска 
сила која ги држи во единство и ги 
прави ударни во нивната ритмичност 
и полетност. 

 

Петре Димовски 
 

 
 
     

Со песните од збирката „Сега 
знам“, со носивост на антологиски 
вредности, поетот Зоран Пејковски 
на Љубе Цветановски му подигнал 
вечен споменик, кој во своето трае-
ње ќе опстојува колку и самиот збор. 
Тоа е поезија во која тишината над-
звучно истатнува низ просторот на 
бескрајноста. Кога се читаат стихо-
вите од овие песни, се дофаќа звукот 
од трепетот на струните како дла-

боко минува низ душата, оставајќи го 
чувството и на исполнетост и на 
празнина, исполнетост од уметнички 
силните звуци на поетската градба, а 
празнина создадена од сознанието 
за излегувањето на Љубе од арената 
на животот и напуштањето на отво-
рените патишта недоодени. Низ пес-
ните од оваа збирка е присутен еден 
голем ерудитен набој, придружуван 
од искуство и талент што го поста-
вуваат делото на Зоран Пејковски на 
висока уметничка кота. А по својата 
опфатност на животните настани 
книгата може да се нарече житие за 
Љубе Цветановски. 

Пред бескрајниот универзум, до-
минантен со рамнодушноста во него- 

вата големина, застанат е поетот со 
својата огромна болка за загубата на 
братот и пријателот Љубе, и со соз-
нанието во себе за животот и смртта, 
за минливото и вечното, за телото и 
за душата, со мислата што ја испол-
нува сета вселенска празнина, и со 
песната што го обновува животниот 
порив во крикот на затворената ти-
шина. Љубе живее во песните, жи-
вее со нас кога ги читаме и преку нив 
ја продолжува својата мисија низ 
пространата таинственост на светот. 
А животот по смртта се однесува во 
бескрајот на надежта. Песната е 
постоење и присуство, и додека е 
песната, и присуството Негово ќе 
биде во неа, и во нас кога со таа 
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песна минуваме низ просторната и 
временската бесконечност.  
 

Уште при средбата со првите 
стихови (во песната „Искушение на 
животот“), „Одлета како мисла / во 
небеските царства / непокорна и 
силна“, ни се отвора просторот на 
поетовиот опфат во збирката „Сега 
знам“, во која се содржи кодот на 
автобиографската емоција на болка-
та и тишината и егзистенцијалната 
присутност на животот и спомените, 
на животворното престојување во 
светот на создавањето на делата и 
преминувањето зад границата на 
бескрајното и непознатото, во прос-
торот што е настанат за средбите во 
вечниот живот кој имагинацијата на 
поетот широко го отвора. Присутно е 
и метафизичкото поимање на про-
должението низ кое ќе ја минуваме 
нашата патека, водени и тука и таму 
од мислата, тука материјализирана 
во телото, таму ослободена со душа-
та во бескрајноста на времето и про-
сторот во неспознаените димензии 
на универзумот од кој сме дел и во 
кој остануваме, препознатливи и 
препознаени по трагата што ја оста-
ваме по себе. А со нас останува него-
виот дух, неговата присутност во на-
шите животи со делот со кој се 
вградил и сраснал во нас во нео-
двоива целина до денот кога и наши-
от пат се видоизменува и транс-
формира во тишината на вечноста и 
во спојувањето со бескрајното и со 
траењето. 

 
„Ги прелета Ти, / сите гори, / и на 

сите планини Ти / се искачи“, нè 
води гласот на поетот по патеката на 
Љубе, по таа длабоко втисната трага, 
по онаа илуминантно отсликата при-
сутност низ просторот и во времето 
кои биле и наши и Негови, и кои го 
држат спојот со делото и со веч-
носта; кога сето исплетување на зем-
ниот пат останува со нас во присус-
твото на духот, во животот кој му 
припаѓа на просторот и висините 
како исконска наслага од вечната 
потрага.  

„И сите мориња, Ти / ги преплива 
/ за да се вратиш / меѓу своите“, низ 
океанот на животот каде останува 
вистината. А мислата останува во 
продолжувањето од трансформаци-
јата кога се изменува градбата на 
хемиската структура и кога исчезнува 
физичкото присуство а продолжува 
вечноста на душата или енергијата 
на мислата како светлосен фотон во 
опсегот на универзумот, неограни-
чен со време и простор. 

 

Зоран Пејковски, во смируван то-
налитет во стихот го стишува болот, 
кој се заканува да го разора интег-

ритетот на животот, во една од нај-
убавите песни во збирката по која таа е и 
насловена, „Сега знам“, и сликата од 
просторот на постоењето ја пренесува во 
севечното присуство, кога постанува 
доцна да се каже неискажаното за 
најинтимните мигови што го спојувале 
времето на животот и копнежот на 
душата, за најблиските што го минале 
мостот кон другата, кон непознатата 
страна и за сето за кое толку имало да се 
прикажува а забревтаноста на животот 
не го оставила времето за тоа. „Сега ти 
сон стокми, / сон на вечноста, / оти 
доцна за разговор е“, ќе каже поетот, 
кога „сите небесни параболи“ се спуш-
тени „во фокусот на времето запрено“, 
соочен со сознанието дека „нема да 
испловат корабите, / од здивот на 
бесмртноста, / што расејуваше со поглед 
/ преку океаните.“ 

Во песната, на патникот низ животот 
по планетата Земја поетот му открива: 
„Сега знам, / колку отворени патишта / 
ги запаметија твоите смирени чекори“. А 
низ таа смиреност на чекорите го слу-
шаме татнежот што изјачува по нив од 
цврстината на отскокот, од смелоста на 
подвигот, од концентрацијата на голе-
мата меморија збрана во пораката што 
ни ја остава како трајно наследство во 
ризницата на бесмртните дела. Поетот 
притоа неутешно е свесен за семан-
тичностa на зборот доцна каде завладе-
ала „бестелесната опсесија на сонот“ а 
„никој не испловил од понорниците на 
животот.“  

Во спротивставеноста на големата 
љубов и големата болка, каде со интен-
зитетот на љубовта нараснува интензи-
тетот на болката, а што по својата приро-
дна поставеност создаваат тектонски 
разурнувања од највисоки размери, со 

заветот на смиреноста својствена на Тој 
кого го опева, поетот ја надвладува 
болката за да ја израмни хармонијата на 
чувствата на љубовта во обраќањето 
кога треба за миг да се стиши залип-
натото треперење на гласот што изле-
гува: „Брате, / пријателе, / биди спокоен 
на оваа пловидба, / по вселенските 
океани, / оти сите ќе сме ти / вечни 
чувари, / на заветот кон иднината, / кон 
вистината, / кон Тебе.“ 

Во мигот кога се менува сè и кога за 
сè е доцна зашто заклопува сонот на 
вечноста, останува толку многу недопре-
но и неискажано во светот кој се затвора 
само со еден здив на судбината. Поетот, 
со присуство на лирско метафизички 
поимања, прашално се поставува кон 
сонот (во „Сон“) во намерата да го допре 
сознанието дали сонот е казна, каење 
„за напуштањето на земското бунило во 
очај и страдање“, каде сонот е оставен 
недосонуван. А „Сеќавањето, / низ песна 
/ ни останува / како приказание / безвр-
еменско“, каде песната е останатото 
сеќавање кое силно натежнува низ 
свеста како сознание за големата загуба, 
немерлива во димензионирањето, кога 
сонот е украден и засекогаш изгубен од 
нашиот свет, и кога „Нема утеха за 
болката / од смртта братска / и нема сон 
спокоен / за изгубеното.“ 

„Зошто?!“ – се прашува поетот во 
истоимената песна, останат со болката 
во тишината на времето што запрело, во 
безутешната празнина на одгласот дека 
тука ја нема смислата и дека спротивно е 
на сите желби, надежи и верби во 
тајната што останува целосно недопир-
на, немоќни да ја осознаваме и откри-
ваме, неподготвени да ја сфатиме и 
прифатиме зашто во неа се содржи само 
болка, само безмерна болка што натиска 
на душата. Прашањето што го поставува 
поетот се мултиплицира во одекот низ 
душата, оставајќи нè без одговор, свесни 
но безутешни што е така создаден 
светот. 

„Чекорите ми стежнаа, / што ме 
водат / низ остатокот / на времето“, 
пее поетот во („Твоето време“) ин-
тимната длабочина на чувствата каде 
силите на загубата се надмоќни и 
навалувачки, и не му даваат да го 
достаса времето Негово. А „ми зам-
режи / погледот,“ кажува поетот, ка-
де двата засебни светови да му при-
паѓаат секому посебно не можат да 
бидат подвоени во својата егзистен-
цијална целина. Исполнувањето на 
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големата празнина со тишината на 
застанатото време создава не тиши-
на но клокотни татнежи во душата. 
Преминувањето во вечното, во 
вечниот свет секогаш носи непојм-
лива причина. 

Во песната „Над времето“ поетот, 
кој е идентификација на ликот од 
певот, повикува кон браќата, „Пода-
дете ми ги рацете“, зашто „патишта 
чинам, / повеќе од вас, / јас знаам“, 
каде го изодиле остатокот од светот, 
а Тој покрај своето, и нивното паме-
тење го изодил. Притоа ги замолува 
да застанат зашто не го разбира 
говорот искажан низ татнеж и со 
поглед што обеспокојува. Повикува 
да се застане за присетување на 
дедовците „кои ни го оставија / 
кристалот на мудроста, / и на веч-
носта, чинам.“ А во „Твои сонувачи“ 
поетот констатира дека „Отиде како 
мисла, / како тешка пранга, ти отиде, 
/ со бескрајна љубов / кон вознесот 
човечки.“ Останати со вербата за 
средба со неговите сонувачи на крс-
топат од времето каде Тој е заминат 
да ја сочува „бескрајноста на веч-
носта.“ „Исправи се брате“, („Во ис-
прави се“) се обраќа поетот кон и 
братот и пријателот Љубе и го пови-
кува да се истави од темнината, од 
таму ќе може да го види „сонот 
отсонуван“, од таму ќе може да ги 
види сите негови цивилизации отко-
пувани од зборот со кој ја создаваше 
добрината на делувањето и дека 
како што го минувал животот овде на 
планетата Земја, таму, зад световите, 
во тишината на вечноста ќе го чита 
„светото евангелие“ и ќе ги подучува 
„сите доброчинителни да бидат.“ 

Песната „Замокот во Слоештица“ 
е испеана за спомените што ги оста-
ва времето во замокот на вечната 
меморија на делот од постоењето, и 
тој замок, во кој е затворено дет-
ството, никој и никогаш не може да 
го разурне. Одведени од „брановите 
на Слоештичките реки“ за да не 
опстојат во замокот на детството „со 
себе го понесовме / и записот на за-
ветот / на вековечните поколенија“, 
потврдува поетот, копнеејќи за вра-
ќање до мигот кој ја создаде изне-
верата на времето во кое голтаат 
празнините на затворените прозорци 
на напуштените куќи. Прашањето е, 
во постојаноста на непроменливите 
закони можноста „да се преврти 

животот, во огледалото на светот“, и 
детството, кое одминало, да се пос-
тави на последната страница како 
ново доаѓање од каде со вродената 
невиност светот го посматра окото на 
детето низ сета љубопитност на оп-
фатот („Детето во мене“). 

Од споменот на беседата од муд-

рите дедовци наплиснува сеќавање-
то на прикажувањата за ритуалот на 
огнот, тоа во истоимената песна, и 
низ сето сознание се пресликува од 
изворите на светлината во магијата 
на сказните, потврдувајќи се кажа-
ното од дедовците дека „Огнот е 
врата на светот, / и тело, и небо, / и 
свето зрно на раѓањето.“ Низ стихо-
вите се исплетува една мисловна 
рефлексија низ која се отсликува 
наследството на големите умовни 
исказанија. А „мислата ја овекове-
чува сегашноста“, дека ќе има пов-
торно враќање меѓу своите, зашто 
зборовите нудат љубов и бараат 
љубов, и враќањето ќе биде „како 
вечно сеќавање“ на постоењето. Во 
„Светот на спомените“ е дадена ге-
нетската слика на Љубе Цвета-
новски, пресликана од животот и 
неизбришливо втисната во времето 
на кое му припаѓа, со светлина што ја 

озрачува иднината. „Благиот трепет / на 
твоето просветление / ги обликуваше 
/сите ракописи / расеани по светот / на 
твоите стапки.“  

Песната „За сонувачот“ е најубавата 
песна во збирката, и меѓу најубавите 
песни во македонската поезија, соста-
вена од пет пеења, со изразит духовен 
набој. Тоа е песна за походите „од 
праизворите древни“ низ кои беше 
носена светлината што осветлува и 
осветува, за беседите со божји пламен 
што изјачуваат низ истеците на еригон-

ските извори, за Тој кој „Расеваше бујно 
расје / од ракописи, / со благосвети / на 
древни ритуали“, начинето со озаре-
носта својствена при учењето на првото 
слово од кое надојдено потекува буја-
тиот наплисок на знаењата. Поетот се 
обарќа до братот „по дружба и крв“, со 
колкава мудрост Тој ги исполнуваше 
одговорите. А како посебна особина 
негова останува растајнувањето на 
тишината изведено „со кроткост на 
божја правда“ во походите кога ја 
водеше мисијата на откривањата по 
просторите „над сите светски меѓи.“ Во 
тегобата на посмртниот траур поетот ќе 
крикне по стемнетиот здив на демон-
ските ветрови, „од каде ли скудна / на-
деж за векување“, во сознанието дека 
неповратно се скршени двете крилја на 
птицата што го губи летот под небото, а 
„жар жетва сред небо / брате мој си 
жнеел“. И сон имаше во кој му зрееше 
сончевина. А со оганот божји од пред-
ците „со блажена кроткост / и мудрост 
крепка“ на светот му ја даде духовната 
ученост и „Наслика живи фрески / преку 
облаците“, отворајќи го сознанието на 
силната верба.  

 

Со една силно згусната и концентри-
рана мисла поетот Зоран Пејковски во 
збирката песни „Сега знам“ од душата ги 
извлекува најсуптилните нијанси на 
чувствената палета, создавајќи стихови 
со длабока рефлексивна набојност на 
издржан и смирен тон кој пренесува 
слики да го извлече споменот над бол-
ката која се заканува да завладее и да 
парализира. Истраен во својата поста-
веност да ги следи големината на созда-
деното дело и трагата втисната низ вре-
мето, го придушува крикот од прободот 
на болката и го поставува животот над 
смртта, спомените над минливоста, де-
лото над ограниченоста, и кога праш-
ањата остануваат без одговори, ќе рече: 
„Не можам да поверувам / дека тајните 
на ноќта / не ја сокриваат спокојноста.“  

При прочитувањето на оваа збирка 
ни се отвора вратата зад која е затворена 
песната, и влегуваме во нејзината тајна, 
во тајната на поезијата која ја создава 
Зоран Пејковски, во мигот кога стиховите 
не одзвучуваат од неговиот глас туку 
излегуваат од нашето осознавање, кога 
се идентификуваме со создавачот и кога 
ја потврдуваме во силата на звукот 
големината на песната што како трајна 
слика ја понесуваме во себе. 
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 ХРОНИКА НА ДПМ

ИЗБРАНО НОВО РАКОВОДСТВО НА ДПМ 

 
Изборното собрание на Друштвото на писателите на 

Македонија се одржа на 5 април 2014 година. На 
највисокиот собир на писателската асоцијација беше 
избрано ново раководство, со мандат од четири години  

За претседател на ДПМ беше избран Веле Смилевски, 
а за претседател на Собранието на ДПМ Раде Силјан. За 
членови на Претседателството на ДПМ беа избрани: 
Панде Манојлов, Кочо Топузовски, Ресул Шабани, 
Мирјана Стојановска, Јусуф Едип, Христо Петрески, 
Мишел Павловски, Кристина Николовска и Борче 
Панов. Собранието избра и Статутарна комисија, 
Комисија за финансиското работење на ДПМ и Суд на 
честа. 

За членови на Собранискиот одбор беа избрани: 
Илхами Емин (Скопје), Видое Видически (Охрид), 
Василе Димески (Прилеп), Стојмир Симјановски 
(Кичево), Борче Панов (Радовиш), Никола Јовановски 
(Крушево), Петар Наневски (Кавадарци), Љубинка 
Донева (Кочани), Јордан Ѓорчев (Свети Николе), 
Анастас Ќушкоски (Вевчани), Јован Стрезовски 
(Струга), Зоран Пејкоски (Битола), Оливера Доцевска 
(Куманово), Игор Крајчев (Велес), Благој Самоников 
(Штип), Кирил Кангов (Гевгелија), Славица Дабевска 
Ќировска (Тетово) и Вангелко Лозановски (Демир 
Хисар). 

КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА 

НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
 

На првата седница, одржана на 

25 април 2014, беше конституирано 

новото Претседателство на ДПМ и 

неговите помошни тела. За секретар 

на ДПМ за активности во земјата 

беше избран Панде Манојлов, а за 

секретар за меѓународна соработка 

на ДПМ Кочо Топузовски. Ресул 

Шабани е избран за координатор на 

соработката со литературните манифестации 

во земјата и во странство, Василе Димески, 

координатор на работата меѓу Собранискиот 

одбор и Претседателството на ДПМ, 

Јован Дамјановски, одговорен за 

прашања од доменот на социјалниот 

статус на членовите на ДПМ, Стојан 

Тарапуза, координатор за активности на 

Клубот на писателите за деца при ДПМ 

"Ванчо Николески", Мирјана Стојановска 

координатор на Клубот на писателките 

при ДПМ "Даница Ручигај", Соња 

Стојменска Елзесер, одговорна за 

организирање трибини на ДПМ. На 

седницата на Претседателството на 

ДПМ беше конституиран и Органи-

зациониот одбор на Меѓународната 

манифестација "Празник на липите". 

Одборот го сочинуваат: Владимир 

Мартиновски, претседател, Раде 

Силјан, Веле Смилевски, Илхами 

Емин, Панде Манојлов, Кочо Топу-

зовски и Ресул Шабани. Избрана е и 

нова редакција на списанието 

"Стожер", во состав: Петре Димов-

ски, главен и одговорен уредник, 

Љубинка Донева и Јусуф Едип. 
 

ДПМ ФОРМИРА КЛУБ  

НА ПИСАТЕЛИТЕ 

 ЗА ДЕЦА 
 

На 29 април 2014, Претседател-

ството на ДПМ донесе одлука за 

формирање Клуб на писателите за 

деца што ќе го носи името на 

основоположникот на современата 

македонска литература за најмла-

дите Ванчо Николески. За коорди-

натор на Клубот е избран доајенот 

на Друштвото, истакнатиот маке-

донски писател за деца Стојан 

Тарапуза. Ваквата организациска 

новина, што е во рамките на 

статутот на ДПМ, ќе овозможи 

поголема вклученост на писателите 

за деца во програмските активности 

и за поширока презентација на 

нивното творештво. Македонската 

писателска асоцијација ќе организи-

ра манифестации и трибини за 

поддршка на творештвото за млади 

со цел стимулирање и афирмација 

на овој вид литература што ја 

создаваат бројни писатели, членови 

на ДПМ.  
 

ПОРТРЕТ НА  

МАКЕДОНКА ЈАНЧЕВСКА 
 

На 29 мај 2014, во Друштвото на 

писателите на Македонија се одржа 

портрет на истакнатата писателка 

Македонка Јанчевска. Средбата ја 

отвори Стојан Тарапуза, а за 

творештвото на Јанчевска зборуваат 

Игор Крајчев и Павлина Климкар 

Меанџиева.  Портретот на Јанчевска 

се одржа во рамките на програмата 

на Клубот на писателите за деца 

„Ванчо Николески" при ДПМ.  

 

Македонка Јанчевска е доајенка 

на ДПМ на планот на литературата 

за деца. Автор е на десетина книги 

за најмладите и е добитник на 

наградите „9 Ноември" на градот 

Велес, каде што живее и создава, и 

„Ванчо Николески" за најдобра  

книга за деца. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=300517626780329&set=a.134393283392765.31304.100004662814022&type=1&relevant_count=1
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ХРОНИКА НА ДПМ 

МЕЃУНАРОДНА МАНИФЕСТАЦИЈА „ПРАЗНИК НА ЛИПИТЕ" 
 

 

На 24 јуни 2014, во Друштвото на 

писателите на Македонија се одржа 

меѓународната поетска манифеста-

ција „Празник на липите". Во први-

от дел на свечен начин беа врачени 

наградите „Книжевен жезол" на 

македонскиот поет Бранко Цветко-

ски и поетот од Босна и Херце-

говина Абдулах Сидран. Наградите   

ги  врачи  претседателот на ДПМ 

Веле Смилевски, а за творештвото 

на Цветкоски и Сидран зборуваа д-р 

Илија Велев и д-р Соња Стојменска 

Елзесер. Манифестацијата ја отвори 

претседателот на Организациониот 

одбор Владимир Мартиновски, а 

претставник на покровителот на 

„Парзникот на липте", градоначал-

никот на Скопје Коце Трајановски, 

ја испрати традиционалната Порака 

до Скопјани. Гостинот од БиХ Аб-

дулах Сидран беше прогласен за по-

чесен поет на Скопје. На поетскиот 

митинг, настапија 28 поети со сти-

хови посветени на Скопје. Меѓу 

учесниците на митингот беа: Љерка 

Тот Наумова, Василе Димески, 

Љубинка Донева, Мирјана Стоја-

новска, Борче Панов, Марина Мија-

ковска, Миле Јовановски Поре-

чанец, Марта Маркоска, Горан Ан-

чевски, Оливера Доцевска, Разме 

Кумбаровски, Елена Пренџова, Апо-

лон Гилевски, Ленче Милошевска и 

Васо Николовски. Поетесата Елена 

Пренџова беше прогласена за годи-

нашен добитник на наградата за 

најдобра песна на „Празникот на 

липите". Одлуката ја донесе селек-

торот Стојан Тарапуза. Поетската 

порака од митингот ја испрати 

Мирче Нешовски. 
 



„ПОЕЗИЈА И ВИНО" 

ПО ПОВОД 85 ГОДИНИ ОД 

РАЃАЊЕТО НА ГАНЕ 

ТОДОРОВСКИ 
 

На 27 мај 
2014 Друштво-
то на писатели-
те на Македо-
нија ја одбеле-
жа 85-годишни-
ната од раѓање-
то на големиот 
македонски по-
ет, книжевен 
научник, критичар, есеист, препе-
јувач, полемичар и професор Гане 
Тодоровски. По тој повод триесетина 
македонски поети читаа свои песни и 
песни од Гане Тодоровски. Средбата 
се одржа под наслов „Поезија и ви-
но" во знак на сеќавање на големиот 
поет и боем. Манифестацијата ја 
отвори претседателот на ДПМ Веле 
Смилевски, а импресии за Гане 
Тодоровски презентираше Кристина 
Николовска.  

 
РАСПИШАН КОНКУРСОТ ЗА 
НАГРАДАТА „ДАНИЦА РУЧИГАЈ" 

 
На 4 мај 2014, Друштвото на 

писателите на Македонија го рас-

пиша конкурсот за наградата „Дани-

ца Ручигај" за најдобра поетска кни-

га. Во конкуренција за ова признание 

ќе влезат книгите на поетесите, 

членки на ДПМ, објавени од мај 2014 

до мај идната година. Наградата ќе 

се доделува на 5 мај, роденденот на 

поетесата Даница Ручигај. Неодамна 

ДПМ формира Клуб на писателките 

што го носи името на познатата 

македонска поетеса Даница Ручигај. 

Одлуката за формирање на Клубот е 

донесена по повод 80-годишнината 

од раѓањето на Даница Ручигај. Со 

работата на клубот се овозможува 

поголема вклученост на писателките 

во програмските активности на ДПМ 

и поширока презентација на нивното 

творештво пред љубителите на пи-

шаниот збор. 

ДПМ ЈА ПОКРЕНА ПРВАТА 
КНИЖЕВНА РАБОТИЛНИЦА 

 

Друштвото на писателите на Ма-

кедонија ја покрена првата Книжевна 

работилница што секоја година ќе се 

одржува во Струга во последната не-

дела на септември. Од 26 до 30 сеп-

тември петмина писатели ќе созда-

ваат во Центарот за едукација и ре-

креација „Солферино", на брегот на 

Охридското Езеро, во Струга. Рабо-

тилницата има симболичен наслов 

„Ракувања", а писателите ќе соз-

даваат на тема: толеранција, сора-

ботка и хуманост. Овој проект на 

Друштвото на писателите на Маке-

донија се организира во соработка со 

Црвениот крст на Република Маке-

донија. 

ЧЛЕНОВИ НА ДПМ НА 
ФЕСТИВАЛОТ ВО КОРЧА, 

АЛБАНИЈА 
 

Од 27 до 29 јуни 2014 во Кор-

ча, Албанија, се одржа традицио-

налниот поетски фестивал со учество 

на поети од земјите од регионот. Од 

Македонија на фестивалот настапија 

членовите на  ДПМ Ресул Шабани и 

Делвина Керлуку. Песните на учес-

ниците се објавени во посебен збор-

ник.  
 

СЕЌАВАЊЕ НА САМЕ 

ЛИМАНИ ЖАРНОСКИ 
 

На 22 април 2014, во Музејот 

на македонската борба се одржа че-

ствување на македонскиот поет и 

културен деец Саме Лимани Жарно-

ски, по повод 79-годишнината од не-

говото раѓање. На средбата за Саме 

Лимани Жарноски зборуваше прет-

седателот на ДПМ Веле Смилевски, 

а настапија и писателите Мирче 

Нешовски и Горан Анчевски. 
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ХРОНИКА НА ДПМ 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЃОРЃЕ ИВАНОВ  

ПРИМИ ДЕЛЕГАЦИЈА НА ДПМ 

 

 

 

Претседателот на Република Ма-

кедонија Ѓорѓе Иванов на 24 јуни 

2014, го прими босанскиот писател 

Абдулах Сидран, по неговото прог-

ласување за почесен поет на Скопје 

и предавањето на наградата „Кни-

жевен жезол" во Друштвото на писа-

телите на Македонија. На средбата 

со претседателот Иванов присус-

твуваа и Веле Смилевски, претсе-

дател на ДПМ, Владимир Марти-

новски, претседател на Органи-

зациониот одбор на манифеста-

цијата „Празник на липите" и Бра-

нко Цветкоски, добитник на наг-

радата „Книжевно жезло" за поетски 

опус од Македонија. Претседателот 

Иванов на годинашните лауреати, 

босанскиот поет, писател и сце-

нарист Абдулах Сидран, и на 

македонскиот поет Бранко Цвет-

ковски им честиташе за наградата 

„Книжевно жезло", како признание 

за нивната целокупна поетска деј-

ност. 

Македонскиот претседател, изра-

зи очекување дека оваа меѓународна 

поетска манифестација која претста-

вува мост што го поврзува маке-

донското и меѓународното лите-

ратурно творештво, и ги поврзува 

поетите од сите меридијани, и во 

иднина ќе продолжи успешно да 

биде организирана. 

ТРИБИНА ЗА КОНТРОВЕРЗИТЕ 
ВО КНИЖЕВНОСТА И 

ОПШТЕСТВОТО 
 

На 27 јуни 2014, во Друштвото на 

писателите на Македонија се одржа 

трибина посветена на погледите на 

академик Милан Ѓурчинов за пре-

вирањата и контроверзите во кни-

жевноста и општеството. Повод за 

оваа средба со Ѓурчинов беше него-

вата студија „Освојување на реал-

носта", позната и како негова Ин-

телектуална автобиографија,која 

подолго време во литературниот жи-

вот е предмет на интерес и нови 

расчитувања. Милан Ѓурчинов како 

критичар, есеист, полемичар и анто-

логичар е сведок и учесник на речи-

си сите фази од повоениот развој на 

македонската литература. Воведен 

збор на трибината во ДПМ имаше   

д-р Славица Србиновска, која беше и 

во улога на модератор на разговорот 

на учесниците со академик Милан 

Ѓурчинов. Ова е прва од серијата 

планирани трибини на актуелни теми 

од доменот на литературата и култу-

рата што Друштвото на писателите 

на Македонија ќе ги организира во 

наредниот период. 

СРЕДБА СО СРПСКИ ПОЕТИ 
  

На 3 јуни 2014, во Друштвото на 

писателите на Македонија се одржа 

литературна средба со учество на 

истакнатите српски поети Радомир 

Андриќ, претседател на Здружението 

на писателите на Србија, Душан 

Стојковиќ, Јеремија Лазаревиќ, Ми-

одраг Јакшиќ и Милица Лилиќ. На 

средбата свои стихови  читаше и 

Гордана Стојковска, член на маке-

донската и на српската писателска 

асоцијација. За творештвото на гос-

тите зборуваше  писателот Христо 

Петрески, а средбата ја отвори пое-

тот Кочо Топузоски, секретар за 

меѓународна соработка на Друшт-

вото на писателите на Македонија. 

Средбата беше искористена и за 

разговор на раководствата на двете 

асоцијации за проширување и интен-

зивирање на соработката.  
 

ПРОМОВИРАНА 
АНТОЛОГИЈАТА НА 

ЗАБОРАВЕНИТЕ 
МАКЕДОНСКИ ПОЕТЕСИ 

 

На 10 јуни 2014, во Друштвото на 

писателите на Македонија беше про-

мовирана книгата „Антологија на 

заборавените македонски поетеси" 

од познатата македонска писателка 

Ирена Павлова де Одорико. За 

делото зборуваа д-р Весна Мојсова 

Чепишевска и д-р Сашо Прокопиев. 

Средбата се одржува во рамките на 

активностите на Клубот на писа-

телките „Даница Ручигај" при ДПМ. 

Делото е посветено на творештвото 

на Евгенија Шуплинова, Даница Ру-

чигај и Радмила Трифуновска. Ав-

торката во делото понудува студија 

во која ги разгледува суштинските 

аспекти на естетските вредности и 

можната заборавеност во годините 

по смртта на трите истакнати маке-

донски поетеси. Есеистичкиот дос-

курс е збогатен со илустративен од-

дел на поетските светови на Евгенија 

Шуплинова, Даница Ручигај и Рад-

мила Трифуновска, во кој свое место 

имаат антологиските песни на ав-

торките.  
 

„МАКЕДОНИСТИКАТА ВО 
СТРАНСКАТА 

СЛАВИСТИКА" 
 

На 16 април 2014, во Друштвото 

на писателите на Македонија беше 

промовирана книгата „Македонисти-

ката во странската славистика" од   

д-р Вера Стојчевска Антиќ. За нај-

новото дело на Вера Стојчевска Ант- 

иќ зборуваа Трајко Стаматовски и 

Максим Каранфиловски. 
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ХРОНИКА НА ДПМ  

ДРУШТВОТО НА ПИСАТЕЛИ ГИ ОБНОВИ 
ПОЕТСКИТЕ КАРВАНИ

Шеесет поети ќе учествуваат  во 

проектот „Почувствувај ја Македо-

нија" со што Друштвото на писате-

лите ги обнови поетските карвани со 

цел афирмација и доближување на 

творештвото до читателите. Почну-

вајќи од 22 јуни 2014, до крајот на 

годината, поетите ќе настапуваат 

пред љубителите на пишаниот збор 

во повеќе градови од земјата,.меѓу 

кои Дебар, Охрид, Велес, Прлеп, 

Куманово, Гостивар, Битола, Него-

тино, Струмица, Виница и Штип. Во 

рамките на оваа нова форма на 

активности на ДПМ, на 22 јуни на 

брегот на Дебарското Езеро наста-

пија Стојан Тарапуза, Виолета Тан-

чева Златева, Делвина Керлуку, 

Ирена Павлова де Одорико и Миле 

Јовановски Поречанец. На 13 јули 

Поетскиот карван на ДПМ продолжи 

во Охрид каде настапија поетите 

Видое Видически, Ленче Милошев-

ска, Горан Анчевски, ЉеркаТот Нау- 

мова, Мирче Нешовски, Мирјана 

Тренчева и Атанас Чупоски. На 27 

јули учесниците на Поетскиот кар-

ван Василе Димески, Елена Прен-

џова, Бобан Богатиновски, Марина 

Мијаковска, Марта Маркоска и Перо 

Миленковски настапија во селото 

Присад, Прилепско. Средбите се 

одржуваат на неконвенционален 

начин, на отворен простор, и се во 

функција на запознавање со при-

родните убавини, историските знаме-

нитости и духовните светилишта на 

Македонија. 

 

 

ЧЕСТВУВАЊЕ НА 
ПЕТРЕ М. АНДРЕЕВСКИ 

 

На 12 јули 2014, во Слоештица, 
родното село на Петре М. Андре-
евски, се одржа чевствување на го-

лемиот македонски писател по 
повод 80-годишнината од неговото 
раѓање. На средбата учествуваше 
делегација на Друштвото на писа-
телите на Македонија, предводена 
од Кочо Топузовски, секретар за 
меѓународна соработка на ДПМ. 
Кочо Топузовски одржа беседа на 
гробот на Петре М. Андреевски и 
прочита песна во чест на поетот.  

 

ДЕКЛАРАЦИЈА НА ДПМ: 
КУЛТУРНАТА РАЗНОЛИКОСТ – 

БОГАТСТВО НА СВЕТОТ 
 
 

По повод Меѓународниот ден на 

културната разноликост на ОН и 

УНЕСКО, Друштвото на писателите 

 на Македонија на 21 мај 2014 доне- 

се декларација во која се вели дека 

„културните политики и стратегии 

треба да водат кон афирмација на 

спецификите на различните ентите-

ти кои го градат големиот мозаик на 

вредности како цивилизациска при-

добивка на современиот свет."  

Натаму во декларацијата на ДПМ 

се истакнува: „Културната разноли-

кост е богатство на светот и таа се-

когаш може и треба да биде повод и 

стимул за интеркултурен дијалог и 

соработка на народите од сите мери-

дијани. Уважувањето на особенос-

тите на културите и јазиците, кои се 

стожерни  елементи на идентитетот 

на различните народи, писателите го 

истакнуваат како основа за генери-

рање на новите идеи и вредности 

преку пишаниот збор. Мисијата на 

литературата и културата во меѓуна-

родните релации е значајна во иста-

кнувањето на спецификите но и за 

неутрализирање на можните нега-

тивни последици од процесот на 

глобализација на светот. Ова созна-

ние треба да се има во превид во 

градењето и практикувањето на 

стратегијата за афирмација на маке-

донските културни вредности над-

вор од земјата", се вели во декла-

рацијата на ДПМ по повод Меѓу-

народниот ден на културната разно-

ликост на ОН и УНЕСКО. 

МИЛЕНИУМСКА 
ПРОСЛАВА ВО СЛЕПЧЕ, 

ДЕМИРХИСАРСКО 
 

На 7 јули 2014, во селото 

Слепче, Демирхисарско, се одр-

жа милениумска прослава во знак 

на одбележувањето на 1000 годи-

ни од постоењето на Манастирот Св. 

Јован Претеча, од смртта на Цар 

Самоил и од постоењето на селото 

Слепче. По повод јубилејот, Друш-

твото на писателите на Македонија 

за манастирската библиотека подари 

колекција книги од автори од раз-

лични генерации. Во уметничкиот 

дел од програмата актери на би-

толскиот театар го изведоа реци-

талот "Херувимите на Самоиловата 

круна" од писателот Зоран Пејков-

ски. 
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Елена Пренџова  

некогаш некаде во истиот хотел1 

. тогаш кога Скопје е турист во Европа 

некогаш  

некаде 

во истиот хотел 

ќе ја изнајмиме истата соба 

  ти со твојот љубовник  

  јас со моите цимери 

и под маглата на метрополата 

ќе си ја криеме флуоросцентноста на паланката 

ти од твоето село  

јас од мојот град 

и двата некаде на Балканот 

ќе се затвориме во четирите ѕида со скапи репродукции  

ќе се запотиме во сауните на петѕвездните комодитети  

ќе се излежуваме на меките душеци на луксузните соби  

ќе спиеме на тие луксузни гробници од сечива ДНК 

секој со кој најдеме  

со кој нè најде  

со кој плати (најскапа пијачка) 

додека Европа ни лизга низ прсти  

1 Somewhere Iп Тhе Ѕате Ноtеl, Katie Melu  
 

   

ВЕНЧАВКА СО ЗБОРОТ 
                   
Солза се вкопа 
Во браздите 
на припекот на зборот. 
Зборот-мрмор 
во руба од неумор, 
зборот-изгор 
во чевлите на својот избор. 
Тапани 
во оро за возљуба 
се точат. 
Труби 
за доаѓачка возбуда ечат. 

Низ ситото на прозорецот 
просеан белее одбирот, 
низ пердето на проѕирот –  
гргор-зборот... 
Се тркала по златокругот 
на бурмата на наумот. 
 

Шепотејќи молитви и заветувања 
зборот-непрегор блесна 
во бесценет камен 
на универзумот. 
 

БЕЗ МИСЛА 
 
Обезбоен триножник 
ја крепи плотната 
на безволноста во ек. 
 

Се сипи главоболката. 
Меурчиња без мисла 
се точат во дотек. 
 

Патоказите на невозможноста 
во зеницата зарежуваат 
исчашени видици. 
 

Јазикот ми чади 
во неизрек. 
 

Од навика или инает 
бележам скици. 
Прекинувам... 
Ќе отспијам 
сред кружниот тек. 

НЕБИТИЕ 
 
 

Бремени дилеми  
и самозалажувања 
панично ми ја дразнат 
рожницата со кал. 
 

Во желудникот 
црно ми превриваат 
соголени заблуди 
сред саможал. 
 

Околу срцевината 
на сколеничената душа 
крвари самооптегнат обрач.  
 

Нагмечени емоциите 
апатично месечарат 
во смрзнат плач. 
 

Огледот проектира 
скичмено небитие. 
Унакажаноста ме здрви... 
– Чија ли е!? 
 

Ја толчам и вриштам: 
– Не ќе е моја! Чуму ми е!? 
Таа – молчешкум  
со јанѕите ми срасна. 
Нарасна во  
мое дволичје. 
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Србо ИВАНОВСКИ  (1928  - 2014) 

 

 

Ќе го закопаш гневот во метален сон 

Потоа сонот ќе го однесеш на ковач  

Да искове од него меч  

Сечилото ќе треба да отстои  

Во смрзнато срце на змија 

Растена на најлудо сонце  

Да блескоти  

Да блескоти  

Да блескоти 

Со вулканско црвенило. 

„А потоа? Што потоа?" 

„Ќе одиш, ќе ја  

прободеш неправдата  

Ако таа веќе не те убила". 

„А праведноста? Зар нема  

да ми помогне  

мудроста на праведноста", прашав? 

 

„Праведноста? Што ти паѓа на ум,  

Разгалено, неразумно суштество!  

Праведноста како и земјата на Хазарите  

заскитана е зад некој друг облак,  

натаму... понатаму "... 

„Па чиј е тогаш оној глас ноќен 
 

И оној утрински рев  

што го прободе сонцето  

со меч среде срцето?" 
 

„Тоа е твојот глас.  

Тоа е твојот меч",  

Се ругаше Црниот анѓел. 

 
ОГЛЕДАЛОТО И ВИСТИНАТА 
 

Заборавен во огледалото стои и чека  

(Како шапката во гардеробата по сношната претстава) 

Па кој е тогаш другиов, на прагов, пред патеката  

Која негде далеку наеднаш исчезнува  

како конец во довезен гоблен? 
 

Оној, на прагот, се прашуваше, зошто  

Неговиот двојник што остана во огледалото се 

насмевна 

И тоа со насмевка како да простува; 

Но и со молк што го исмејува заминувањето 

Сметајќи го за предавство или за грев? 
 

 

Или овој случај на делумно заминување  

Му припаѓа на билтенот бизарни авантури?  

(Нели авантурите се ретки доживувања  

Дури и на храбрите ловци на среќа) 
 

 

 
 

 
Но двојникот во огледалото можеби си мисли:  
Ваквите случаи се игри на смртта;  
Ќе се насмееш и насмевката ќе се вкочани;  
Ќе те остават вкочанет а притоа и застаклен  
Ќе ти дозволат самиот себеси да се загубиш.  
А ќе објават: исчезнатиот го смисли овој трик  
за да ја исмее вистината. 
 

Тоа е она малку (или многу) што втаса да го измисли  

Правејќи ги внимателно чекорите наназад  

Човекот кој стоеше скаменет во огледалото  

Или Оној другион, кој веруваше дека заминал  

И исчезнал како конец во довршен гоблен... 

Но кој ќе потврди што точно се случи?  

Очигледно огледалото не е сигурен сведок  

Кога е во прашање вистината. 
 

 
ПСАЛМ 
 

Господару, го возвиши зборот а не човекот!  
Нели, Човекот го задржа на крстот  
А зборот го пушти да слезе 
Заумно семе да посее. 
 

Господару, му прости на огнот но не и на човекот!  
Нели огнот го остави да излезе од пештерата  
А Човекот што го носеше пламенот 
Го окова на највисока карпа. 
 

Господару, се сожали на птицата но не и на човекот! 
Нели птицата ја избра за гласник  
Што ќе го објави крајот на Потопот  
А Човекот го остави да коленичи пред брановите. 
 

Господару, ме плаши пораката од твојот трон: 
„Страдањата низ кои ве водам  
Треба да ве избават од стравот". 
 

БЕГСТВО 
 

Се вратив во заборавениот дом  

(Речиси незабележлив среде шумата од зборови) 

Овде сè е приготвено во вид на копнеж 

Како во собата на Алхемичарот кој штотуку 

ѝ се приближил на формулата за објава на  

златното доба 

 (Мислам дека станува збор за нестварни одаи 

Или за скалила што водат кон нив) 
 

Сè се случува така како што упатуваат древните книги  
Патеката е со покривка од најлесен пердув  
Од истата воздушеста материја од која била скроена 
Некогаш првата облека на Ева 
 

Избегав овде за да го заборавам оној друг свет  
Со брдо кренато за да се измачува Сизиф  
Со столб издигнат за да го оковат Прометеј  
Со оној обезглавен труп од Пеколот на Данте  
Што ја држи за коса сопствената глава  
И ја носи покрај себе место фенер.
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Кристина Николовска 

СОПАТНИК НА ВЕЧНОСТА 
Промеморио на Науме Радически (1953-2014) 

 

Тажен е и осамен нашиот топол 
писателски дом, оти го болува раното 
заминување на нашиот драг колега – 
писател, поет, преведувач, литературен 
критичар, литературен историчар и есте-
тичар, ликовен критичар, универзитетски 
професор – Науме Радически.  

Тажна е и неутешна нашата скапоцена 
библиотека во ДПМ, оти залудно го чека 
искрениот и пасиониран библиофил Ра-
дически, кој тивко и нечујно докажа дека, 
за него, здравјето на книгите, секогаш е 
пред сопственото здравје. 

Тажни се напуштените книги, оти кога 
Науме доаѓаше во Друштвото на писате-
лите, колку што се радуваше на средбите 
со колегите писатели, толку се радуваше 

и на средбите со книгите. Го паметиме крај 
богатата библиотека на ДПМ, пред која како загрижен и верен чувар демнеше 
на секој литературен настан, но и вон настаните.  

За него настан беше – книгата. Највисок, врвен настан.  
За него радост беше - средбата со зборот.  
А за нас, средбите со него – вистински пријатен и незаборавен миг. Миг на 

вистина и споделена искреност за писателските теми. 
 Поетот Науме Радически со својата поетска реч е вграден во најска-

поцената вертикала на современата македонска поезија. Неговата поетска 
промисла е умнозбор, мудрозбор, светозбор. Оти речта за него е рамна на 
вера, оти најголем приј-
ател му се зборот и стихот 
и оти сета доверба ним им 
е доверена. 

Радически беше страс-
тен борец за научната вис-
тина, кој неуморно ја дла-
беше јужнославистиката, 
македонистиката, но и 
балканологијата и славис-
тиката. Така и нè претста-
вуваше во светот, како 
врвен пасиониран научен 
истражувач. Афирматор на 
македонистиката, македо-
нистиката како потрага по 
вистината. Реномираниот 
опус на Радически како 
преведувач е наш голем 
дијалог со светот, особено 
со јужнославистиката.  

Го паметиме Радиче-
ски, оној Радически кој 
гордо нè претставуваше 
како писатели и како пре-
ведувачи, но и како неуморен научен истражувач. Репрезентативна е неговата 
мапа на гостувања на врвни македонистички, славистички, балканолошки и 
јужнословенски научни собири низ земјава и во странство. И секогаш 

говорејќи на својот мајчин јазик, 
но отворен за прозбор и на јази-
ците на литературните пријатели. 

Завидна е неговата палета на 
учества во литературните, поет-
ските и преведувачките мани-
фестации низ земјава и во светот.  

Скапоцениот библиограм на 
полиграфот Радически може да 
се гордее со повеќе награди, а 
особено со престижната награда 
на ДПМ за критика „Димитар 
Митрев“ за 2009 година, која му 
беше исклучително драга. 

Ни недостига Радически, Ра-
дически за кој Друштвото на пи-
сателите беше Друштво на прија-
тели или писателски пријатели.  

Од име на Друштвото на 
писателите на Македонија, му 
благодариме за секој гест поет-
ско и писателско македонству-
вање, за секој влог во мапата на 
успехот на ДПМ, за секој удел во 
претставувањето на македон-
скиот писател дома и низ светот, 
но и за секој подвиг на афир-

мација на македонската наука, 
уметност и култура во светот. 

Се поклонуваме пред секој 
гест македонство, писателство, 
но и писателско пријателство… 

Нашиот драг колега, писателот 
Радически, за жал, од неодамна е 
сопатник на вечноста, оти, како 
што тој поетски би рекол: „Тука 
душата го напушти телото / На 
ветриштата им го остави“… 

Ти благодариме наш драг 
Науме, остани сопатник на веч-
носта.  

Светла душа… 
Твојата светла душа сјае од 

небесата, а ние знаеме дека од 
каде и да свети, таа неуморно 
бдее над зборот и над нејзи-
ното величество – книгата. Та 
ако библиотеката ти беше вис-
тински рај на кој му се насла-
дуваше, и посакуваме рајски 
спокој на твојата раскошна ду-
ша…  

 

Од твоите тажни писателски 
пријатели од ДМП и Кристина 
Николовска 

СОПАТНИЦИ 
Патуваа душата и телото - 
патуваа двете неверни друшки 
Меѓу сонот и јавето два патника 
неразделно што се водат 
Патуваа насочени кон некое распаќе 
кон некое распаќе – во тајните витли  

на времето 
од нив ли – без нив ли – што се крие 
 

И стигнаа душата и телото 
до тоа – само за нив – 
неопределено место во времето 
Тука душата го напушти делото 
На ветриштата им го остави  
- на ветриштата и на земните мори 
и сама тргна – сама да се слее 
со невидливите патници низ времето 
бескрајно што се реат  

 Науме Радически 
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ЛУДВИГ БАУЕР 
  

 

 
 

 

Љерка Тот Наумова е една зрела поетеса, која 

слободно владее со својот талент, претопувајќи ја 

целата животна фило-

зофија во поетски из-

раз. Нејзиниот поетски 

јазик и доминантните 

расположенија се пот-

пираат на најдобрите 

места во традицијата 

на хрватската поезија, 

на онаа која би можела 

да се вброи во редот на 

поетските светилници, 

како што беа велика-

ните на поетската пое-

зија: Крањчевиќ, Ујев-

иќ, Михалиќ. Она што 

претставува женска 

нота на тој вид поезија 

е - заобиколувањето на 

некои фундаментални 

прашања, кои нејзини-

те претходници ги концентрираа околу поимите на 

егзистенција, за апсолутната смисла и постоење на 

Господ Бог. Оваа поезија на прецизен израз и 

економична артикулација, не се расфрла со 

пресилни зборови; сликата ја користи како стегнат 

израз, како апстрактивна врска на поимите, која ја 

воочува парадоксалноста, бесмислата и неподмит-

ливата преодност, и тоа првенствено кај посто-

ечките фрагменти. Човековата егзистенција како 

целина, како општ поим, воопшто не е во прашање. 

Причината е во тоа што зад матријалното, зад 

појмовното, не само што се насетува, туку и се 

дефинира метафизичката димензија.  
Љерка Тот Наумова не ја преиспитува религиозноста, 

таа тука е присутна како нишка од верата, а таа вера 

всушност, е својственост на нејзиниот свет и на човекот. 

Но, конзистентноста на тој поетски свет не гарантира 

ведрина. Поетесата, како битно својство на човекот, го 

чувствува ранливиот сензибилитет и аналитичката свест 

која, соочена со недостижноста на крајната смисла во 

рамките на секојдневието, на смислата во рамките на 

материјалното постоење, го враќа посматрачот кон 

неговата излезна точка на носталгија, како темелно 

доживување, и на светот, и на поезијата.  

Носталгијата ги обвива спомените, го допира 

изгубениот детски и младешки свет, родниот крај, но и 

она недофатливото, она што може да се претчувствува и  

да се сака, она што е надвор од човекот и во човекот, а 

би било идеално да може да се изрази со молчење, кое е 

своевиден недофатлив идеал, кој, исто така, ја разбра-

нува носталгијата.  

Оваа поезија, на тоа ниво, се ослободува од визу-

елното, на нивото на зборови и реченици, и опипливото. 

Единствено звуците се нејзините конкретни потпирачи, 

а поимите кои можат да се сфатат како делови од 

искинати слики, како молња, сонце, темница, празни 

куќи, хоризонт или облак, тие првенствено имаат тежина 

на посредник на смислата, речиси договорени симболи, 

како што е во поезијата на родоначалникот на слобод-

ниот стих Валт Витман (Walt Whitmann).  

 Значењето на тие симболи, на првото ниво на 

рецепирање можеме да ги држиме како препознатливи, 

во најмала рака, како наслутувани, но сложените 

значења скриени зад таквите поими се разоткриваат со 

енергија на поетските целини. Среќна околност е што 

тоа разоткривање никогаш не е довршено; тука нема 

некои едноставни смисловни клучеви, па таа мерка на 

недостижност, на оваа поезија ѝ дава посебна вредност.  

Со своето носталгично и меланхолично преиспи-

тување на човечкиот живот како целина, од детството па 

до смртта, поетесата и покрај наметнувачките темни 

тонови на својата визура, не го одбира песимизмот. 

Споменатата вера 

претставува цврста 

потпора; доволно е 

таа да се повика, да 

се артикулира, да се 

искаже. Не затворај-

ќи ги очите пред 

сложениот живот, 

понекогаш апсур-

ден, понекогаш об-

есхрабрувачки – ов-

аа поезија, без ко-

лебање, насочена е 

кон она што не е во 

прашање, она што се 

вредности над нас и 

над сè: вистината, 

љубовта.  

Во оваа изразито рефлексивна поезија сето е Господ 

Бог, и совладувањето на сите беспаќа вреди онолку 

колку што се приближуваме кон врвот и вечното. Сосе-

ма во христијански дух, излегува, дека животот во нај-

голема мерка е подготовка, време на етичко пре-

испитување кое престанува со смртта, но, смрта, сепак 

не е крај.  

 

(Превод од хрватски Славка Арсова) 
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Човекот е нерв распнат 

помеѓу животот и смртта… 
Во оваа песна, преку еден 
реален настан од мојот 
живот, сакав да го оживо-
творам и отелостихотво-
рам и сето величие на 
чувството за бесмртноста, 
но и сето величие на чове-
ковиот дух да се соочи со 
нашата трошност низ 
љубовта, којашто е един-
ствената причина и да 
постоиме, но и да се бори-
ме за да ја задржиме во 
нашите животи. 
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        Волјата на Севишниот, Микеланџело ја наслика 

    како црвен плашт во форма на откриен мозок, 

допирајќи го Адам со показалецот на бесмртноста, 

за да ни каже дека сите јазли на небото 

во главите наши се изврзани, 

дека еден јазол, понекогаш, се разврзува 

и ко папочна врвка 

се спушта 

и тивкиот ембрион на зборот во нас го зачнува… 

Го мислев ова во брзата болничка со татко 

и неговото слабо срце со импулси од пејсмејкерот 

и електродите боцнати во срцевиот мускул. 

Си мислев и на харфата што патува легната како татко 

со жиците што вибрираат од нерамниот пат. 

Си мислев, држејќи му ја раката и пулсот 

со кој се враќаше во животите наши по нерамниот пат…  

… 
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