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ЕСЕЈ

ИНТЕРКУЛТУРЕН НАСТАН НА ГОДИНАТА

Венко Андоновски

ИНТЕРКУЛТУРЕН НАСТАН НА ГОДИНАТА
(Кон книгата: Златко Крамариќ, Ангелина Бановиќ-Марковска: Политика, култура, идентитет, Скопје,„Магор“, 2012)

Дури и еден сосема површен поглед врз денешната
состојба на теорискиот дискурс во Европа и светот покажува
дека состојбата на тој дискурс денес е – постфилолошка.
Кога велам постфилолошка, мислам на радикалното свртување што теоријата го направи од тесно-филолошките
методолошки парадигми, од кои последни важни беа структурализмот и деконструкцијата, кон културологијата. Со
културолошките студии, со семиотички жаргон кажано, се
одвоивме од поединечниот филолошки текст и се упативме
кон текстовите на културата. Тука се покажа, многу подрастично одошто врз примерите на поединечните текстови,
дека за да се разбере текстот на една култура, и уште повеќе,
за да се разбере интеракцијата меѓу текстовите и дискурсите
на две или повеќе култури, мора да се напушти зоната на
филолошкото, реторичкото, структуралното. Не случајно,
видни авторитети, како Михаил Епштајн или Славој Жижек
се занимаваа, во еден добар дел од својата работа, со границите на семиотичкото проучување на културата. Жижек, во
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голем дел од своите трудови, се сврте кон Лакановската психоаналитичка постапка, за да го разгледа психоаналитичкиот
потконтинент на културите. Емануел Левинас отиде чекор
подалеку од психоаналитичкиот пристап: навлезе во чистата
етичка теорија на инаку „нечистите“, хибридни идентитети.
Хана Арент, под влијание на личните искуства, отиде уште
подалеку – кај неа се тематизираат начините на производство
на лаги и „вистини“ околу идентитетите и нивниот аси
милаторски, дури и геноциден меѓуоднос. И на теренот на
англо-американската теорија овие интелектуални радијации
оставија трајни последици. На пример, Фредерик Џејмисон,
во култната книга Политичкото несвесно, која дојде по првичната, деконструктивистичка и антиструктуралистичка
фаза изложена во Во занданите на јазикот, покажа дека
идеологијата е хоризонт кој во интелектуалното размислување би одговорал на највисоките слоеви на атмосферата, за
разлика од филолошките, лингвистички проучувања кои се
однесуваат на стратосферата на културите. Несвесното влезе

и во политиката. Во таа смисла, се појавија редица автори и
круцијални студии кои го направија пресвртот од филологијата кон културологијата – Толкувањето на културите на
Клифорд Гирц е само една од најпознатите.
Паралелно со сите овие насоки во кои се разбушави теоретската мисла, а кои имаа никулец во она што уште Лотман
го именуваше како семиотика на културата/културите, па
дури се обиде да му го омеѓи просторот преку поимот семиосфера, теорискиот дискурс тргна и по еден никулец скриен
во пазувите на компаративната книжевност, а деривиран
од чисто наратолошкиот термин гледна точка (point of view),
односно фокализација, применет сега врз културите. Како
една култура перципира друга? Колкава е улогата на стеротипите во семиолошкиот скрининг на една култура со друга?
Прашањето беше загатнато уште во книгата Зен будизам и
психоанализа на Сузуки и Фром, каде културниот и културолошки судир меѓу Истокот и Западот беше даден како разлика меѓу две песни на западниот поет Тенисон и источниот
– Башо. На една иста тема – цвет, тие различно поентираат.
Иако и двајцата се насладуваат и ги опеваат убавините на
цветот, Тенисон сепак го кине цветот, во духот на западниот
прагматизам, а Башо го остава нескинат крај патот, за да можат и другите да му се восхитуваат, во духот на филозофијата
„Светот, тоа сум јас“. Кога на оваа линија ќе се надоврзат уште
и колонијалните искуства на некои колонизирани култури и
постколонијалните размислувања за тоа што се случува во
интеркултуралниот однос на потчинетиот и потчинувачот,
се добива цела една серија книги, како што е Ориентализмот
на Едвард Саид, но и расправите на Спивак, Хоми Баба и
други. Круна на ова разбушавување се феминистичката и
постфеминистичката критика, кои вниманието го свртуваат
на родовите односи како односи на супремација и доминација. И, конечно – неомарксизмот на еден Тери Иглтон, кој
повторно ги враќа и филолошките и културалните факти
во полето на идеолошкото, како нужен семиотички екран
врз кој тие ја добиваат својата смисла. Нема никаква смисла
овде да се споменува каква улога одиграа класичните студии
за идентитетот и херменевтиката на субјектот (Фуко, Рикер),
како и студиите за надзорот и казната (Фуко).
Сето тоа говори дека денес постфилолошката состојба на теоретскиот дискурс е исклучиво филозофска. И не
само што е филозофска, туку таа е веќе видливо навлезена
во границите на филозофијата на политиката, односно во
политиката на филозофијата. Самиот термин биополитика
доволно укажува на нашата опседантост со центрите на моќ,
со дискурзивните машини за производство на тие центри
на моќ, но и за производство на вештачки идентитети кои
потем служат за манипулација со масите. Уште Пјер Бурдје,
во студијата Што значи да се говори, покажа дека дискурсите
имаат институционално втемелена моќ, а Фуко ја разви таа
теоретска вулгата до страшни, есхатолошки визии. Тука се
и Хобсбаум, Балибар, Слотердајк и цела една дузина авторитети кои работеа на оваа инклинација на светската теориска
мисла кон културологијата и политичката филозофија.

Во таа богата, почесна, супериорна теориска палета,
еве, сега сместуваме и една македонско-хрватска книга.
Станува збор за книгата Политика, култура, идентитет
на истакнатиот кроатист, македонист и теоретичар Златко
Крамариќ, и на неговата македонска колешка, македонист,
филолог и културолог – Ангелина Бановиќ-Марковска. Во
неа тие печатат еден заеднички, исклучително инструктивен
предговор и по седум свои есеи. Крамариќ ги печати есеите: „Политика, идентитет, култура (во оптиката на Блаже
Конески)“, „Историјата и наративите“, „Сите наши логори (или за одговорноста)“, „Меморија, историја, траума“,
„Нација, идеологија, историја“, „Конструкцијата на идентитетот во хрватската и во македонската книжевност (врз
примери од романите на М. Јерговиќ и на П. Авировиќ)“ и
„За името и за идентитетот – врз примерот на македонскиот случај“. Ангелина Бановиќ-Марковска ги печати есеите:
„Националниот идентитет и македонската интелигенција
од почетокот на 20 век“, „Идеологијата и интелектуалците
(трактат за должноста и вистината)“, „Тимос или логос;
субјектот и идеологијата, човекот и власта“, „Од тоталитарна кон транскултурална јавна свест – дијалог на дискурси
и епохи“, „Историја версус меморија (или зошто е потребна свест за историското наследство“, „Тешко премолчени
вистини: граници, идентитети, ѕидови и мети на психички
империјализам“ и „Паннационализам – транснационализам
(политичкиот идентитет на Европа: AD – VENTURE?“.
Оваа книга е очигледно настан на годината во нашата
култура, а верувам и во хрватската: не само затоа што се
вклопува во сите претходно наведени, најактуелни методолошки парадигми и сјајни мислители, туку и затоа што во
суштина претставува дијалошка книга за и на две култури
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– хрватската и македонската. Така, таа не претставува само
дијалог на двајца интелектуалци со сродни методолошки
културолошко-политиколошки инструменти, не само дијалог на две различни родови перспективи, туку и дијалог на
две различни култури: едната, со средноевропска традиција
и втемеленост уште од најрани времиња (а посебно од времето на Људевит Гај), и другата – свртена и кон Ориентот и
кон Европа (избор на имитација или отфрлање на Европа,
како што на едно место се вели во книгата), а растргната
меѓу негатори на националниот идентитет од најблиското
соседство. Првата, хрватската култура како културолошка
метафора за Европа во која локалниот идентитет според
критериумот „сличност“ се разменува за нешто глобално, а
втората како културолошка двојна синегдоха – за Балканот
и не-Балканот (што на крајот му излегува исто – затоа што
двојната синегдоха по дефиниција е метафора).
Во своите есеи, авторите развиваат имплицитна меѓусебна расправа која изгледа симпатично особено околу тезата
за „хибридниот“ идентитет како разрешување на напнатоста
што се содржи во самиот поим на идентитетот, иако тоа
не се традиционално спротивставени полемички позиции.
Би можело дури да се каже дека нивните текстови многу
почесто се надополнуваат одошто што се конфронтираат.
Тргнувајќи од една европска имаголошка позиција, во еден
добар дел тие текстови се занимаваат со постјугословенската и постсоцијалистичката (посткомунистичка) стварност.
Централен поим околу кој се плетат нивните извонредно
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бистри и луцидни, теоретски аргументирани размисли е –
национализмот, односно националниот идентитет. Се доаѓа
до фасцинанти, изненадувачки, иако за оние кои ги познаваат
теориите – не и неочекувани сознанија, како што е она кое
ја покажува истоветноста на концептуалните системи на
комунизмот и национализмот. Дури, авторите, како Хрват
и хибридна Македонка (свесни сме дека кога ќе кажеме „хибриден идентитет“ ние правиме тавтологија од типот „дрвено
дрво“, но овде мислиме на двојното формално национално
потекло на Бановиќ-Марковска, нешто што не му е генетски
непознато и на авторот на овие редови), тврдат дека единствениот можен расплет што можел да се предвиди уште
во времето на СФРЈ – бил национализмот. Тие се повикуваат на АВНОЈ-скиот документ, од којшто може да се види
дека освен братството и единството и заедничката победа
против фашистичкиот окупатор, југословенските народи
немале друг заеднички именител на идентитетот, и дека по
распадот на тие дискурзивно создадени митови и колективни
наративи, единствениот можен расплет бил – свртување кон
сопствениот национализам, односно војна со крвав расплет.
Нивната книга не само што е филозофски фундирана со тврдењата на врвните авторитети кои се занимаваат
со теориите за националниот и културниот идентитет, со
поимите на границата и Другиот, со биополитиката и национализмот, туку е и извонреден трактат за одговорноста
на интелектуалецот. Прашањата што Цветан Тодоров ги
постави на оваа тема, откако ја напушти тесно филолош-

ИНТЕРКУЛТУРЕН НАСТАН НА ГОДИНАТА

ката сфера, а кои се сведуваа на тоа дека интелектуалната
одговорност расте со позицијата што интелектуалецот ја
има во својот еснаф (не може Брехт да има иста минорна
одговорност за интелектуалните холокаусти и менталните
логори, а во суштина – политички авторитарности на своето
време, колку и еден новинар на локален весник), овде се доразработени и нијансирани со помош на видни авторитети.
Во таа насока, книгата е мошне жестока анализа на
круцијални интелектуални фигури од хрватската и македонската културна семиосфера, на нивното дискурзивно
однесување во критични политички мигови, на нивните
ставови по однос на комунистичката власт и нејзината фабрикација на вистината, на нивната приспособливост кон
калапите на надзорот и казната, на нивното молчење или,
како што вели Крамариќ, „политиката на заборавот“, која
остава простор/шуплина токму во иднината да се репетира
лошото тоталитарно минато. И навистина, репетицијата на
комунизмот на овие простори дојде како национализам на
камата и бајонетот. Во таа плејада интелектуалци за кои „не
смеело да се пишува“, ниту да се анализираат реално нивните
придонеси за одржувањето еден политички авторитарен
естаблишмент (макар и со премолчување на проблемите),
се редат, во оваа студија и имињата на еден Крлежа, Андриќ,
Цанкар, Јосип Броз, Конески..., како за актери кои наоѓале
различни начини да ги премолчат гулазите на своето време.
Тоа говори дека ова е храбра, граѓанско-интелектуална книга, за која имаше најави и во некои претходни, подамнешни текстови и на Крамариќ и на Бановиќ-Марковска, и во
нивните претходни книги. Но оние кои знаеја да ги читаат
тие сигнали, можеа да насетат дека, кога времето ќе дојде,
кога пред сё македонската интелектуална средина ќе биде
подготвена, ќе настане и една ваква книга.
Но, да не се разбереме погрешно: оваа книга не е истакнување видни личности и интелектуални формати од
хрватската и македонската култура на столбот на срамот.
Напротив: таа е обид да се разберат нивните дискурзивни
поведенија во услови на тоталитарен режим. Пропустите се
идентификуваат, но не се жигосуваат. Впрочем, Крамариќ
неодамна објави (и на македонски) една книга со сличен
наслов: Идентитет, текст, нација, во која се занимаваше
со темните точки („црнилата“) во македонската историја
дифрактирани низ книжевните текстови на неколкумина
важни наши писатели. Така, на пример, Карамариќ покажува дека Блаже Конески, свесен дека македонската нација
можела единствено да се конституира во рамките на СФРЈ,
морал да плати извесен данок во заборавена традиција. Тие
ставови можеби не се пријатни за повеќето почитувачи на
делото на Конески, но храброста тоа да се аргументира е
она што заслужува посебно внимание. Бановиќ-Марковска,
пак, на листата на разгледуваните интелектуалци ги става и Крсте Петков Мисирков и Коста Рацин, откривајќи,
по трагите на Слотердајк, дека „Секоја група што сака да
се сочува себеси и тоа што го смета за свое, неизоставно
мора... многу порано од инвестирањето на капиталот... да

направат биолошки и симболички инвестиции доколку
сакале да ја освојат својата иднина“. По овој екскурс, таа
поентира, за делото на Мисирков: „Се разбира, станува збор
за една позитивна националистичка пројава, за класичен
етнички национализам, кој дошол како одговор на империјалистичкиот за да ја поттикне политичката и етничката
самосвест кај колонизираниот Македонец...“ (49). Во слична
светлина се расправа и за интересната фигура на Рацин,
неправедно редуцирана во филолошка смисла само на социјален и максимално експресионистички поет, човекот кој
на својата маса ги имал во исто време и Ниче и Маркс како
лектира. Бановиќ-Марковска ни го претставува Рацин како
застапник на минимален, одбранбен национализам, единствено можен во ситуацијата на културната колонизација
на неговото време.
Интересно е дека и покрај очигледниот политички апетит на овие културолошки расправи на овие студии, нивните
корени и кај едниот и кај другиот автор се – филолошки,
односно книжевни. Тоа може да се види од одличниот есеј на
Бановиќ-Марковска (Тимос или логос), посветен на Данило
Киш и неговиот судир со националистичките ешалони, судир кој директно се рефлектираше врз неговата книжевност, но и врз естетските процени на неговата книжевност
од страна на видни интелектуални авторитети маскирани
зад маската на бдејачи на тогашниот, парадоксално – комунистички режим. Истото може да се види во кратката, но
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покажеме како квасецот на политичкото навлезе во делата на
сите филолошки, филозофски, социолошки, антрополошки,
психијатриски размислувања. Имено, Бановиќ-Марковска,
некаде во поентата на својот текст, се повикува на Хозе
Ортега и Гасет, „еден од доајените на идејата за обединета
Европа“, како што вели самата. Да нема забуна: станува збор
за истиот филозоф кого го познававме по неговите сјајни
контемплации и медитации од затворената кула од слонова
коска за љубовта, од истоимената книга. Сега тој, во целосно
политички манир, грми низ есејот на Марковска како загрижен политички кумулус кој бдее над Европа, тврдејќи дека,
во парафраза на авторката „европските народи инволирале
наместо да еволуираат. Тие престанале да бидат нации и
станале провинции, за да се спасат од тешкиот провинцијализам што ги притискал, морале да развијат политика со
која ќе ја ’надминат старата склеротична идеја и ќе тргнат
на патот што води кон една наднација, кон една европска
интеграција‘“. Посебна пикантерија во овој исклучително
вдахновен есеј на Бановиќ-Марковска претставува една
фуснота во која, меѓу другото, се коментира годинешното
доделување на Нобеловата награда за мир на ЕУ, како можен
чин на автоиронија. А каде има автоиронија, има и автогол,
ефектна анализа на историското и родовото во романот односно работите не стојат баш најдобро!
Пиреј на Петре М. Андреевски во есејот на Златко Крамариќ.
За крај: остануваме со впечатокот дека пред нас имаме
И воопшто, сите поттици за размисла на тема – национали- дело на двајца раскошни, умни, разумни интелектуалци, кои
зам, комунизам, тоталитаризам, супремација, биополитика, отвораат сериозни, горливи прашања кои систематски се
казна, надзор, книжевна логорологија – сите тие се тесно избегнуваат, односно се оставаат на систематиката на забосврзани со анализа на околностите при продукцијата на равот и потиснувањето. За таква интелектуална храброст и
одредени книжевни текстови, кои како дискурзивни творби разборитост можат да се кажат само најпофални зборови.
учествуваат или учествувале во проекција на некакви „за- Убедени сме дека оваа книга ќе стане поттик за уште погласни
мислени заедници“. Впрочем, проекцијата на такви колек- размислувања на жешките теми: политика, култура, идентивни наративи околу кои се обединуваат заедниците е една титет, односно Европа, Балкан, и/или остатокот од светот.
од легално констатираните моќи на книжевните дискурси
(театарот е тука најпробивното оружје за такви проекции и
не случајно илирците го викаа – zemaljski zavod, алудирајќи
на неговата сила што доаѓа од бројноста на публиката, но
и од психологијата на колективниот уметнички чин, да не
кажеме погрубо – од психологијата на толпата.)
Притоа, иако се чини дека е ненужно тоа да се наведува, авторите имаат мошне претпазлив однос кон дискурсот
на историјата: тие се целосно свесни дека станува збор за
субјективиран дискурс, unreliable, дискурс во кој треба да
се инвестира сомничава веродостојност, затоа што станува
збор за тестимонијален тип на дискурс.
Во смисла на актуелност, во книгата се јавуваат и два
посебно интересни есеја: едниот е За името и идентитетот,
кој го потпишува Крамариќ, а кој се однесува токму на македонскиот проблем, а вториот е есејот за паннационализмот, односно транснационализмот – односно за европскиот
политички идентитет во изградба или, ние би рекле under
reconstruction. Во првиот есеј, ономатургијата е сведена на
политички, но и на морален чин, а во вториот се детектира
кризата на европскиот политички идентитет. Овој есеј нё
враќа на почетокот од нашиот текст, кога се обидовме да
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ПОРТРЕТ
Чедо Цветановски

ЛЕТАЧКАТА РУСИНКА?
ИЛИ ДВИЖБА ПО ТРАЕКТОРИЈА НА КОСМОПОЛИТИЗМОТ?

Татјана Сергеевна Данилјанц е современа руска поетеса, но и филмски режисер, сликар. Живее и работи
во Москва и во Италија. Автор е на три поетски збирки
– Веницијанска (2005), Белото (2006) и Црвен шум (2012).
Член е на Московскиот сојуз на писатели. Добитник е на
поетските награди на Меѓународниот фестивал на бел стих
во 1993 и 1994 год., како и на наградата Носиде во Италија во
номинацијата „Поезијата во видеото“ во 2008 и во 2011 год.
Со своите поетски изразни средства – белиот стих,
но уште повеќе со идејно-естетските одгатки на морните
проблеми на современиот урбан човек, Т. Данилјанц им е
блиска на согледбите на поетите-мислители од кругот на
В. Бурич, В. Купријанов, Г. Ајги и др. Поточно, нејзините
напати херметички интровертни стихови не можеме да ги
одгатнеме доколку на микрокосмички план не ги почувствуваме како фини одгласи од загрижбата и не ги сооднесеме
со макрокосмосичката поставеност на поетите-мислители, во чиј микрокосмос уште во 70-ти години од 20 век се
згрвали потребата, по отказот на филозофијата, како што
предупреди Б. Конески, да ја одгатнат „сеопштата длабока
декаденција и пропаста, кон која човештвото се движи со
слепа зазбивтаност“. И, на крајот на краиштата, резигнирано
да заклучат:
Не плашете се за иднината
Неа ќе ја нема. (В. Бурич; Текстови, с. 61)
Колку Т. Данилјанц свесно да се стреми да ги избегнува
темите и проблемите што се надвор од нејзиниот личен свет
и непосредна перцепција, колку да не ў е својствена планетарната и антрополошка позиција за тоа поетот од име на
сите луѓе да декламира, дека „Човекот е место/ за љубовна
средба/ на воздухот и земјата“ (В. Б. Исто, с. 28), сепак, и во
нејзината збирка Црвен шум – црвениот шум не можеме
да го разлачиме од шумот на крвта во срцето и жилите, а
првенствено од разорниот опит и последици на црвениот
експеримент. Оти октомври беше и остана преломна доба
во годината/ ниту снежец/ за да се види капка крв...
Но ако космичко-планетарната позиција ў е туѓа, затоа
нејзината суштина – и човечко-житејска и творечка – ја исполнува земната географија и космополитската насоченост.
Поетесата е во движба, небаре како летачкиот Холанѓанец,
засега по земјите и градовите на Западната хемисфера. Низ
нејзините стихови со камерманска точност и брзотечност
се фиксираат шкртозборни податоци за местата, улиците
и луѓето со кои се среќава. Тие потсетуваат на поетско-репортерски луцидни коментари за средбите, разговорите, а

уште повеќе за темите и проблемите општочовечките, и над
сё – космополитските. Данилјанц настојува и успева да се
претстави како љубопитно дете на светот од крајот и почетокот на векот. Затоа и темата Русија не е директно застапена
во оваа збирка. Таа индиректно постои меѓу редовите, но е
надвор од кориците на книгата...
Но сепак, таа го пронаоѓа местото и темата на архимедовата потпора, по која денешниот човек копнее.
Филозофите не успеаја да ја утврдат почвата што Антеј почна
да ја бара уште во минатиот век, но за Татјана Данилјанц –
тоа е Венеција. Не толку романичната колку прагматичната,
сета во грч на сопротива против заканата од потопот. Оваа
опседнатост со истрајноста на човекот да успее да си обезбеди иднина во вој град – е грготна водилка пред поетесата
за своите морни потраги да ги насочи кон големите теми и
проблеми. Таа и самата ќе ја почувствува и ќе ја посочи оваа
потреба да се вивне во повисоката орбита на духот.
По учеството на СВП во 2012 год. и по враќањето во
Москва, во интервју за Независима газета, таа ќе изјави:
„Мене ме маѓоса квалитетот на поезијата во земјите на поранешна Југославија... Такво поетско ниво, таква вертикала
јас не очекував да откријам. Кога се вратив во Москва мене
ми стана непријатно, а еве зошто. Ние, жителите на големите
градови, претставници на постиндустриското општество,
премногу се вкопуваме во дребнави доживувања. Не ќе да е
лошо да тргнеме на војна, да поседиме во окопите, да почувствуваме глад, студ, на гробишта да навратиме, во црква. Не
треба поетот да живее стерилен живот, треба да оди на разни
места, да се напојува со различни енергии, смисли, проблеми... Кај нас гледам премалку такви згустоци од големи
појави. А еве, во Струга видов многу необични нешта... Оти
поетот се занимава со ’калемарство’ на опитот, но не само
на внатрешниот, катадневниот, егзистенцијалниот, туку и
со оној сврзан со јазичкиот, внатрејазичкиот...“
Нејзините стихови се преведувани на англиски, француски, германски, италијански, кинески, полски, унгарски,
ерменски, српски и други јазици. По учеството на СВП во
2012 овој избор и препев, што го приреди Ч. Цветановски,
претставува прва порепрезентативна објава на македонски
јазик на нејзиното творештво. Па да ў посакаме: нека ти е
плодовито твоето патешествие и по земјата македонска и
искачувањето по вертикалата на македонскиот дух. И да те
служи попатен ветар за кој мечтаеја твоите претходници од
кругот на македонољупците!

07.06.2013
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Мојот изменет облик

Нежноста на твојте булевари!
Ширината на авениите!

Татјана Сергеевна Данилјанц
Татјана
Сергеевна
Данилјанц

Мојот изменет облик
Зад обликот: градина е, или крик?
Руина или рулада?
Какви се облиците таму?
Се вгледувам, да разберам сакам...
Десет години минаа
Под наркоза
Со наркоза
е душава...
...сё додека,
накрај,
не здогледаш
макар проблесок...
На правдата?
Мајско жедување...
Хормони
или ромони?
(или хармонија?)
Нестивнати
брзаци живот или
на уште нешто?...
Гледам по страните
во потрага по себеси...
Гледам,
се вгледувам
............
Се загледувам.
***
Почнав да си го чувствувам срцето,
Како смеса
Од аритмија и болка.
Почнав да чувствувам рамнодушност
(изнудена).
Почнав ди си ја потсилувам волноста
(веројатно, наскоро...).
Почнав светот да го гледам
пошироко.
Престанав да се јадосувам
поради пропуштени можности
(други ќе успеат).
Ете така настана:
Срце-волност-грижби-дом.
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***
Твоето лице
Не згаснува
И ме води...
Патот ми го осветлува
белината.

Колку е тешко оттука да те сака човек...
Колку е болно да те љуби оттаму...
Москва!
Сё повеќе оддалечувајќи се од тебе, гледам:
Малечок зелен квадрат
на белото платно на зимата...
...............................
Збогум-здраво,
сурова мајко!
Колку е тешко оттука да те сака човек...
Колку е болно да те љуби оттаму...
Москва!

Белина и темнина.
Свети,
покажувајќи ми го патот
светејќи.
Докажувајќи дека:
На пориви,
на прозренија
на сновиденија...
На пат што се спушта
во срцето...
На кленот –
што пламти –
насекаде...
Протекува,
лежи смислата
вистинската:
суштината-светлината.
Смислата, словото.
И твоето лице како смисла се пробива.

ЉУБОВ-ЗЕМЈА-МОСКВА
(видеопоезија)

Наши зборови:
Снег!
Светлина!
Москва!
Тонам в грмјак на твојте паркови,
Набљудувам таинствен неовдешен град:
Светол и силен како снег во сон...
..............................

И коработ си плови
(видеопоезија)

...така и си минат дните наши:
Во грижи, во овие
удобни и
неудобни простори
на својата душа
и на туѓите души...
Во многудомниот свет...
Во проѕирноста на ѕидовите...
– Еј, погледни, како игра светлината на крмата...
Птиците накај југ клонат...
Илузија е зад прозорецот...
...така и си минат дните наши:
Во цутење и занеси,
во восхит од тоа,
што умееме,
и во тоа,
по што душата ти пека...

Просто: за потсетување

Без наслов 1
сё истите нешта ме глозгат:
смртта и заминот на блиските
загубата на другарите
со еден збор
непомирливоста
ноќем ќе се разбудам
и мислам на тенката пајажина
на односите
на нејзината предавничка финост
проѕирност
(лу-леј-но-ст)
...............................
Тоа може
да се нарече алергија
на животот,
иако јас мислам тоа
е алергија
на
смртта
.
а што ако
го смениме аголот на гледање
центарот на тежата
?
може и
ќе поможе

Без наслов 3
ништо да не сакаш
просто: да потсетуваш

– Да појдеме на чашка виски во барот?
...така и си минат дните наши:
Како глуварчиња, светлина...
Глуварче, нема смрт,
...како смирение.
И сполај му на Бога,
како просенување
на голата смисла.
На единствената смисла.
– Таа се скри, како да ја немало...
07.06.2013
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Чуденка

Братислав Ташковски

Братислав
Ташковски

Чуденка
Сё уште
не сум станал непотребен.
Иако живеам
како избеган од приказна
и во таква тајна –
мојата сенка
и натаму
е незаборавен миг:
Таа чекори
како спокојна карактеристика.
Сега
и повторно сега,
за во времето идно,
кога ќе затреба
да го допрам високото.
Она недопирливото!

Не сега

(анализа на сонот)
Мојата терапија
е прикривањето
на долгата фуга на болеста,
која кажува дека е тука.
Одамна не сум сонувал,
сите кои ги сакам
ми се појавуваат на јаве;
и тука
е непотребна
анализа на сонуваното.
Јас
и натаму војувам –
како што стареам
сё повеќе
Фронтот ми е минатото.
Девојко,
ако еден ден,
кога нема да постојам
посакам да те видам,
ќе те погалам
со очите по косата,
бидејќи раката моја
ќе биде далеку.
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Што?
Водата си тече
и не прашува никого
дали тоа
добро го прави.
Исто е и со каменот,
ако го турнеш
ќе се тркала
додека има удолнина.
Во животот исто така –
постоиме и никој не размислува
зошто.
Сите се плашат,
бидејќи не знаат
каков ќе биде одговорот.
Јас и ти живеме од љубов
и не прашуваат
зошто е тоа така?
Во оваа едноставна елегија
нема одговори.
Што е тоа
што нё одржува
додека чекориме
врз напукнатото?
Јас и ти го знаеме тоа!
Ќе запалиме цигара,
како некогаш
ќе издуваме три крукчиња чад...
и потоа ништо.
Некогаш сме биле.
И толку.

Празно
Не барај
да биде поинаку.
Рацете се споени
а топлината е тука.
Надвор е зима.
(Велиш не е студено
но сепак

душата ни се ежи)
Јас сум
едно големо празно
во таа слика,
а време за полнење
нема многу.
Не барај
да биде поинаку.
Да ги отклучиме милините.

Заборавена историја
На креветот
нашите тела
рипаат како долги сенки.
Одамна сме тука
и веќе толку се познаваме
што кога ќе заборавиме
еден на друг,
тоа го сметаме нормална работа.
Се слушаме без да зборуваме.
(тоа го можат
само избраните
и ние веруваме во тоа)
Во спротивно
би биле губитници,
исплашени тела
и погледи кои немаат
каде да гледаат.
Би биле тажна
и заборавена историја.

Кој сум јас?
Јас сум духот,
еретикот што сонува
со векови!
Јас сум солзата,
желбата што спие смрзната вечно
и секоја мисла
како ветер ја корне душата моја.
Јас сум човекот,
кој некогаш беше
исплашено дете
потоа стана маж,
воин кој војните знае да ги губи.
За сё во овој живот
имаше време и простор,
секогаш наоѓав мисла
и зборови за многу нешта;
Бев таму
каде никогаш немаше да бидам,

им верував на сите
што беа некогаш до мене;
Но не знаев
дека тие не биле тие!

Сё има своја доба
Ангеле,
кога би знаел
што виделе твоите очи
би пораснал.
За да можам
да бидам силен
(кога ќе ме смалиш)
кога ќе се најдам
сам во времето.
Знам,
сё има своја доба.
И време на љубов
и време на смрт.
И време кога ги корнеме
корењата
а фрленото
го враќаме назад.
Можеби и тоа –
повеќе нема да постоиме
и целиот живот бил само игранка.
Проста и опасна,
да живееш
само за да сакаш.
Затоа во овие денови
темни како црна смола
најмногу сакам
да знам:
Ангеле,
што виде таму?
Додека
бегав како проѕирен
од својата доба.

Пофална песна

(Јас и Свети Никола)
Понекогаш се надминувам.
Мислам дека се сеќавам
кога во пустината јадевме
ангелски леб.
Тогаш пукам како
камшик што се гони самиот,
а само сум
исплашен
гонител на љубовта.
07.06.2013
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Си велам:
Ако,
нека е и така,
под ова сонце и тагата самува.
Затоа ќе останам
со истоштени мишки
и растреперени колена
и ќе те фалам светецу
додека онемам.
Во грлото имам
пофална песна
(скриена молња)
ќе викам
сё додека
не ги видам веѓите на зората.
Јас
целиот буроносен
ќе долетам
таму каде што треба.
За секогаш
да бидам со тебе.

Кога ангелите спијат
Држи се душо моја.
Не давај
да те обесат на небесниот камен.
Потоа да висиш
како грев на непознати места.
Не давај
да пишуваат лаги за тебе
и да те имаат за минлив.
Ти си тука
и ќе бидеш до тогаш,
додека не заврши играта
на светлинките.
Лош покер е тоа.
Играш со ангелите.
Тие делат
а ти мислиш дека победуваш.
Не давај
душо моја
во тоа да поверуваш.
Притај се
(стани невидлив)
и еден ден,
кога ангелите спијат,
укради ў ги крилјата на зората.
Потоа исчезни.
Гледај
како деновите
се побрзи од твоите желби.
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КРИТИКА
Бранко Цветкоски

„ЛОШИ ПЕСНИ“ ИЛИ

ДА СЕ ОСТАНЕ ДОСТОИНСТВЕН ВО ТАГАТА
(Кон книгата „Лоши песни“ од Братислав Ташковски, „ПНВ Публикации“, 2013, Скопје)

Во поезијата на Братислав Ташковски навевите на тивката тага која се накрева од самиот живот, од минливоста на
животот или од несознајноста на постоењето, што значи,
тивката тага емотивно-лирска или метафизичка, биле при
сутни речиси во сите негови книги. Како морничав пев на
лошо пиле среде хармонијата на неговата јарка медитација,
на неговата дневна и надвременска перцепција на вечната
болка на битието. Тивката тага била дел од тематите на љу
бовта, од распластувањето и расшивањето по рабовите на
библиските сртови, од ирониските осилки на Ташковски
упатени кон актуелните настани од животот кои во извесна
мера биле и остануваат и понатаму предмет на поетската
возбуда на авторот.
Но тивката тага во книгата „Лоши песни“, како навев
на лоша среќа, како дотек на лоша вода, како отелотворение
на лошата мисла, како неизбежен судир со темниот ѕид во
секојдневната виделина на животот, е перманентно присутна
димензија, како дел од песната која сака да ни го прикаже
светот на Ташковски судбински прекршен после педесеттата, неразделен од морната димензија, како пребогат род
неразлачлив од лошите зрна.
Со силата на разумот и на префинетата мудрост, оваа
книга на Ташковски се излева како тивка поплава на незнајна
мора од која авторот како да успевал веќе половина век да
се измолкнува и да остане на брегот на неначнатата чедност.
Овој пат тој се соочува со таговниот веј. Се наоѓа себеси во
средиштетo на песната која се престорила во лош вестител.
Станала песна на лошото. Но тој, сепак, не пишува книга за
тагата, туку стивната лирика за лошиот глас на судбината.
Таа двојност (цврстиот ракопис и лошиот глас) во поставеноста на поетскиот логос на оваа книга се чувствува во
повеќе песни. Се наѕира под секој засек во мислата, крај секоја
починка во медитацијата, при секое првнување на птицата на
спомените или при целото чувствување на растрепереното
битие на авторот, каков што е случајот сo излеаните емоции
во песната „И тоа“:
И овој немир
кој ми ја корне душата
па како старо дрво
сака да лока од стариот бунар.
И овој воздух
кој носи суви спомени
па како птица ми колве од погледот.
И овие раце
кои како ветрови
минуваат низ мене

па ме раздаваат насекаде.
И оваа љубов
која морала таква да биде
разделена и сама.

И стасува поетот до вредниот улов на поетска оствареност, на блажена естетска оддишка. Токму и само преку
скротувањето на зборовите, со водењето на благата нарациска линија во песната, како вода што се прелева и со сво
јата упорност и моќ успева да направи водотек и таму каде
За да бидам тој што сум!
што никогаш немало. Така поетот Ташковски се соочува со
таинствените јадра на поетскиот порив и на терезијата на
И покрај неподносливата навалица на знаците за раз- уметничкото измерение ги достасува нијансите кои претежделба, и покрај горката осама што го мерка од сите страни на нуваат меѓу болката/загубата и меѓу суштината на сознанието
светот, во зимата на студениот отпоздрав со големата љубов, дека и болката/загубата се само мост до брегот на вечната
во синтаксата на поетскиот ракопис на Ташковски останува промена. На неприкосновениот ритам на настанувањето и
смирениот редослед на сведоштвата, организираниот распо исчезнувањето на животот. Затоа, во некои од песните на
ред и постигнатото рамновесие во песната. Поетскиот порив циклусот „Далеку“ нагласено може да се почувствува поето
да се остане по сртот на вистината, да се броди на крмата од виот наум да се домогне до спојувачкиот агенс, бестрепетниот
големиот брод на судбината, сё додека не се освои и осветли заклучок за смислата на подвигот кој цели кон високото, кон
мигот на поетскиот немир, на чистата поетска слика и одглас недипирливото – во песната и во животот.
– останува главниот двигател во сите лирски мемента на оваа
Затоа, безбели, и во другите циклуси од книгата која се
книга. Само ретките познавачи и пријателите на поетот ќе заокружува со тревожната последна песна „Лоши песни“, ќе
поткренат веѓа или ќе спуштат поглед кога ќе се соочат со смогнеме да ја проследиме спонтаната исповед на немирот
наносот од автoбиог рафската граѓа во овие песни. Кај ре- и болката и смирената опсервација за самиот немир и за
чиси сите значајни поети интимната биографија е неделива неговиот извор и наум. А немирот и болката во оваа книод суштината на графијата, од смислата и од пораките на га Братислав Ташковски само ги експонира од аспектот на
поетската графија. Затоа Братислав Ташковски, како опитен нивната дивост, незапирливост и бујност. Не им допушта
поетски посветеник, го смирува дамарот на тешкиот товар да ја обземат неговата поетска душа, да го надвишат кон
на своето срце и останува смирен во распоредувањето на те- високиот рид на поетското, кон трајното и немерливото во
жината на елементите на неговата поетска градба. Во песната уметноста на зборот. Затоа Братислав Ташковски и со оваа
„Сум станал бел“, на пример, мошне успешно го следи заум- книга наоѓа неопходна творбена рамнотежа да не напласти во
ниот танц на сенката и создава една ирониска позиција која песната само прашина од галопот на лошата мисла и лошиот
кореспондира со трајното сознание дека раката што пишува, глас туку да воведе најгуста цедилка за густото црнило на
најодзади, е таа која им ја дава поетската мера и уверливата болката и да ги извлече најтенките мигови на поетска изба
порака на предметите и настаните кои ги спојува, подредува и лансираност. На болката и загубата да им ги спротивстави
соочува низ певот. Во кратката песна „Кротко“ воспоставува смислата и логосот, моќта на промената и силата на умот. И
чудесна битка и останува недопрен од пресметката со сиот притоа да не остане осамен и студен пророкувач, туку благ
црн полнеж што се натоварил во зборовите кои во деновите и смерен верник во великата исцелителна моќ на уметноста.
На големата уметност на поезијата. Затоа и во завршната
на осаменост и молк го опкружуваат неговото битие:
песна на походот на лошите песни им го спротивставува
смирениот штит на благоразумноста: тие, лошите песни, само
Како ѕвер
си ја бараат белината, само сакаат да легнат врз хартијата и
излегувам од зборовите.
да го освојат просторот во кој ќе господарат. Но затоа, пак,
Не сакам да нападнам
господарот на хартијата, стопанот на белината е последниот
но го чувствувам
кој ќе ја креира нивната и нивната незауздана моќ – во можна
мирисот на нивните заби.
даровна и продуктивна форма од која ќе остане да сведочи
Тие
само неговиот поетски демијург. Песната да биде исполнета
ме ловат во црниот миг,
со сите нескротливи спротивставености, но да остане поезија,
а јас
да остане уверлив естетски знак. Тоа во оваа книга е сторено
кротко
на достоинствен начин.
чекорам низ нивната дивотија.
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Имаше денови кога самоста негова ќе му се пристореше
толку голема што ќе си посакаше да се случи некоја катастрофа. Само за да не е повеќе секој негов ден близнак на минатиот
по едноликоста. Тие денови, за среќа, беа многу ретки. И од
помислата на можната злокоба мигум ќе се препалеше, и брзо
ќе посакаше такво нешто никогаш да не му се случи. Плашлив
беше, отсекогаш. А и самотник отсекогаш. Само во самотекот
на словото ја забораваше самоста своја. Го запиша последниот
ред. Моливот полека го положи крај бележникот. Кус беше,
многу кус тој миг на радост во застанот на записот. Неретко
чувствуваше дека не прекинува нешто. Повеќе беше како да
се вратил од некаде.
Уште беше ден? Или веќе беше паднал мракот? Такви
нешта не знаеше во тој миг. Кога пишуваше, ги затвораше
ќепенците на прозорците. Ги повлекуваше и дебелите завеси. И светилките ги палеше. Било ден, било ноќ. Пишувајќи,
создаваше друго време. Свое време. Времезадвремето.
Временедопрено. Така чинеше откако почна да го бележи
тоа што одамна молкум се таложеше во него. Ги тргаше и сите
часовници од видикот. А ѕидни часовници и без тоа немаше
во куќата. Не ги сакаше. Отсекогаш. Како дете го потресуваа
во ноќта. Овде, во прастарото куќиште, порано имаше ѕидни
часовници во секоја одаја. А тие удираа во ноќта како да му ги
одбројуваа на човека последните издивнувања. Пишуваше во
целосна осама и тихување. Понекогаш ќе посакаше само музиката да го следи чкрипењето на неговиот запис. Брзо, откако
ќе се изгубеше себеси во водотекот на писмото, ги забораваше
и звуците на музиката, и чкрипењето на моливот, и шушкањето на листот, и завивањето на ветрот зад ќепенците, и сопственото дишење. Пишуваше како да оди потамина низ непознат
темен предел. Светот околу него исчезнуваше. Само тој и
писмото постоеја. И никој друг. Денот постоеше за него само
како нови редови во неговото писмо. Така не беше отсекогаш
кај него. Имаше времиња во кои стравуваше од писмото. Со
денови носеше напати во себе слова и слики и благи ритми и
на неизговорени гласови и мириси на луѓе и места и градови,
но трепереше од страв да ги забележи на хартија. Од што се
плашеше, најмалку знаеше тој самиот. Се врткаше тогаш
околу масата, напрсти, колебливо, како да беше крадец. Благо
го допираше белиот лист во бележникот и трепетливо брзо
се повлекуваше од него, небаре допирот на белината чиста на
листот да му ги беше опалила врвовите на прстите. Всушност,
започна да го бележи тоа што одамна молкум се таложеше
во него во мигот кога дојде овде, во местово, во куќава. И за
тоа најнапред не беше свесен. Му стана јасно пред кусо време,
кога почна да чувствува дека бележењето, поточно, ритамот
на животот што се состоеше во бележењето, му беше станал
многу драгоцен, толку драгоцен како оние нешта без кои
14
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не се може, иако кај него имаше малку такви нешта, речиси
никакви, освен самотијата, впрочем како кај сите самотници.
Денот постоеше за него навистина само како нови редови
во неговото писмо. Така беше и сега. Секогаш остануваше
да седи уште неколку мигови пред да стане од столот. Така
стори и сега. Како да стравуваше дека таму, каде што талкал
бележејќи ги редовите на своето писмо, може веќе заборавил
да оди, да чекори, правилно да го движи телото. Можеби не
ќе го додржеа нозете, ако веднаш станеше. Мижеше и седеше
долго крај работната маса, облеан од светлината на малечката
столна ламба. Главата ја беше навалил врз наслонот. Нозете
ги држеше испружени под масата. Прилегаше на човек што
спие седечкум. Тој пак во себе самиот беше многу далеку од
заспивање. Далеку и од сон? Од сонот се беше вратил. Отаде
јавето беше и неговото писмо. Кога ќе го одложеше моливот,
уште многу, многу долго во него трепереа со неверојатна
изостреност, да, дури со целосна ранливост сите сетила.
Куќата тонеше во глувост. Посака звук. Не човечки глас.
Не. Никако. Никаков човечки глас. Само звук. Од човечки глас
би се вџашил во тихоста нема и глува околу себе. Помина леко
со прстите низ делумно посивената коса, која беше рамно
потстрижена, до под ушите, застана расеано среде големата
одаја, ги извади малечките тркалезни очила со метална рамка
и почна да ги трие уморните очи. И така стоеше подолго, како
да се колебаше што да стори. Потем се сврте кон регалот
во ѕидниот долап, на чии полици лежеа без ред нафрлените
врзопи од хартии и неколку музички дискови. Зеде еден диск
и бавно се наведна кон масичето под регалот, додека со левата рака го триеше ’рбетот во висината на половината. По
долгото седење наведнат врз масата, болно го чувствуваше
секој пршлен во ’рбетот. Го пушти многу тивко адаџото од
Моцартовиот концерт за кларинет. Погледна расеано врз
врзопот хартиен на масата. Испишаните ги врзуваше со конопна врвка, во врзопи. Пишуваше на листови, не повеќе
во бележник, како некогаш кога се измачуваше до душевна
исцрпеност борејќи се со стравот од белиот лист. Додуша
овие, денешните испишани листови, не беа бели, туку одамна
пожолтени од старост, со кафено-црвеникави дамки од влага,
како исушени капки од зелен чај. Не му се излегуваше по
дождот во чаршијата за да купи хартија за пишување. Купот
пожолтени листови ги најде во некоја од фиоките, во спалната
одаја на татко му. Откако се всели во куќава, таму, во одајата
на татко му, оддалеку, одврата, ги беше фрлил на куп врз стариот широк дрвен кревет сите таткови нешта. Кога по цела
година стапна во таа одаја му се стори дека му замириса на

колонската вода на татко му. Може ли мирисот на умрениот
пред години да преживее во неговата облека? Се втресе од
нелагодност при помислата. Го стиша здивот. За да не го вдише со воздухот мирисот на минатото. Добро беше што веднаш најде неиспишан куп хартија во фиоката крај креветот.
Рапавата пожолтена хартија го потсети не само на татко му,
туку и на чиновниците од времето дамнешно, кога беше дете.
Колку далеку и колку блиску беше сё од тоа време! Особено
откако се всели во оваа стара, распадната куќа. Напати му
се присторуваше дека таа ќе се расцепи на половина и ќе го
проголта и него во својата челуст како што ја проголта и неа,
а пред неа бездруго уште многу други кревки души како неа.
Пишуваше со молив. За да може да поправа при препрочитот,
по некој ден или по некоја недела, или подоцна. Најверојатно
никогаш повеќе нема да ги земе в рака. Доста му беше записот. Немаше обичај веднаш да проверува што напишал. Тоа
го чинеше само понекогаш, многу, многу ретко, навистина,
најрано другиот ден, најдоцна по месеци, некогаш, кај некои
записи, кои писателите самовљубено ги именуваат ракописи
за романи, дури и никогаш повеќе. Врзопите од хартии, со
датум на денот, ги положуваше на полиците во регалот. Кога
дојде да живее привремено во куќава, веднаш ги испразни
регалите со книги. Крцкаа од преполнетост со книгите од
татко му и дедо му. Не ни гледаше што книги беа, стари, нови,
прочитани, непрочитани. А тие можеби беа и вредни, скапоцени. За него? За нив? Којзнае. За нив, несомнено. За него,
не. Го замоли стариот сосед да им каже во училиштето горе
на ридот, крај старата црква, да дојдат и да ги земат книгите.
Белки ќе имаат некаква полза од нив. Оние кои татко му ги
носеше со купишта во пазарски бели кеси од секој симпозиум
за иднината на стариот општествен систем, нив нека ги фрли
во сметот, му порача на соседот. Тој, пак, им најде подобра

намена. Ах, не, брате, добри се за потпалување, му рече. За в
ќумбе! Старата хартија била сува, брзо се потпалувала. Ами
тогаш уште поарно. Барем за нешто да биде од полза стариот
смет, му возврати тој на соседот. И така сега на празните полици ги положуваше врзопите од испишани листови. Личат
на стари папируси, си рече, кога погледот му прелета преку
нив. Седеше потем така некое време, со замижани очи и глава
положена врз наслонот. Потем стана, бавно, леко, кротко. Го
болеа и нозете од долгото седење. Застана пред прозорецот.
Ги растргна тешките завеси. Се доближи до стаклото. Како
исплашено дете ѕиркаше низ процепите во ќепенците. Не
здогледа ништо. Мрак беше. Минала половината и на ноќта, изусти некој туѓ глас во него. Се исплаши од својот глас.
Толку чуден му се стори гласот во него. Така беше секогаш по
долгочасовниот молк во дослух само со писмото.
Полека го отвори прозорското крило. Го поттурна малку, само сосем малку едниот ќепенок. Колку за да се направи
мала слободна линија за окото помеѓу двете дрвени крила на
ќепенокот. Во темницата се џагореше како во длабока црна
вода. Осети дека музиката на Моцарт како невидлив силен
порој се провлекува низ него кон надвор, кон темницата.
Затрепери при помислата дека музиката го пронижува неговото тело како што воздухот ја пронижува мембраната. Со
сите сетила ја примаше музиката во ноќта. Да, навистина,
му се присторуваше дека тогаш најмногу ја впива музиката
токму неговото од долгото седење крај масата истоштено тело.
Друг беше и Моцарт во ноќта. Во ноќта сё станува свиленесто, заспано, неподвижно. И сепак, недопирливо, свиленесто,
призрачно. Може затоа толку ги љубеше ноќите. Особено
оние два, три часа по полноќ. Скржав од желба да доживее
и чувствува свесно и тогаш кога другите спијат, во мислите
ги задржуваше секундите и минутите, не им даваше толку
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лесно и нечујно да се смушнат кон белината на новиот ден.
Откако ќе ги изгаснеше сите светилки во куќата, во некои
ноќи остануваше некогаш половина час да стои крај прозорецот. И со духовно будни, но физички уморни од денот очи
се џагореше во молкот и мракот. Тие мигови му беа можеби
најдрагоцените во денот. Особено откако почна да старее, во
таквите ноќни молчанија на сё живо околу него, во умот напати му проблеснуваа кристално јасно одговори на прашањата
кои долго го измачуваа. Само што по некој чуден, за него до
ден-денес непознат закон на сонот ли, на ноќта ли, кој ли ќе
знае, штом ќе прилегнеше малку до мугрите, ги забораваше
и решенијата и одговорите кои толку јасно ги беше согледал
во глуводоба.
Глуводоба. Одамна не го имаше помислено тој збор.
Камоли изговорено. Нејзин збор беше. Никогаш не ги изрече
гласно нејзините зборови. Како дете, од страв пред татко му.
Подоцна заради споменот на неа, на која никој повеќе не се
сеќаваше, барем така му се чинеше нему. И така, молкум споменувајќи ја во себе, со секој издив, со секој двиг на мислите, со
време почна да не му пречи што нејзиното име никој повеќе не
го изговори во оваа куќа, оти така скржаво го чуваше само тој
во срцето споменот на неа. И на нејзините зборови. Само тој
ги мислеше, постојано. Глуво доба глувее со немострав, синко.
Не подавај ниту рака кон надвор во глувината занемена ноќна.
Ќе ти го голтне гласот, ќе ти го испие умот, ќе ти го гризне
јазикот стравот глувоноќен, ќе те прелаже блескотилото на
ноќта, ќе те голтне безднотливата немост нејна. Таа така му
шепотеше, кога го легнуваше в легло, за да знае таа дека тој
само од страв од зборот глуводоба нема да станува сонлив,
неразбуден и нема да ја отвори потамина вратата, заборавајќи
дека е уште ноќ. Глуводоба мами со самовилски зли звуци и
неземски мразномрачни звекоти и мамливи блескоти, сине
миличок. Не слушај ги нивните мамливи примами во ноќта
темна, остани ми во леглото топло како мајчина утроба, скапо
ми детуле, му велеше додека истураше бакнежи врз неговите
детски усни и очи. Таа беше од оние жени што милуваат со
сите сетила. Така барем ја задржа во паметта, од она време негово најболно, најкревко, деветгодишно. Ах, колку ли само го
болеше, и колку долго длабеше во него таа болка по нејзината
милозвучна благост на усните, на рацете и на гласот нејзин!
Гласот најнапред допре до него угоре, не како човечки
шепот. Толку беше тивок, свиленест, змиски или самовилски.
Да. Може беше токму така. Повеќе прозвучи како сновидение од шепот. Тивок, претивок, морничав, неземски шепот,
самовилски речиси. Да. Не знаеше дали беше женски или
машки шепот. Или детски? Детски шепот во глуводоба? Не
би можел да каже дали воопшто беше човечки шепот. А што
друго, освен човечки? Ветрот? Ветрот ли ме мами, си рече.
Може ли шумолењето на ветрот врз езерската морна ноќна
вода да му се причуе како шепот на човек под прозорецот?
Нему ли му шепотеше гласов? Или некому друг? Затрепери
во душата. Морници го полазуваат секој бдеач во ноќта од
ненадеен шепот. Ако не секого, барем него. Тој беше плашлив
бдеач во ноќта. Уште од дете милуваше да се џагори во ноќ16
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та во темното окно. Небаре некое волшепство да демнеше
врз него во ноќта. Ја знаеше само таа неговата мамливост
глуводобска. Затоа таа стравуваше за него откако се испили
од нејзината топла утроба. Му велеше таа напати, тој еднаш
тригодишен излегол уште сонлив во ноќта и тргнал кон езерото. Потем така било често во глувината ноќна. Ме викна гласот
на мракот од езерото, велел тој препален кога ќе се расонел
во нејзината прегратка, му прикажуваше таа. Ако ангелот не
беше ја разбудил во мигот кога тој со босото ноже веќе беше
цапнал во водата, бездруго длабоката утроба езерска ќе го
голтнела засекогаш.
Ноќта него навистина чудно го мамеше. А од мракот се
плашеше до безумство. И сепак. И секогаш. И сега. Во глуводоба не може да легне в постела без да се загледа неколку
мигови во темното прозорско окно. Како да трагаше во темницата по нешто. Нема пострашно нешто од човечки лик
зад окното ноќно, го учеше таа, мајка му. Тој не носи добро,
сине мој, веруваше таа. Така беше и сега. Како да се џагореше
во мракот за да го здогледа злиот лик на светот. Неговата
сенка зад себе ја чувствуваше веќе со години. Невидлиот зол
туѓинец сновеше одамна зад него. Ногазаднога, тој лазеше
како студен облак во ноќите кога излегуваше да зачекори крај
езерото. Шепотот одеднаш молкна како што се беше и родил
во мракот. Од ништо и од никаде. Глувост ноќна пак завладеа
со светот околу него. Само Моцарт сновеше свиленесто во
високата одаја. Леко, нечујно, крадешкум, како исплашено дете
ги повлече крилата на ќепенокот. Ако крцнеа, ќе полудеше
од страв. Така му се пристори. Толку силен беше неземскиот
трепет и страв во него. Пак ги повлече дебелите тешки завеси
од сино кадифе. Седна крај масата. Остана буден до мугрите.
Се плашеше да заспие. Не сети кога го навјаса сонот, седечкум, со главата положена врз масата. Одамна беше изминало
пладне кога си дојде присебе.
Со денови врз градот врнеше кроток, благ, блескотен,
бисерен дождец, кој само кусо земаше здив, прекинуваше за
час-два, а потоа повторно зашумуваше како тајно, нечујно
брборење на невидливи водени самовили. Старите варошки
куќи во дождов вруток ги миеја своите побелени, посивени
лица, со длабоки лузни и пукнатини од ветвост во белузлаво-сивите стисови. Потем, кога ќе изгрееше сонцето, нивните
окна и покриви блескаа со невестински бел трепет, а нему
му се раѓаше во срцето некоја тивка радост заради некакво
нејасно чувство на напнатост и очекување на нешто невидено, но посакувано, пожелувано, одамна, со децении, сиот
живот. Тогаш, во таквите ретки и куси како едно трепнување
на очните капаци мигновенија, забораваше дека е стар, и тоа
не од вчера, туку од поодамна, и пак се чувствуваше млад и
полетен. Иако, само што ќе тргнеше угоре, по стрмниот пат
кон црквата, оној по кој одеше отсекогаш, најнапред како мало
дете, потем само кусо време како ученик, само до оној ден
кога исчезна таа, веднаш по силните болки во колената чувствуваше дека неговото тело не е повеќе она што го памети,
туку некое ненегово, нему непознато тело. Тагата на старецот
не е во тоа што остарениот сознава дека го арчи последното
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време на својот пат, се сети на изрекот на еден сосед. Тогаш
тој беше момче, а соседот на неговата сегашна возраст. Тагата
извира од тоа што мажот, кој со секој ден сё побрзо старее,
никако не може да го изгони од срцето младиот маж, оној
што му се чини дека е уште во него, дека тој стуткан длабоко
во него само спие и почива, и дека треба да се случи нешто
непознато и неочекувано за тој пак да се исправи виток и
полн со животна сила. Тоа беше сега неговиот личен наук во
стареењето. Напати се потсмеваше самиот себеси како може
уште да копнее по нешто непознато што би можело во еден
трепет да го измени неговиот живот. Не дека навистина би
бил среќен ако такво нешто се случеше. Не дека навистина
копнееше по промена, а најмалку по катастрофа. Самотник
беше, навистина, тоа впрочем го знаеја сите. Да, така беше. И
добро му беше така. Сам со себе, со книгите и музиката. Тоа
беше неговиот живот. Особеник самотник беше. Не милуваше некој друг да му снове в куќи. Самоста му беше угодна. Што
тогаш чекаше во вакви кревки мигови на небаре младешки
трепет во пролет, тој одамна есенскиот, се умеше и преумуваше додека ногазаднога, бавно чекореше угоре, кон црквата?
Секој ден одеше пешки угоре, по сокакот, потем по
многуте камени скалила до старата црква. Само в зиме не
се осудуваше да го изоди стрмниот пат. Зиме шеташе крај
езерото, најчесто рано, на осунување, и потоа пак, пред стемнување. Деновите негови одамна се одвиваа по еден ист ритам.
Понекогаш му се присторуваше дека единствената промена,
динамичноста и раздвиженоста, се случува само надвор од
неговиот живот, кој, всушност, од пред четири години беше
неговата голема, празна и стишана стара охридска куќа на
благата угорнина спроти старата катедрална црква посветена
на Премудроста Божја. Не ја сакаше многу како дете таа куќа.
А не ја засака ни кога потпорасна. Не му се замили ниту во
овие четири години откако таа куќа стана според законите на
наследството негова сопственост. Ништо нема повеќе да стане
дом за него. Најмалку оваа куќа. Тоа го знаеше и оној што му
ја остави во наследство. Немаше ништо роднинско меѓу него
и куќата, во која како дете минуваше долги ноќи во страв и
трепет, особено кога таму престојуваше сам, без татка си. Таа
тогаш за него беше само ликот на дедо му по татка. А од тој
дедо отсекогаш безмерно се плашеше. Колку што трепереше
од страв пред татка си, Аврама помладиот, толку повеќе страв
му влеваше дедо му Аврам, постариот. Најмногу, навистина од
дното на душата, му се бегаше од оваа куќа кога татко му од
Белград ќе го спратеше во летниот распуст кај деда си, овде, во
куќава крај езерото, и тоа со заповедта, знаеш, да нема после
кавга, да нема после тепање, да нема после плачка, еден месец
кај едниот, еден месец кај другиот дедо. И точка! Да беше по
негово, тој сиот распуст ќе го поминеше кај баба му и дедо му
по мајкината страна. Дали толку ги љубеше нив само заради
неа, како што му префрлаше татко му, кога со силата на својата
широка дланка и машкиот кожен ремен во неа се обидуваше
да му ја искорне од душата болната врзаност за фамилијата
на мајка му? Имаше тој, татко му, право, оти тој ги насетуваше и најскришните чувства во неговото срце. Никогаш не ги
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замилува ни деда си ни татка си Аврама. Откако си замина
таа, тие, двајцата Аврама, беа стражарите во неговиот живот.
А стражарите воспитуваат единствено со заповеди и забрани.
Мораше да живее вистински само скришно од нив. Кога татко
му пред повеќе од две децении му пиша дека му ја подарува
дедовата куќа крај езерово, ниту му се заблагодари ниту му
одговори на писмото. Никогаш не му одговараше на писмата
кои со години стигнуваа на сите негови адреси во светот, кога
во поранешното време работеше во поранешните амбасади
на поранешната држава. И таа работа му ја обезбеди тој, татко
му Аврам. Никој не можел да се спореди со неговите врски во
политичкиот врв. Аврам има клуч за сите врати. Па и таа кај
Претседателот секогаш е отворена за Аврама помладиот. Не
џабе Аврам постариот три години се бореше заедно со неговите партизани по планините. Се знае. Син на првоборец не е
мала работа. Таа фалба беше неговата најмила изрека, катаден.
Навистина беше влијателен, моќен. А колку ли само го мразеше кога пред секого се перчеше со својот углед и врски! Колку
беше бедно да се биде негов син разбра дури подоцна, кога тој
конечно умре. Се израдува кога разбра дека херојот цркнал.
Падна како дрво пеплосано од гром. Го удри дамла на некој
прием во владата на поранешната држава, во поранешниот
главен град. И смртта ја дочека на голема нога, со чаша скапо
виски в рака. Не го љубеше татка си. Од безмерен страв од него.
Колку што ја љубеше безмерно неа, толку од страв напати го
мразеше него. Од неговата силна сенка му секнуваше здивот.
Затоа не тагуваше по својот живот во тој поранешен свет или
уште помалку по поранешната држава, како што некогаш
скришум му се исповедаа некои пријатели од гимназиското
време. Ниту малку. Дури му олеснува да се смета себе си и
сиот живот минат во таа држава како неповратно збришан од
географската карта. Затоа што таа држава за него отсекогаш
беше проектот за иднината на дедо му Аврам, првоборецот,
и на татко му Аврам, партискиот функционер. Тој самиот за
својот живот немаше голем избор. Тие не му оставија ниту педа
за да направи свој исчекор. Сите нешта во животот ги зацртаа
тие за него, уште пред тој да се роди. И не направи којзнае што
од животот свој. Себеси се гледаше како поразен човек. Како
го гледаа другите, не знаеше. Ниту тој говореше за другите,
ниту сакаше да чуе што тие мислат за него. Прочуен беше по
молчаливоста, со секого и насекаде. Му беше сеедно дали тој за
другите е успешен човек. Никогаш не береше гајле за успехот. А
тие двајцата Аврама, да. И тоа како! Тие сакаа да бидат успешни.
А такви и беа. Меѓу нивната слика за себе и онаа на другите за
нив немаше расцеп, како во неговата биографија. Дедо му пак
на државните празници се закитуваше со сите свои ордени за
посебни заслуги, и излегуваше на прошетка крај езерото. За
да го видат сите овде, во местово, така, накитен со блескавите
медали како божикна елка. За да ги потсетам кој е Аврам, за
да им се затресат гаќите од страв, му шепотеше дедо му кога
еднаш го зеде со себе на една таква празнична прошетка. Со
измазнета коса, испеглан, дотеран, мораше да се влечка крај
него до пристаништето. Се обидуваше да ја измолкне раката
од цврстиот стисок на дебелата рака на дедо му и да фати усвет.
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Се срамеше. Особено сакаше да се скрие од чудните погледи на
соседите. А дедо му чекореше со големи исчекори, гордо, како
на парада. Насмевката од уво до уво ги откриваше неговите два
златни предни заба. И тие блескотеа како ордените. Грд беше
дедо му. И без златните заби. Тие само ја зголемуваа неговата
грдотија. Навистина, откако памети се плашеше од деда си
по татка. Може затоа тој отсекогаш него го доживуваше како
грдо страшило. Може за другите да беше личен, којзнае, си
помислуваше напати. За татко му, сигурно. На фотографиите
во него го препознаваше само својот страв и немаше очи да
здогледа нешто убаво. А и другите луѓе не го милуваа којзнае
колку дедо му. Иако сите му правеа лице, веројатно исто од
голем страв од него. Еднаш го чу стариот сосед Симон како
низ заби изусти кога мина крај деда му, уф, никаквец. И небаре
случајно плукна врз калдрмата. Тој потоа долго се џагореше во
плунката. Никаквец, шепотеше и таа кон него угоре. Стрико
Симон рече дека дедо е никаквец, му стрешти тој еднаш во една
кавга на татка си Аврама. Дедо му тогаш веќе беше умрен. Кој е
Симон, бре, пилиштарец, а? И тој рекол никаквец зад грбот на
Аврама постариот? Голема работа, демек! Ами што ако рекол?
И кој е тој простак, а? Обичен работник во фабрика. Го знам
јас добро него. Ајде, да не отворам уста. Само да знаеш. Имаше
време кога дедо ти Аврам овде палеше и гасеше. Разбра?
Татко му немаше видливи ордени. Сепак, тој во ништо
не се разликуваше од татка си, освен во тоа што сите особини
на овега, на стариот Аврам, кај него беа уште посилно изразени. Полош, посерт, поревносен, понемилосрден, понепоколеблив беше од татка си. Милост кај него немаше. И сега,
шеесет и осумгодишен, напати, кога во умот несакано ќе му
долеташе сликата на татко му, горешта болка го пронижуваше
во задникот и во слабините. Болката затреперуваше во него
дури и кога порано во некоја стоковна куќа случајно ќе ја
допреше кожата на црн машки ремен. Никогаш не купи црн
машки кожен ремен.
Има некого под стреата кај тебе, комшија!
Тој продолжи да оди замислен, не го чу довикот на
соседот.
Под стреата, во градината. Кај тебе. Има нешто. Слу
шаш? Не виде ли пред да излезеш на прошетка?
Соседот го чекаше пред портата и му довикнуваше уште
од далеку, уште кога почна полека да се спушта по удолнината
крај паркиралиштето пред источниот ѕид на црквата.
Не виде, повтори гласно соседот.
Не. А ти? Виде ли, возврати тивко.
Видов.
И?
Стариот сосед имаше со години обичај да ја прегледува
куќата и градината кога во неа никој не живееше. Сега тоа го
чинеше по навика и откако тој се всели во неа.
Деца. Спијат, изусти брзо соседот.
Деца?
Така ми се стори. Некои млади. Спијат. Остај ги да се
одморат, не гибај ги! Којзнае кај талкале саноќ… Туку ти велам
колку да си да знаеш, да имаш на ум, за секоја сигурност, нели?

Спијат?
Да. Во вреќи за спиење. Наземи.
Аха, изусти. Бездомници не се, праша расеано.
Тие не би му пречеле. Понекогаш таквите во есен, при
дождливо време, ќе побараа навистина заслон под неговата
стреа, а и преноќуваа таму, затоа што куќата и градината беа
оградени со ѕид.
Не, отсече соседот.
Нека не се, му возврати тој мрзоволно. Знаеше, соседот
милуваше да раскажува надолго и нашироко.
Туку, јас пак си реков, да не чекаш нешто гости? Мислам,
туристички? Да не си поканил гости летово, си велам, знаеш,
туристи, не попушташе соседот.
Гости? Кај мене?
Знам. Не кај тебе, промрмори соседот.
Па кога знаеш, што прашуваш?
Ако нешто затреба, тука сум, знаеш, се правдаше соседот.
Знам, возврати многу тивко, од здодевност, и влезе
низ портата во дворот. Повеќе крадешкум ѕирна зад аголот
на куќата, кон градината, кон малечката тераса поплочена
со камен и покриена со скеле обраснато со стара лозница.
Навистина некој лежеше на камениот под, во сенката. Кој и
да е, ќе се наспие и ќе си замине, си рече, и влезе во студеното
претсобје. Додека вареше вода за чај, се сети колку милуваше
како дете во лето да спие на терасата, во студената сенка, под
лозницата. Откако се всели во куќата ниту еднаш не беше
седнал под лозницата. Соседот ја режеше секоја година и го
собираше грозјето.
Некој затропа на вратата. Ах, соседот е пак, си рече. Тој
имаше клуч од куќата, но секогаш се стрежеше да влезе така,
без тропање. Со шолјата чај в рака, стоејќи пред затворената
врата, тој само довикна гласно: Влези де, што тропаш, нели
имаш клуч. Тропежот се повтори малку потивко, а тој брзо
ја отвори вратата.
Непознат човек стоеше со грб свртен кон него. Кога тој
се сврте, по ликот под капата свртена наназад не можеше да
каже дали е машко или женско.
Извадок од истоимениот необјавен роман, Келн, 2011
07.06.2013
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ОСВРТ

Виолета Танчева-Златева

Братислав Ташковски

Виолета
Танчева-Златева

Сама
Стоиме
Јас и Патот
сами
озабени
еден кон друг
Ни тој мене
ни јас нему му попуштам
Инаетот
им е најдобриот другар
на осамените воини

Место за нас
Денес е Денот
кога треба да ја донесеме
Големата одлука
Времето веќе не трпи одлагања
Денес е Денот
кога треба да направиме
повеќе место за себе
Ќе ги исклучиме телевизорот и компјутерот
и ќе се ослободиме од сите кабли
што ни ги плеткаат нозете
Ќе ги исфрлиме
теписите и чергичињата
масите и столовите
орманите и полиците
Каучите и регалите од минатиот век
ќе му ги подариме на Старо купујем
(ако сака да ги земе)
Ќе ги искинеме вечно прашливите завеси
за да бликне внатре Светлината
Ќе ги детронираме парчињата врамена
смрзната убавина
и на голите ѕидови ќе нацртаме
младо жито и булки црвени како крв
Потоа ќе седнеме на дрвениот под
и ќе си ја подаваме шарената топка
од детството на човештвото
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Трпение
Во деновите
кога не можам да те препознаам
Човеку
застанат пред огледалото на битието
се прашувам каде се границите
на твоето трпение
Толку ли се недогледни што ја надминуваат
линијата на видливиот хоризонт?
Во жештината на денот
и последното облаче на твоето небо
Човеку
почнува да се топи како сладолед од чоколадо
небрежно оставен на белиот масарник
во градината на сонот
заради измамата на новата игра
Можеби затоа ў е толку лесно да те искушува
секојдневно
Ништо не е претешко кога нема
одредени граници
и кога се прави да личи на игра.
Колку жално
Човеку
Играта не старее со Адамовите деца.

Нови
Уморни од прошетката низ земјата
каде што нема паметење
заспиваме во вечното време на сонот
Утре ќе се разбудиме во прегратките
на новиот млад свет
и заедно со хероите на создавањето
ќе патуваме по работ на светлината
Потоа
Со избришана меморија
Ќе го населиме одново
својот зачуден свет.

Приказната на
Виолета Танчева-Златева
(Виолета Танчева-Златева, Нашата приказна,
„Улис“, Скопје, 2013)
Растајнувањето и обидот да се објасни која било
приказна за секој читател секогаш е голем предизвик.
Тој предизвик е уште поголем ако приказната е успешен збир од поетски пораки и објаснувања кои авторовиот свет го откриваат како пријатна изненада
или го туркаат во една енигматична мистерија, за да се
разберат простиот и строг стих и леснотијата на песната. Ова се можеби најголемите опасности на „брзото“
восприемање на поезијата. Во таа брзина се заборава
дека најголемата убавина на напишното е токму во
едноставноста и искреноста, а не во пишувањето кое за
неговото „растајнување“ бара „дополнителни“ знаења и
размислување. Состојба која, во огромната, но нискоквалитетна, поетска продукција кај нас е многу присутна
и, за жал, актуелна.
Но да ги оставиме рекламерствата и поезијата која
се темели врз избилданата актуелност и самобендисаноста. Тие категории ниту биле ниту некогаш ќе бидат
вистински вредносни судови за вистинска поезија. Оваа
„мода“ секако дека е осудена на временски крај, бидејќи
од големата желба да бидат големи „автори“, во тој поетски инженеринг и самите „поетско модифицирани
поети“ не се свесни дека неповратно се заглавуваат во
книжевните теснеци. Сега треба да кажеме неколку
зборови за еден исклучителен поет кој, надвор од овој
разгален и развревен круг, создава своја препознатлива
вредносна и докажана поетска територија.
Виолета Танчева-Златева е поет кој знае да напише, да објасни и напишаното да го артикулира како
едноставна и убедлива песна која ги содржи сите атрибути и квалитети за успешност.
Таа е поетеса која и во своите претходни објави пред
македонската поетска јавност донесе голема свежина и
просеа крупни зрна, прекрасни стихови, песни и книги.
Секако дека еден автор од нејзиниот ранг не можеше да
остане незабележан, но за жал, како и со многу други
автори во современата македонска поезија, и таа свесно
беше „заобиколувана“ од некои центри за моќ кои, за
наша голема несреќа, сё уште се на врвот од пирамидата.
До кога ќе останат таму никој не знае, но без разлика
на нивното академско вреднување, убавата и раскошна
поезија си го пронаоѓа својот пат до читателите.
Успешната книга, „Нашата приказна“ од Виолета
Танчева-Златева е најдобар пример за тоа. Тоа е поезија

која ги апстрахира академските случувања и има сила
да го разрони времето низ прстите, да ја објасни љубовта и нејзината казна и да ги растресе сите планови
за „европскиот поетски инженеринг“ за тоа како би
требало да изгледа нашето поетско богатство, бидејќи
доаѓањето никој не може да го предвиди. Во таа борба
Виолета Танчева-Златева ќе рече: Не дозволувај Господи
/ да нё проголта / ова невреме на осаменоста!
Песните во оваа стамена книга се приказ на исклучително позитивните, но и на негативните мигови
од животот и човечката природа. Танчева-Златева ги
опева оние водечки и пресудни елементи кои го сочинуваат нашиот животен сублимат. Оваа поезија е резултат
на авторовата рефлексија од жестокото современие и
честичките од кои тоа е создадено. Нејзините поетски врски со овој материјален мозаик се повеќеслојни,
суштински урбани молитви, но длабоко реални и секогаш во врска со опкружувањето и можностите. Таа
е доволно опитна да ја детектира невидливата граница
каде што завршува поетското господарење со светот,
а каде започнува реалната поетска „Нашата приказна“.
Тука, во тој круг, Танчева-Златева создава вистински бедем од составните елементи на секое поетско искуство:
од минатото кое е вградено како неизбежен лајтмотив
во нејзината позија, посебно од детството во Бориево,
од сеќавањата и нивните радости, но и од напластените
таги. И, секако, од позитивните посакувања каков би
требало да биде почетокот на секое ново утро.
Виолета Танчева-Златева остава впечатливи и
едри траги во македонската поезија, бидејќи е поетеса
која знае како и за што да пишува. Во нејзината поезија
се присутни сите потребни импулси, сите креативни
импликации неопходни за добра песна за да можеме
да кажеме дека станува збор за придобивка и вредност.
Своето поетско и естетско боиште Танчева-Златева го
има димензионирано како висока тензична линија на
духот и искреноста. Таа висина е предизвик за освојување. Во таа лирска офанзива нејзината приказна е
исполнета со голема поетска успешност и умешност.
Нејзината поетска порака освојува. Таа е поетеса на
љубовта и на животот.
07.06.2013
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ПРОБЛЕМОТ НА ЧОВЕКОВОТО ДОСТОИНСТВО
– СЕКОГАШ АКТУЕЛЕН
Овој текст има за цел да укаже на значењето на Кантовата етика, на човековата
достојност и доблесност кои ги носиме во себе и кои никој не може да ни ги одземе.
Кант го сфаќал човекот главно од аспект на разумот, факт што го привлече моето внима
ние. Освен знаењето, Кант го нагласува човековото достоинство како многу значајно
за секој човек.

Кон проблемот на етичноста
Моралноста произлегува од моралот, така што принципите на моралното однесување, во целост, се засноваат
врз вредностите на доброто и злото. Таа е главен предмет
на промислување на етиката. Според Кант, моралноста се
отвора дури во автономијата на волјата. Волјата ни е закон
само како на разумни битија, и затоа мора да важи за сите
разумни битија (Кант, 2004:78). Според Мјеѕгова, моралноста
е збир од сите вредности, кои ги спознаваме и кон кои се
стремиме во својот живот. Тоа се правила, кои нё водат кон
вредностите и нё одвратуваат од лоши дела. Недостатокот на
овие вредности потоа се огледува во рамнодушноста и злото
во меѓучовечките односи (Мјеѕгова, 2007, 11). Моралноста
е црта на секој човек, или однесување, кое кореспондира со
прифатените правила на моралот и претставата за вредностите, имено, ако таквото дејство е во спротивност со
моменталната корист, или интерес во дејствувањето.
Моралното однесување се заснова врз моралот и моралната обврска, според која сите знаеме што правиме, без
разлика на тоа какви последици ќе има тоа врз нас (Томсон,
М. 2004:28–29). Да се однесува морално, или доблесно, значи
да се приспособи на еден збир етички норми, без разлика
дали имаат личен, религиски, социјален или професионален карактер. Кога се работи за група или институција,
зборуваме за етичност. Кога се работи за однесувањето на
поединците, зборуваме за моралност на човекот, односно
личноста. Кон поимот на етичноста би го додала и поимот
моралност, чија основа потекнува од латинскиот збор mores
– традиционални навики и обичаи. Со значењето на зборот
моралност го означуваме етичкото и неетичкото однесување на политичарите, новинарите, наставниците и слично,
зборуваме за различни професионални етики или етички
кодекси (Сикора, П., 2003:1). Етичноста мора да влијае врз
човековото срце, дотолку почисто си ја претставуваме. Од
тоа влијание, ако моралниот закон има слика на светост
и доблест да влијае на нашата душа, може тоа да го прави
сё додека срцето го поттикнуваат чисти поттици, непомешани со помислата на корист или интерес, затоа што во
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страдањето се издвојува најблагородното (Кант, 1990:174).
Филозофските обиди за засновање на моралноста, етиката,
се заснова на златното правило „не прави му го на другиот
она што не сакаш да ти го прават тебе“ (Кант), други пак, го
нагласуваат општествениот карактер на човекот и неговото
однесување кон другите (Фоербах), или укажуваат на тоа
дека стемежот кон целовитост на човечкиот живот бара
преземање одговорност и „верност кон самиот себе“, која е
мотив на етичноста (Хајдегер). Етичноста, според Аристотел,
е доблест, среќа, блаженство и смисла на животот. Таа се
сосредоточува врз сфаќањето на доброто како добро на човекот, како добро на практичниот живот (Лешко, 2004:117).

Кантовата етика
и проблемот на достоинството
При конципирањето на својот теоретски систем, овој
германски филозоф застанува против мислењата од времето на просветителството, особено во областа на етичките
прашања. Тој смета дека цела етика од тоа време не била
етика во вистинската смисла на зборот. Тоа значи дека не
била учење за тоа што е добро, а што е зло, туку за тоа што
е корисно и штетно. Бидејќи правењето само на она за кое
човек, по длабоко размислување, ќе сфати дека му одговара
и дека му е од корист, може да го наречеме практично или
корисно, а во никој случај не може да го вреднуваме како
етично. Како етичен, според него, го означуваме само оној
човек кој не го прави секогаш она што го сака, туку и кога
му е непријатно и му штети, го прави она за кое е одговорен
(Агафон, 2006:17). Кант бил убеден дека етиката е најважен
предмет на филозофијата. Користел дури и етички аргументи во докажувањето на постоењето на Бог, откако сите
докази добиени од таканаречениот „чист разум“ се покажале како невалидни. Кант тврдел дека моралниот закон
бара луѓето да бидат наградувани според своите доблести.
Главното прашање на кое Кантовата морална теорија се труди да одговори е прашањето „Што е, всушност, моралност?“
Прашањето може да се постави и поинаку: „Во што се раз-

ликува моралното однесување од неморалното?“ (Попкин,
Строл, 1993:57). Средиштен поим во Кантовата етика е одговорноста. Кант, со едноставна анализа на универзалната
свест, доаѓа до тоа доброто да го нарече „добра волја“ и тоа
како волјата дејствува според одговорноста, волјата пред
моралниот ред (Агафон, 2006:17). Во Кантовата концепција
етичкото е рационално, а разумот е независен од искуството. Дури кога принципот на одговорноста би се добил со
анализа на општата свест, воопшто не е емпириски поим.
Напротив, за да добиеме чист поим, треба да отстраниме
сё што произлегува од искуството, од нашите субјективни
диспозиции, од егоизмот и чувствата, треба да се апстрахира
сё што е поврзано со нашата среќа.
Во природата сё се случува според закони, а само
разумното суштество има способност да дејствува според претставата за законите. Претставата на законот која
ја принудува волјата е императивот. Единствена обврска е
категоричниот императив, однесувањето како добро само по
себе, без оглед на друга цел. Моралниот императив, значи, се
однесува единствено на формата и принципот, од кои произлегува однесувањето, односно неговите намери – суштинска
форма на моралниот аргумент и неговата општост. Морален
императив е она што субјектот го прифаќа како валидно
за волјата на разумното битие. Оттаму произлегуваат три
формулации на категоричкиот императив. Првата вели:
„Однесувај се така за твојата максима (правило) на твоето
однесување да може да биде установена како општ закон“.
Кант се трудел со примери да го објасни ова. На пример,
самоубиството е неморален чин, бидејќи кога би станало
општ закон, тоа би значело уништување на животот. Можам
еднаш да излажам, ама не може да сакам лажењето да стане
општ закон, затоа што, според тоа, воопшто не би постоело
ни едно ветување. Може да сакам да крадам, ама не може
да сакам крадењето да стане општ закон, затоа што според таквиот закон не би постоела никаква своина. (Арент,
2002:31, Агафон, 2006:17). Волјата не е определена само со
закони, туку и со цели. Субјективните цели, кои потекнуваат
од нашите склоности, се сите релативни, и затоа можат да
бидат основа само на хипотетичкиот императив. Единствено
„целта за себе“ може да биде основа на категоричкиот императив, а таа „цел за себе“ е човекот како разумно битие.
Оттаму произлегува втората формулација на категоричниот
императив: „Кон човечноста во себеси и кај другиот однесувај се како кон цел, а не како кон средство“. Оваа, втора
теза, ја ослабнува ладната ригорозност во првата, ја признава
вредноста на човекот, волјата која не е предодредена само
со закони, туку и со цели.
Врз основа на тоа, Кант зборува за царството на целите
и за идеалниот систематски поредок, каде што луѓето кон
себеси би се однесувале како кон цел „сама за себе“ и би го
зацврстувале во себе рационалниот ред. Кант ја зацврстува
претставата дека етиката е практична филозофија, чија улога
е да ги оправда основните принципи на човековото дејствување. За разлика од своите претходници, оваа улога не ја
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Филозоф во Нитра, Р. Словачка. Се занимава со применета
етика (етичка експертиза и етичко насочување). Еден од
главните предмети на нејзиниот интерес е човековото
достоинство, со посебен акцент на формирањето на просо
цијалната индивидуалност.

гледа во натурфилозофијата, туку во априорните принципи
на човековиот разум. Содржината на моралниот закон ја
креираат два момента: категоричкиот императив и добрата
волја, која треба слободно, без надворешно насилство да
направи соодветен избор. Кантовите етички принципи се
апстрактни, вечно постојат надвор од времето. Сфера на
моралниот закон е областа на чистиот разум, кој се стреми
кон дејствување, практика.

Кантовата етика и проблемот на доблеста
Основните вредности на човековиот живот се честа
и личното достоинство, праведноста и почитта кон другите, промисленоста и љубовта во нашите дејствувања.
Човековиот живот не се одвива автоматски, самите сме
творци на сопствената стварност. Затоа што имаме човекова слобода, имаме и човекова одговорност. Благодарејќи
на слободата, имаме неограничени можности да одбереме
како ќе живееме. Сите сме еднакви – луѓе, ако некои луѓе го
злоупотребуваат разумот и моралот, мора да се бориме против тоа. Човекот нема право да си наштетува ни себеси ни
на другите. Моралот е неделив дел од човековата стварност.
Никогаш не можеме да го игнорираме тоа, иако некогаш тоа
би го направиле. Нашата совест нё принудува да преживуваме вечна борба меѓу тоа што е, што треба да биде, а некои
филозофи на тој начин го дефинираат моралот (Мјеѕгова,
2007: 11–12). Секому му е полесно напразно да морализира,
потешко е да се погледне во својата внатрешност; доколку
го направи тоа, лесно ќе ги увиди (моралните) недостатоци
– човековите вредности не се почитуваат. Најтешкиот дел
е самоидентификацијата на човекот, која Кант не ја гледа
ни во природата ни над неа, туку во себеси. Човек не треба
правилата на своето постоење и дејствување да ги бара над
себеси, ниту под себеси, туку во самиот себе и да ги создава
врз основа на разумот и слободната волја. Тоа го потврдил и
Русо: „Секогаш се подредуваме на навиката, никогаш на соп07.06.2013
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ствената глава“ (Белас 6, 25). Во таа смисла, се надоврзувам на
Кант со следново:„Цивилизирани сме со разни општествени
норми и начини. Но за да се сметаме за морални, недостига
уште многу. Сё она што е добро, а не е проникнато со морално
промислување, не е ништо, туку проблесок на беда“ (Белас,
26). Да ги разбереме вредностите на човековиот живот нё
учи самиот живот, околината во која растеме, искуствата
што ги здобиваме, книгите што ги читаме, филмовите што
ги гледаме. Како луѓе сме надарени со разум и слободна волја,
но ниту разумот ниту волјата сами по себе не го прават човека добар – за тоа е уште потребно чувството на љубов.
Тоа чувство на љубов кон себеси и кон сите луѓе обдарени
со разум и слободна волја е тајната на моралноста, тоа е човечноста (Мјеѕгова 2007:9–11). Со достоинство се раѓаме и,
со постепениот развиток на личноста, тоа останува во нас.
Никој не може да ни го одземе, ниту да не присили на тоа, но
нам ни останува што ќе правиме со него. Понижувањето на
другиот е слабост на оној кој тоа го практикува. Основа на
достоинството на секое разумно битие е автономијата, а ако
е нарушена и почне да станува хетерономна, дури ни тогаш
не смееме да заборавиме дека сме луѓе. Ако некој не успее и
е под силно влијание на хетерономијата, нарушувајќи го не
само своето, туку и туѓото достоинство, тоа е неприфатливо и
жално. При секој чин треба да знаеме како да си го заштитиме
образот и сопственото достоинство, а не да им го оставиме
дејствувањето на другите сили и да се однесуваме безглаво.
Достоинството на човекот е поим кој е повеќе поврзан
со битовите отколку со карактерните особини на човекот,
со неговиот квалитет како морално битие. Во него се огледува личноста како целна вредност (Агафонова, 2006:24).
Да се живее етично и да се почитува сечие достоинство е
единствениот начин да се живее во хармонија и со самиот
себеси. Сё додека не создадеме ред внатре, во себеси, не можеме без причина и немаме право да им судиме на другите,
а најмалку да го злоупотребуваме и да го понижуваме туѓото
достоинство. Треба да се нагласи дека човековото достоинство е своина на личноста, односно на моралниот субјект. А
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морален субјект може да биде и човек кој употребува друг
човек како средство; може да биде и оној кој ги нагласува
етноцентричните концепти и ги омаловажува припадниците
на другите заедници. Статусот на моралниот субјект, исто
така, се поврзува и со конкретните историски и културни
околности на моралниот систем. Според Кант, човекот како
личност е субјект на моралната обврска, која му припаѓа
на светот на слободата, а како личност е предодредена од
природните и социјалните законитости, кои се однесуваат
на светот на потребите, светот на природата (Алексеева А.
П., Јаковлева Л. Е., 2009:321). Бидејќи Кант човекот го разгледувал на две рамништа: како природно битие подредено
на сетилноста, и како разумно битие кое може да се идентификува себеси независно од природната детерминација
– што значи, автономно и способно да се однесува според
моралниот закон. Животот на луѓето е поврзан со заемно
исполнување на различни обврски, заеднички очекувања и
заедничко препознавање на нивното исполнување. Во таа
смисла, честа е начин на исполнување на моралните барања
и обврски. Од гледна точка на исполнувањето на обврските
кон поединците и кон општеството, се препознаваат неговите
квалитети, успеси и заслуги. Значи, честа е начин и квалитет
на тој начин на усогласување на човекот со неговата општествена поврзаност. Таа е поврзана со конкретната општествена
поставеност на човекот и со неговото дејствување. Честа, од
една страна, е општествена почит кон личноста, а од друга
страна, личноста е рефлексија на таа почит. Честа е почит на
општеството кон личноста и на личноста кон себеси. Честа
и достоинството се поими што се многу блиски. Се работи
за точка на гледање во однос на индивидуалните карактеристики. Кога се зборува за достоинството, не се работи толку за
социјалната улога и нејзиното остварување, туку повеќе како
за рефлексија за остварувањето на човечноста во човекот, на
неговата моралност.
Некои мислители сметаат дека Кантовиот категоричен
императив е формален, односно дека не означува никаква
содржина, никаков предмет на заемните врски меѓу луѓето.
Но токму таа формалност, а со тоа и класификациската
општост, овозможуваат луѓето да ў дадат содржина на таа
форма со својата конкретна општествена врска и да ја употребат како вредносен критериум. Сметаме дека Кантовата
интерпретација на поимот на човековото достоинство, како
и секоја друга универзалистичка интерпретација на тој поим,
е критериум кој овозможува да се рашират границите на
толерантната врска, доколку тоа е воопшто можно. Уште
повеќе, ако земеме предвид дека човештвото според Кант
се усовршува на тој начин што поединците ги развиваат
потенцијалните способности на човештвото (затоа Кант
зборува и за обврската на поединецот во очи на човештвото,
целта на човештвото за развивање на нови способности и
таленти), го отвора хоризонтот за поинакво разбирање на
разликите во талентите, способностите, потребите, интересите, индивидуата. Овој хоризонт овозможува формирање
на синергиска толеранција (Сеилер, В.; Сеилерова, Б. 1997:12).

ПРОБЛЕМОТ НА ЧОВЕКОВОТО ДОСТОИНСТВО – СЕКОГАШ АКТУЕЛЕН

Заклучни согледби
Секоја култура има свој сопствен концепт за човекот
и човечноста. Се разбира, во иста фаза од животот може
секој да греши и да се однесува неетично, но тоа носи одговорност. Конечно, човековиот разум мора да прави разлика
меѓу можностите и реалноста на нештата и за тоа да преземе одговорност. За моралот и моралноста не треба само да
се зборува, туку тоа и да се живее, не само во сопствените
очи, туку и во очите на другите. Во животот сигурно секој
од нас веќе се сретнал со аморалното однесување и неговите
манифестации, и токму затоа би требало да започнеме од
себеси и не само да се замислуваме над она што би било
етички коректно да се направи, а без да го направиме тоа.
Сё додека не се смениме ние самите, нема да се промени ни
нашата околина; кога ќе се промениме ние, ќе почне да се
менува и нашата околина со промената на ставот и погледот на стварноста околу нас. Потребно е причината да се
бара во самиот корен, да се започне од воспитувањето кон
етичноста и респектот кон човековото достоинство. Затоа
што формирањето на човековата личност е сложен, единечен и неповторлив био-психо-социјално-духовен систем,
кој се развива и се менува во зависност од општествениот
развој и во конкретен историски, временски и географски
контекст.
Мора да сфатиме која е стварната причина за нашата
егзистенција и да почнеме да живееме поради тоа што сме
општествени битија, кои се носители на достоинството и
да не си наштетуваме меѓусебно. Секоја етика верува дека
постои доброто и дека е можно да се спознае, верува во
човековото заедништво, како и во достоинството во секој
човек, ја препознава слободата, но и одговорноста во нашето
онесување и дејствување. Прагмите се повторуваат и не се
движат во правец на прогресот, туку напротив, кон регрес,
токму затоа што гледаме само за себеси – не размислуваме
за она што по нас ќе остане и какви последици со своето
дејствување ќе оставиме. Векот во кој живееме се манифестира и како ненаситен егоизам. Стварноста е пример
за неконтролиран развој на егоизмот, а забораваме на тоа
дека сите сме еднакви, без оглед на вероисповедта, бојата на
кожата или етничката припадност. Треба да се научиме да се
слушаме еден со друг, да се почитуваме и да не заборавиме
дека моралноста стои пред секого од нас, како барање, и
не смееме да допуштиме нејзино нарушување ни во својата човечност, ни кај другите луѓе. Се движиме низ разни
животни ситуации, и само во еден момент, кога треба да
донесеме одлука, не знаеме да одбереме еден од двата пола:
волјата да се дејствува или да се остане пасивен и неволно
да се гледа на реалноста.
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ЛИРСКИ МИНИЈАТУРИ
Петко Дабески
***
Експериментот
со својот живот
е најавтентичната
КОНКРЕТНА поезија...
***
Не гледам повеќе
од неколку лица
Кои не би сакал
да ме заборават...
***
Кога веќе не сум
ниту свој, ниту за себе
Дали сум од Некого
ветен Некому?
***
Фрлам поглед
од манастирски чардак
Небаре од катарка
на Ноева барка...
***
Фаќам празен поглед
Небрежно фрлен
преку
затворен прозорец...
***
Некој мирисен ветер
ја врти
ветерницата
на трендафилот...

Експериментот

Петко Дабески (1939, Вол
ковија, Тетовско) е поет, есеист и антологичар. Завршил
Електротехнички факултет во
Белград и над две децении не
посредно бил ангажиран на
проектирање, изградба и екс
плоатација на високонапон
ски разводни постројки и
хидроелектрични централи,
низ лично искуство доживувајќи ја кусата врска меѓу егзактното, чудесното, нуминозното и поетското. Живее и
работи во Тетово.
Објавил 16 поетски книги, дебитирајќи со Третиот
потег (1982), завршувајќи со Равенки на стварноста
(2011). За поетските збирки Четврта координата и Сноп
параболи е добитник на наградата Браќа Миладиновци за
1987 и 2004 година. Застапен е со избор од својата поезија
во посебен том (број 48) од едицијата Македонска книжевност во 130 тома (2008). Ја составил Антологијата
на македонската хаику поезија (2003), а во коавторство
со Наташа Дабеска и Антологијата на јапонската хаику
поезија (2010). Од преводите на неговата поезија на други
јазици, во самостојни книги му се објавени збирката Četvrta
koordinata (српски, 1988), поетскиот избор Parabolas and
cappriccios (со 45 песни во оригинал и 154 препеви на исти
те песни на десет јазици, 2006) и поетскиот избор Poetry
(на англиски, НУБ, Скопје, 2011) во рамките на проектот
Преводи на македонската литература на англиски.
Во македонската книжевна практика ги воведува како
иновации лирските форми моностих (2007), хаикумоностих
(2008) и сенриумоностих (2009), во придружба на соодветна поетичка поддршка од повеќе огледи за жанровските
димензии и одлики на малите лирски форми и жанрови, дел
од кои (огледи) се застапени во зборникот Автопоетички
огледи за поетските еднореди, објавен во 2010 година во
електронски формат на сајтот: (http://makedonija.rastko.
net/cms/files/books/4c2945f134934).

***
Во истиот куп
од Божји забрани
гледам: лукавите
придодале и свои

***
Покрај другото,
за себе, со право,
знае и да ти рече:
не знаеш што имаш!

***
По кој ли пат од полпат
ќе ја враќам раката
Да не им го тргне бричот
и на веѓите

***
Живее како актер
За кого нема
вистински
дорасната ролја...
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***
Го чекаат
сам да се потсопне
Полесно
да го поттурнат...
***
Скриј ме
во тапиот топот
на модрите сливи
што капат врз зелено...
***
Угул-голото полжавче
долазува до ВРВОТ
од копривата
Го изодува Патот?
***
Бројот ЕДЕН е најтежок
Никој и ништо
не може да го дигне
Ниту на квадрат
Ниту на куб...
***
Најдов поштеда
од толку
лажни пророштва
Ама не и од
лажните сведоштва...

***
Денеска е направен
и може да се вгради
и на мобилен
Дурбинот на свети Павле
Низ него и облечените
изгледаат голи...
***
Осамени
титански стапки
врз длабок
одамнешен снег
Никој не се осудил
да стапне врз нив
***
На сопствени нозе
се движам некаде
Приближувајќи се
До Една точка
Каде сё што е живо
ќе ме престигне ...
***
Испраќа во туѓина ќерка
И со невидено
достоинство ги троши
последните резерви од моќта
Да ја запре мајчинската
полуистргната солза...

***
Ако за некого
гавраните биле
старозаветни пророци
За мене ластовиците
се милосрдни сестри

***
Не би знаел
ниту зошто ниту како
Од некаков корен
подеднакво ме потресува
И молчењето и рикањето
на добитокот

***
Најубавото јаболко –
бисер во круната
вистински досозреало
Не сака повеќе
ништо и никого
да надопстои…

***
Безмер со бескрај,
пауница со паун,
убаво со мило,
душа со сродна,
слушам и преку мене
како се довикуваат...

***
И раката нешто
од тајните ќе да знае
Не бележи
недофатен одек
Од шумот на нечујното
на сопственото битие

***
Поради лукавоста
во неправдите што ги видов
во протекторатот Морија
Нека ме избришат за навек
Од секоја земна книга
Од сечија меморија
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***
Загрижените за туѓи
човекови слободи и права
јавно ракоплескаат
За успешен погодок
Со томахавк самонаведен
во училишен двор...
***
Од фотографијата
на посмртниот плакат
за 85-годишник –
ведро нё набљудува
поднасмеан ерген
***
Најбрзиот превоз
до туѓиот имот
вели, му бил
со контролниот
пакет акции в раце ...
***
Кога не сум
сосема сигурен
на која старосна
доба припаѓам –
потпрашувам дете...
***
Првиот снег
во првиот зимски ден
паѓајќи како да вели:
покрај ветеното и ништо
друго не е загубено
Па дури и погледот низ прозор
што беше си го фрлил –
го наоѓаш кај гулабарникот
***
Пред непознат гостин
поставивме на трпеза сё
што има и нема во домот
Од леб и сол
до вино во чаша
Зарем не ќе беше грев
за име и куќа
некој да праша ...
***
Недолично било, ама
пред праг на нечиј дом,
и да е колиба
со патос од гола земја –
собуваш чевли
28
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Секој дом си е, нели
Несогорлива капина
Нечие Свето Mесто
***
На човека, ете така,
понекогаш му иде
од некаква жал да го сврти
и кон себе лакот
Од поднаведнатиот грб
на овцата што пасе
За живот на една овца
***
Одмна со себе
на врзоп влечам непознат
гломазен бронзен клуч
Би се осмелил ли
место мене да го фрлиш?
А да не помислиш:
„Кој ќе знае дека не е токму
од судбинска врата!“
***
Недостижната далечина
според доверлив
питагорејски доказ
се наоѓа на вториот крај
од онаа хипотенуза
што е поголема од коренот
на збирот од катетите
претходно дигнати на квадрат
***
После ноќното
роварење на болката
ми потекле
и образот и вилицата
И толку деформиран
поспокоен сум
Oтколку кога би видел така
надуен некој друг
***
Не можеш ниту
да ја поттурнеш од место
дресината на својата судба
Ако си качен на неа
Барем со една нога
ако не си
стапнат на земја
Од книгата
Шумот на нечујното, лирски минијатури

ОСВРТ
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ПОЕЗИЈА
НА ОКСИМОРОНСКАТА
СРЕДБА

Лорета
Георгиевска-Јаковлева

(Марта Маркоска: Стрмоглаво кон височините,
„Магор“, Скопје, 2013 и „Караманови средби“, 2012)
Би сакала да започнам со еден биографски детаљ за
Марта Маркоска, нешто што досега не сум го прочитала во
нејзините, официјално објавени био-библиографски белешки (а и не сум можела). Иако Марта јавно се декларираше како
личност која не „љуби биографии, а и тие нејзе“, сепак, во согласност со нејзината природа да не оди во насока на течението на водата туку нагоре, спротивно од него, јас ќе започнам
токму со нив. И не за да ў водам инает, туку затоа што сметам
дека е важно. Имено, пред неколку месеци таа беше една од
првите која го прифати членството во Балканската мрежа за
култура и културолошки студии, формирана од Центарот за
култура и културолошки студии во Скопје, коорганизатор
на промоцијата на книгата, и така стана официјален нејзин
член. Сметам дека овој факт е добар вовед за нејзината поетска книга која имам пријатна должност да ја претставам.
Членувањето во споменатата Мрежа и предметната поетска
книга можеби на прв поглед не се суштински поврзани, но
ве уверувам дека не е така. И двете се плод на нејзината длабока убеденост дека само акцијата, дејствувањето и личната
одговорност за стореното може да придонесе, ако не за тоа
светот да стане подобро место за живеење, барем јасно да се
идентификуваат состојбите, особено оние кои во нашава,
македонска средина, можат да прозвучат чудно, па дури и
опасно. За да илустрирам, ќе го цитирам третиот стих од
„Книга единаесета“ и последниот стих од „Книга тринаесета“:

влог и општествената одговорност. Оттука и поддршката
што Центарот за култура и културолошки студии ја дава на
луѓето кои со својата креативност ги поддржуваат целите
заради кои е формиран.
А кога се оди контра востановеното, кога се има доблест со креативност да се дејствува против вкалапеноста на
умот, еден од можните начини е да дојдете до оксиморонската конструкција „стрмоглаво до височините“. Насловната
синтагма свое појаснување добива во „Книга прва“, првата
песна од стихозбирката, преку доведувањето во релација на
две имиња, Аврелиј – историска личност, римски император
и филозоф, и Армагедонот, место од библиската митологија
каде, според Откровението на Јован, ќе се одвива последната
битка меѓу Бога (доброто) и Сатаната (злото).
Почетната строфа на првата песна од предметната
стихозбирка е следнава:
А ако не акнеше, пукнеше, пеплосаше... Аурата на
Аврелиј, пак Армагедон ќе нё однесеше. Аш!

Мојата интерпретација на релацијата која ја воспоставуваат зборовите Аврелиј–Армагедон–Аш го одредува и моето
стојалиште. Без претензии да тврдам дека сум апсолутно во
право, сметам дека токму оваа тријада е резиме на поетските
идеи во предметната збирка, а првата песна, резиме на нејзината содржина. Овој заклучок е во согласност со теоријата
на деконструкција која со тешки маки современата теорија ја
И мед и млеко да течеше
научи, имено дека не е можно да се преземаат поимите од еден
во земјата друга – отаде
дискурс во друг, без да се повика и значењето на зборовите
Идилата Татковинска
употребени во претходниот контекст. Со преземањето на
пак роб од мене прави!
поимот, зборот, а во дадениов случај името, се преземаат и
или
сите негови претходни употреби, па во согласност со ваквата
Кападокија за твој дом ја сметаш
стратегија, повикувајќи се на Аврелиј, авторката го повикува
но апатрид се нарекуваш
и филозофско одредување на стоицизмот. Таа повикува на
Костур и Лерин кријат коски прадедовски
стоичко себеспреиспитување, но и на алтруистичка добрина
а тебе Климент не успеа да те описмени!
кон другите, карактеристична за специфичната филозофија
на Аврелиј и на етиката на еднаквост меѓу луѓето. При тоа,
За таква акција треба храброст да одиш во спротивна опстанокот е условен од таа алтруистичката добрина во чие
насока на течението, да ја разбуричкаш застоената вода во име се жртвува и аурата на Аврелиј, сега не филозоф, туку
мочуриштето и да создадеш нови вирови или извори од кои император, центар на моќ, владетел. Опстанокот е означен
ќе се напојуваат жедните. Изворите на Марта Маркоска во со детронизирање на копнежот по слава и моќ, второто лице
книгата Стрмоглаво кон височините ја слават средбата на на личноста. Воведувањето на Армагедон во ваков контекст,
разликите, знаењето, информиранста и широката наобразба, вешто сплетен и во јазичката игра на почетокот (значен со
филозофијата на лично напредување во духовното, личниот првата буква од азбуката) го навестува исходот од неуспехот
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игра на Маркоска – мајсторски изведени средба на зборови
кои започнуваат на иста буква за да ги придвижат и речиси
да нё принудат повторно да размислиме за т.н. вечни прашања за потеклото и традицијата, за личниот и колективен
идентитет, за доброто и злото, за минливоста и вечноста, за
љубовта и смртта, за смислата на постоењето. Но она што е
специфично за авторката е преку оригиналниот, досетлив
спој на неспоивото да се надминат дихотомиите, границите,
стереотипите, предубедувањата кои го конструираат нашето
знаење. Сознанијата од типот:
Ја демне ли пакоста, мудроста?
Зимата ги држи главите ладни, а пак зовриваме в бес!
(книга 9)
или
Разумот на бастун се потпира,
сетилата сопки му прават!
или
Анимусот не ја признава Анимата
А тврдиш дека знаеш кој си? (Книга 1)
во себе ја собираат народната мудрост и секојдневното искуство, источната филозофијата и западна, античката
митологија, древната и современата литература и култура.
на стоицизмот и алтруизмот скроени по мерата на Аврелиј. И во секој од стиховите на поетската збирка Стрмоглаво кон
Без падот на суетата, копнежот по материјалното, моќта и сла- височините како да лебди прашањето: „Можам ли јас, минвата (во библиски контекст собрани под поимот на Сатаната) ливо и менливо човечко суштество, ништожно во однос на
осудени сме на исчезнување, на ништо, означено со едностав- вечноста, да сторам нешто со значење?“ Оваа поезија како да
ното детско „Аш“. Од оваа општочовечка рамнина, песната порачува дека секое дејствување и секое не-дејствување има
се ткае низ сё поконкретни контексти како: религиозниот, значење и ја одредува сегашноста и иднината. Затоа, секој
патриотскиот, родовиот, етичкиот, сето она што е предмет што дејствува и секој што не дејствува, ја презема на себе
на интерес на оваа исклучително интересна, вешто исткаена одговорноста за вредностите, значењата и знаењата што ги
и полнозначна поетска збирка.
произведува. И ако треба во еден стих да се собере сето она
Не е без значење токму оксиморонската конструкција што го придвижува и мотивира креативниот авторски чин
дадена во самиот наслов. Ако ја примениме структуралната да застане против поразот, востановениот ментален склоп
теорија на Лотман, па речеме дека во почетокот е содржана и устроената мисла, би ја цитирала „Книга осма“:
причината, тогаш логично е очекувањето оксиморонот да
биде доминантна одредница на целата стихозбирка. Ако
Жалам за некогаш,
знаеме дека оксиморонот е стилска фигура, односно парастравувам пред утре
докс во кој се спојуваат два противречни поима, тогаш тој ја
слабоста граници не познава.
одредува и специфичната вредност на стихозбирката. Оваа
Жизнерадосна за непознатото
фигура на мислата авторката често ја користи на начин со кој
насекаде поимам – празнина.
општите поими се комбинираат во оксиморонска синтагма
Жалфијо – пријди да те помирисам!
кои ја творат иронијата.
Но иронијата во поезијата на Маркоска не е цинична
туку повеќе стилска фигура на средба со себе си и со светот,
начин на соочување со себе си и со светот. Јазичниот каламбур, кој го чини и основниот концепт на стихозбирката, е
стилистичка појавност на соочувачката средба. Таа средба
се остварува во и со јазикот кој за секоја буква од македонската азбука подарува по една книга/песна. Тука посебно
внимание се посветува на јазикот, кој е центар на средбата
и има спознајна моќ. Јазикот е тој кој не го изразува, туку
го создава нашето знаење произлезено од средбата со ненадејното. Токму такви се јазичките каламбури на поетската
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Мујо Бучпапај
Невидливата победа
Полето на осаменоста останало
Во лисјата на созреаната пченка
Никнувајќи од детските раце
Од калливата населба
Пареата на магливото сонце
Низ мочуриштето се испишуваше
На ветрот од грмушките
Девојките се предадоа
Под тревата
Опколена од сенките на дрвјата
Љубовта дојде
Низ молитви
Невидливата победа
Во лозјето на
Простената вода
Бев и јас
Под распуканата кожа
На ’рѓосаната одежда
На сонцето
Мерејќи ги боите
На нивите
Животот беше прекраток
За човекот
Да чини добрина

Портретот на ветрот
Со боја на Северен ветар
Реката беше портрет на ветрот
Над дрвјата
Човекот создал
Поинаква страна
На животот
Помеѓу дождот и полето
Преку планината
Беа птиците во лет
Кои излегуваа од мочуриштето
Тие сни од зли очи

Мујо Бучпапај е роден во
селото Т’пла, Тропоја, во Ал
банија (1962). Дипломирал на
Катедрата за албански јазик и
литература на Универзитетот
во Тирана (1986). Тој е ден од
основачите на политичкиот
плурализам и на слободниот
печат во Албанија (1990). Ра
ботел како уредник во весникот Демократска преродба
(1991–2006). Бил директор на Меѓународниот центар на
култура, а сега е директор на Канцеларијата за авторски
права на Р. Албанија. Живее во Тирана, со сопругата и двете
ќерки.
Неговата прва збирка поезија Лицето ми е на карпа е
објавена во 1989 година. По неа следуваат голем број други
книги, статии, политички анализи, есеи и книжевна кри
тика. Неговата поезија е објавувана во различни книжевни
списанија и весници во Албанија и надвор од неа. Според
познатиот американски поет Фредерик Тарнер, „поезијата
на Мујо Бучпапај е како неговиот Балкан: збиен сноп од
трагични енергии“.

Левата страна од тажното лице на селото
Засекогаш го изгубила патот
Кој води
Во треперливата
Сезoна на тополата
На мојот дом

Статуата на ветрот
Бронзеното небо
На статуата на ветрот
Ги пречекуваше емигрантите на страданието
Тој факел на сонливиот
Свет
Во светата земја
Во Њујорк
Како еден човек кој испраќа
Молитви на Бога
Потопени во морето
Патот на последната битка се преродува
На брановите на
Судбината
Јас бев во знакот
На коњот
Кој ’ржеше над океанот
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Над загинатите војници
Од неодамнешната војна
И разнобојното иселеништво

Оставив една нога
И солзите на најмалата ќерка
Во прашина

Како една војска
На светскиот мир
Чудо останато од социјалистичката
Бајка

Варварите беа задоволни
Од ова понижување
Бегајќи во внатрешноста на државата
За да ја добијат наградата

Молитва
Сё е невозможно
И далечината се погребува
Во длабока темнина
Како врба
Една молитва се воздигнуваше
Низ слепото небо
Ние сме во средината
Вооружени со пламените
На испечената војна
Во калта изгасена од жалоста
Требаше да создадеме мир со
Покриените длабочини
Носејќи ѓаволска униформа
Над нашите страдалници
Или требаше да одиме над јажето
На свирепиот дуел

Писмо до мојата мајка
Драга Мајко
Поминав една црна зима
Во сржта на клетвата на Јероним де Рада
Каде смртта го пронаоѓа
Осамениот човек
Со патишта замотани околу главата
И градот
На двоколките од дрвјата
Во вечерта
Брзајќи
Да ги пресретнам варварите
Кои најавија дека ќе дојдат
Во дваесет часот
Да го уништат градот
Децата и жените ни се придружија
Против носталгичните поддржувачи на системот
И поради тешкото поле
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Бидејќи тука
Драга Мајко
Не е како во моето родно место
Каде сё уште му веруваат на Бога
Тука сите убиваат
Го проколнуваат Бога и ја благословуваат
Славата
Знам
Дека обвиена во тага
Си ја видела мојата слика во весник
И над Северната Рамница си се молела
На Бога да ме врати жив дома
Драга Мајко
Многу осамени ноќи
На Север
Си ги колнела синовите што го напуштиле
Домот
Не грижејќи се за овошките
Или за домот
Си чекала да тропнам
На врата
Бидејќи нашата голема куќа
Има потреба од силна рака
А сега староста те покрила
Како самрак
И тревата ја опколила куќата
И овошките цветаат под правилата
На животот
Во име на Бога
Чувајте го споменот на татко ми
Како магливо лето
На полињата под дожд
И гранките на вечерта
Над нашата стара куќа
Тој знак на светлина на прозорецот
И ветрот над полето

Невидливата победа

Бидејќи таму сум оставил
Како една вест
Сё уште не пристигната
Во животот
***
Драга Мајко
Сега е доцна и раните ми натежнуваат
Надежта не ме напуштила
Во оваа ќелија на ужасот
Ти запали древен оган
Над овој пуст свет
Моли се за мене на албански
Бидејќи сум жив и
Не сакам да губам

Под црнилото на селото
Под црнилото на селото
Влажно од мочуриштето
Над овој свет во агол на селото
Мојата мајка
Година по година го чека летото над поле
Како распукана болка
Под црнилото на селото
Пали вечен оган
И го пушта во полето
Божјето стадо
Мојата Мајка
Како бакарен самрак
Во дивото поле со трева

Јужните возови
Да избегаме
Возови напуштени
Нема да вознемириме ничии коски
Чудовишниот јужен сон
Сё уште владее
Да избегаме далеку
Од овој ладен премин
На гласното лице
На градот
Или не мрда твојот тежок
Екран
Од транспарентни полиња

Таму некаде
Тој што пееше за твојот
Црн звук
Го исцртува чекорењето по скршеното стакло
Од човечкиот здив
И потонува во осаменост
О напуштени возови
Земете ме со себе
Да ги помириме мртвите
Кои плачат под дождот

Ужасен молк
Тие кои сега плачат во
Гробови
Се наоѓаат во дното на ливадата
Измачени од ветрот
Исплашени од кравите
Тие не очекуваат вести
За згрбавениот патник
Од светлината по гнездата
На птиците
На раскрсница
07.06.2013
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Секнаа живите извори
На благодарноста
Под корењата на стеблото
Под тешката крошна
Од тврдината на рацете

Која доаѓа од неискажаните души
Во текот на животот

Мртвите
Не очекуваат вести од овој свет
Ниту клевети...
Чувај нё Господе

Како во сон
Се подготвуваше
Скриената војна на магловитиот
Човек

Слика на полето
Едно пламено стебло
Го осветлуваше
Светот
Во полето на балканскиот хаос
Од ветрот роден од урнатините
Нашата измелена коска беше
Над раните
Минатиот живот на континентот
Со небесни
Контрасти
Империјата на смртта
Со војни
И со мапата на болката на сенките
Во бездна
Портретот на Бога беше
Убиен од дивиот човек
Од системот на културата
На светот
Ако нешто треба да се поправи
Пред ужасното распаѓање
Треба да им се обратиме на корењата
Бидејќи стеблото исчезнува

Портата на светот
Тешко дише
Портата на светот
На дабот кој го надвисува ветрот
Под селските гробишта
На реката
Толпите беа
Од запалена хартија
На небото од мачениците
На слободата од дивата вест
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Молитвите
Се тркалаа на небото

Една планина ниту нё раздвојува
Ниту нё обединува
Во познатата болка
И слободата повторно тече
Како крв
Низ отворениот прозорец на светот

Полето на Т’пла
Големото Мочуриште
Повторно јаде земја под ребрата
На мртвите
Во вечен северен
Сон
Таму повеќе нема крик за
Војната на тревата
И звукот на маглата над светот
На априлските
Трски
Големото Мочуриште
Повторно јаде земја под ребрата
На мртвите
Таму сенките на дабовите
Се забиваат над светот
И палат светло
Над отвореното село

ОСВРТ
Братислав Ташковски

КНИГА МОЛИТВА
(Мујо Бучпапај, Невидлива победа,
„Интерлингва“, Скопје 2012)
Благодарејќи на издавачката куќа Интерлингва, македонските читатели можат да прочитаат и да се запознаат
со една интересна, темелна и филозофски осмислена поетска книга, која заслужува внимание. Со нескриен интерес
ја препорачуваме книгата Невидлива победа од современиот албански поет Мујо Бучпапај, препев на македонски јазик м-р Јехона Спахиу и Мустафа Спахиу; како четиво кое
носи храбри, за некого можеби провокативни видувања за
состојбите на човечката душа обременета со војна, восприемањата на поставените прашања и очекувањата на, не секогаш, посакуваните одговори. Посебно кога се пее за себе,
за родната земја, за сопственото постоење и татковинската
рамка во која е сместено сё. Тоа сё во поезијата на Бучпапај
е големата филозофска врата низ која влегуваат и излегуваат тaгата, радоста и сите емоции кои ја ѕидаат статиката на
оваа стамена поезија. Особено кога основната наратолошка нишка на оваа книга е времето пред војната и животот
по неа. Во таква трагична поставеност на вистината (секој
има право на тоа да гледа со сопствените очи) авторот го
опишува времето во кое живее со следните зборови: животот е прекраток за човекот да чини добрина.
Мујо Бучпапај во оваа книга, за која веќе рековме
дека може да биде и препознатливо провокативна на овие
балкански ветрометини, пишува емотивно но храбро и
директно. Пишува пред да се појави стравот, но и потоа
/кога го победивме стравот. Ако може да се поедностави
објаснувањето на оваа поезија, слободно можеме да кажеме
дека поетската приказна ги опева, преку сопствената призма, се разбира, балканските проклетства на неговиот народ. Во тие објаснувања и доживувања поетските димензии
се рашируваат и директно ја погодуваат целта. Без преголем
патос се објаснува евтинијата на животот и мерата на смрт
та. Ритамот на војната ја компарира авторовата тага преку

возвишување на трагедијата. Овој ритам на уништување
и градење авторот го практикува како еден од водечките
и константно присутен лајтмотив. Виртуелната слика за
апсурдот на војната можеби најмногу е отсликана преку
предочувањето на дилемата – дали невидливата победа е
предавство или незавршено херојство?
Во обидите да пронајде одговор за сопственото присуство во херојството, авторот се јавува и како протагонист
и како воспевач на состојбите и темнината, тој испушта
тажна воздишка. Вели: Дури и гавраните им завидуваа на
нивната црнина. А црнината е опасниот патоказ по кој се
движи балканската реалност (на нашите балкански простори да се гледа на соседот како на варварин е сосем нормална историска вистина), без разлика од каде извира и
каде заоѓа. Затоа оваа поезија е потребно да се прочита без
предрасуди за да се дообјаснат работите (или да започнат
да се објаснуваат) на релацијата блискост или оддалеченост
на нашите поезии. Се разбира, личната сензитивност ќе нè
донесе до сопствени вистини за различните начини на оплакувањето на трагедијата и на националната осаменост.
Мујо Бучпапај испраќа порака со која, покрај војната која ја
прикажува како видлива трагедија, ја објаснува и човечката збунетост и невидливоста на сите чуда. Од оние општожитејските, полни со емотивни спојки од секаков вид, па
до сите материјални и насилни замрзнувања на вистината,
кои произлегуваат како мотиви од социјалистичката бајка
на неговата земја.
Пораките на Бучпапај се препознатливи. Секој може
да ги растолкува видливите и невидливите граници на
прочитаното. Тој го напишал она што го видел или што
посакувал да го види. Тој воскликнува од под пепелта на
Универзумот и поетски ја заокружува приказната за невидливата победа. Извикува – да се умре за да се стане јасен!

На суровите
Прозорци
На воскреснатиот очај
Под грмушките
Се корнеа
Мртвите од водите
Препев од албански на македонски јазик:
Мустафа Спахиу
07.06.2013
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ПРОЗА

АНТОНИЕ

Маја Гоческа
АНТОНИЕ
Антоние е најубавото дете. Носи два мириса на себе,
на двајца сосема непознати луѓе – веројатно чудаци и сосема
приспособливи.
Антоние живее во матката на една жена, понесен од
мислата на еден маж, зачнат од двајца во денот кога само
препреката беше реално мнозинство. А светот се вртеше!
Се вртеше.
Антоние расте од зборови и е збир од копнеж и желба,
создание од љубов. Се буди во секоја напишана реченица и
спие во колевка од букви. Негови букви. Подароци. Букви!
Антоние понекогаш е измислен, замислен – но оживува. И тогаш, тогаш има црна косичка и сини очиња, кои
не знаат за солза. Солзи. Ги носи малите чорапчиња секогаш
наопаку. Суеверие! Благослов.
Антоние расте повторно.
Антоние порасна.
Но повторно живее во матката на една жена, и се храни
со мисли. Нечии. Нивни! Чува пајаци во тркалезна стаклена
тегличка и не ја чешла косата, а таа е свет. Нивни!
Антоние светка како што светкаат ѕвездите и чека како
што месечината го чека својот циклус. Антоние ги сака работите од својот пат на свој начин – детски, безгрижно. Го
сака своето детско расположение, тврдоглавоста, наивноста,
невиноста и за ништо на незапознатиот му свет не би го дал
сето тоа (а дете е).
Антоние чекори безмалку лесно, внимавајќи на атомите околу себе – тоа се светови. Негови светови.
Антоние не верува во војни. Верува во погледи, во
зајачки шепи, во променливост и сонување.
Антоние е среќно дете, посебна личност, намера со звук
на тивкост, мисла со брзина на светлина, збор со исконска
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Маја Гоческа (1978, Скопје)
пишува кратки раскази и поезија, од кои поголем број об
јавила на различни места во
периодиката. Во електронска
форма има објавено и неколку
книги поезија.

мудрост. Антоние е интензитет на еден ден, на два живота, на
црвено обоено искушение, на барање, на живот. На живот!
Антоние е најубавото дете.
Антоние има црна коса и сини очи, како моите.
Антоние е најубавото неродено дете – мое!

КРИСТА
Криста – кула на сили разделена помеѓу неколку улички, кои завршуваат само слепо – покрај силата.
Иако вообичаено се труди да ги задржи тивкоста и сите
слики во неа, Криста автосугестивно пробува да се пробие на
вообичаениот начин – со донесување одлука за пробивање,
онаму каде што расположенијата варираат од-до на скалата
на досега истражената психологија.
Ха, а расположенија се има во сето време и невреме,
онакви или вакви – ги има. Така мисли Криста и што е важно
дали и другите мислат како неа. Важно е да се има спротивставености и, на крајот, важна е само таа.
Дури и кога храброста исчезнува исто како и што се
појавува, со богат набој на адреналин, таа верува дека тоа е
реакција од желбата за пробив, за пробивање. Конечно, верува дека тоа е од желбата за успех (на тоа поле). Но нејзините
груби, па и променливо расположливи процени досега не
ў навестија дека единствено важно нешто во сето нејзино
желбисување е процената на својата (нејзината) мака во
главата. Сите имаме. А јавно, нормално, никој нема.
За Криста гледана отстрана важно беше и сё уште е,
заглавувањето со ликот кој ў беше, и сё уште ў е некое мерило
на обичното и необичното. Ликот кој е во неа, е мерило за
сетоста нејзина, за она што таа си го претставуваше себе.
Сё себеси, а на другите веројатно ништо. Не, не се важни
другите – нималку.
Лесната нејзина приспособливост, гледана отстрана,
всушност, беше дијаметрална спротивност – тешко приспособување на она што е надвор од неа, на загонетните за неа
функции на сё уште неопходно развиениот разум.
Криста не веруваше во неволи и во мисли. Ги тераше
од себе како неразбирање дека, всушност, најслаткиот дел
од животот се состои токму од неволи.
– Обиди се онака како што не можеш а знаеш, обиди
се да ја побиеш теоријата дека не си само нечиј врв секогаш,

туку и дека си нечие дно некогаш – ў рече одразот во огледалото на црнокосата жена точно во моментот кога времето
си ги собираше минутите за спиење.
Криста – се форсира. Лошо! Без монолози, без дијалози.
Криста, што и да прави, е толку неспонтано, толку
силувано, небаре мора под кожата да има друга целофанска
обвивка, небаре толку е тешко да се покаже крв.
Криста – четиридецениска калиографка која, и покрај
пишувањето со убав ракопис, досега не научи да се разбира
себе си.

– Дали партнерството завршува со жртви?
Се викам Данте и ти ме најде. Ме најде зборувајќи за
лагата, премолчувајчи ја вистината.
Правилно!
(Само)зборувајќи е потребно да се дојде до дното за
да излезеш на врвот. Еден ден. Еден ден!
Се викам Данте и нештото е во моите раце, во твоите
раце – а тие секогаш на исто место се, во исто време и во
иста положба – склопени.
Се викам Данте и ти носам арома на страст, многу
бирократија а малку етика – така треб, верувај ми.
Се викам Данте и осомничен сум за ментално остри
напади носејќи ти: алчност, завидливост, горделивост, за
ДАНТЕ
или против, лага, лага, лага, вистина.
Се викам Данте и сум нужно лоша појава надвор од
Поблиску сум од кога било, од кого било, со оптимизам
и ентузијазам по правило, и малку заборавеност да се биде себе, а реално прекрасна – таму внатре.
Се викам Данте и сум премногу мрзлива или позитивреален. Или реален?
Се викам Данте и живеам во ден кој претставува моја но активна глетка зафаќајќи ги прво очите, а потоа и сите
идеја за небото и земјата. Живеам со совршена состојба на нервни завршоци.
вкус – не блага, ами крваво солена.
Се викам Данте и носам една мисла која може да те
– Сте ја пробале ли некогаш сопствената крв?
направи онолку прекрасен колку и одвратен – човек.
– Сте ги оближале ли усните потоа со невидена сласт?
„И души гледаш ангелски пред пекол
Се викам Данте и имам секаков вид на желби: мои,
што пасивни останале до крај:
твои, наши, ваши, нивни, црвени, бели, кафени, тажни, сени против, ни со бога минел векот“
Се викам Данте.
какви. Јас сум предизвикувач на тага и носач на одговорот
Не!
– а тој се наоѓа поблизу отколку што мислиш.
Не се викам Данте, се викам онака како што се викаш ти!
Се викам Данте и те правам несигурен.
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Ме болат сите Маи и Ацтеки за тебе

Јулијана Величковска

Мртва есен

Ме болат сите Маи и Ацтеки за тебе
Моето лице без шминка
Tи го дарувам
моето тело без чипка
прими го
моето срце
крвава жртва
во цветен жртвеник е
пред Tвојот Тотем оставен
на Tвоја милост
за Tебе.

Африка
Долетаа нови птици
во паркот
велат дека се од Африка
Не го разбирам нивниот јазик
сё уште не ми проговориле...
Донесоа жега со себе
афричка жега
и песок
од новонастанатата пустина
онаа што некогаш беше река
онаа во чија кал
зебрата станува обично ждребе
кое осамено го следи стадото
чекајќи дожд
со месеци
или сопствените солзи
да го измијат
за неговите риги
повторно да ги препознае
мајка му.
Има нови птици во паркот
метеоролозите го предвидоа тоа
најавија животни од Африка
Очекувам лавови!
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Јулијана Величковска (1982, Скопје) дипломирала на
Филолошкиот факултет Блаже Конески – Скопје, на Катед
рата за македонска книжевност и јужнословенски книжевности. Автор е на монографијата Дваесет години Поетска
ноќ во Велестово (2009, ПНВ) и поетската збирка Комарци
(2010, ПНВ). Пишува поезија, раскази и есеи, а работи и како
преведувач. Нејзините песни и раскази се објавувани во
неколку домашни и странски литературни списанија, меѓу
кои: кинески, англиски, српски, словенечки и холандски.
Учествувала на голем број поетски читања низ Македонија,
на Cork Spring Literary Festival 2011, во Корк, Ирска, а беше
претставник на Македонија на 15. Биенале на млади уметници од Европа и Медитеранот во Рим, во декември 2011.
Член е на Организациониот одбор на поетската манифестација Поетска ноќ во Велестово – Охрид и директор на
издавачката куќа ПНВ ПУБЛИКАЦИИ Скопје.

***
Ако носев тегла
Светулки
Ако плетев коси
Плетенки
Ако боса газев
Ливади
Ако цвеќе нагазив
и трње млади
зелени
Дали ќе ги галеше
Дали ќе ги бакнеше
Дали крвта ќе ја лижеше
од стапалава
што само болка виделе

Ги фаќав за пердувите
и се откинуваа лесно
мали залци месо
од совршено добро
сварени гаврани.
Чудно
како сё уште беа топли
а чинијата
од ладилникот
ми ја подаде мртов човек.
Неговата жена е тука
мојата мајка е тука
зборуваат за зимница.
Тој е мртов
тие се живи
а јас јадам месо од варени гаврани
во нивната темна кујна.
Штедат ли
па не ја вклучуваат светилката?!
Единственото светло
е она што се појавува
при отворање на вратата од ладилникот;
во него има и пченки варени.
Студено е во оваа соба
мириса на земја
мириса на скапани лисја
на есен.
Мртво е сё во оваа соба
ниту светлото од ладилникот
со неговата жолта боја
топлина не ветува.
Единствена утеха
е кревкото месо
од совршено добро зготвениот гавран.
Неговото тело испарува
неговите очи се мртви
неговите канџи се згрчени
и гребат по месинговата чинија
а јас алчно го кубам и џвакам.
Единствено тој
ме одржува жива
чувствувам мирис
чувствувам вкус
чувствувам топлина
чувствувам гавран
како ме гали по непцата.

Пес(на) за „Donkey-dog“
Одеднаш
станувам свесна за своите колена
пред твојата пенеста челуст
листовите ми се грчат
пред твоите розови непца
белите заби...
Велат си лаел како магаре
еден поет од Ирска ми рече...
Мора да греши
овие лаежи прават
кожата да ми се ежи.
Одеднаш
станав свесна за твоето отсуство
од твојот лаеж остана
само ехо во темна празнина...
„Три години станаа
како ме зафана
лудо да ме мачи
нашата љубов...“
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Молчењето е добро за љубовта

Сега непогрешно го знам
мигот кога сепак треба да ја признаам ноќта
и часот важен на утротото да му се поклониш.

Мирјана Булатовиќ

Знам, да речеме, колку трње треба
од душата на пријателот да му извадиш
и што не треба да допираш
за душите да го досегнат сјајот.

Молчењето е добро за љубовта
Човекот толку си го сака своето куче
само поради тоа што кучето не зборува,
а кога би можело да рече:
– Ав, господару, те нема цел ден!
– Ав, зошто нема вода во чинијата?
– Ав, колку ме сакаш? А? –
и кога би можело тоа да го повторува,
љубовта брзо ќе скине,
ќе се измолкне не грижејќи се веќе
за сјајот на верните тажни очи.

Писатели од светот
Чувајте се од нашата публика,
итра е,
ве демне со своја
книга в џеб,
ќе ги истрпат вашите песни
за да ви ги подметнат своите.
Се прашувам од скраја
кој ќе го чита сето тоа –
тоа вашето
и тоа – нашето,
кога пројде векот
на гладните читатели.
Од зборови сме сити,
пресити,
не памтиме ништо,
само трагаме по некого
кој би бил во состојба
нас да нё помни,
нежно сегде да нё носи
во своето странско сеќавање.

Како би му се претставила на вонземјанинот
– Потекнувам од еден голем народ
кој живее во непризнатиот дел на Европа
и кон тоа има свој придонес.
Мојот голем народ
светските стручњаци за бројки
на сите начини го убедуваат дека е мал:
со остри зборови, со закани, со бомби.
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Мирјана Булатовиќ (1958) е позната српска писател
ка која живее и работи во Белград. Завршила книжевност
на Филолошкиот факултет во Нови Сад.
Објавила дваесетина книги поезија и проза: Стапал
ка на дното од светот, Прасведок, Идните древни народи,
Песни за дипломирани деца, Еј, вонземјани!, Итна книга,
Романче за чесноста, Сонував дека училиштето ми гори,
Мојата смрт има кус век и др. Преведува од руски јазик.
Добитник е на повеќе награди.

Мојот недоброен народ
тоа некако го преживува.
Ниту кога ќе го преполоват
не верува дека е мал.

Сега ја знам и тајната
зошто е важно сето ова
човекот да го научи доцна.

Последниот собир
Ги замислувам лицата
кои би ми го опколиле гробот.
Во знак на протест
ќе живеам сто и десет години.
И пред смртниот случај
тие се жални лица.
Како тогаш
ќе знам дека ме нема?

Скитање низ воздухот
Секој сериозен патник
си ја знае адресата кај тргнал,
во спротивно не ќе е патник
туку скитник.
Кутриот патник на Небо
кој тргнал за нигде!
Со толку тежок багаж
ќе ги опишува круговите на бескрајот.

Молњевитото време на поетот
Пролет
Зборовите ко крошните пупат.
Стихови ќе има.
Лето
На сред сонце блескав наслов!
Губејќи го видот читам.
Есен
По жетвите,
на ширното поле од поетската душа
огнови горат.

Не верувам ни јас.
А Вие, Вонземјанину?
Верувате ли, кога било
припадник на кој било мал народ
да умее во бескрајот да Ве сретне?
– Беа тука некои,
но не ги препознав –
одговори Вонземјанинот
со силен руски акцент.
Зашто сета земја зборува англиски,
а сето небо руски.

Сега знам да живеам
Сега знам колку да спијам,
со што телото да го хранам, а со што душата,
колку да одам, кого да сакам,
кој воздух да го дишам
и дали со сонцето да бидам близок.
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Зима
Озимуваат песните
под земјата бабрат.
Година
Родив триесет
и седум пати.
Сите деца ми свртеа грб,
а тоа значи:
раѓај уште.
Век
Јас?
Јас никаков живот
не проживеав.
Бев само привремен дом
свратилиште на небесната
скитачка Поезијата.

Брзање
Колку пати претрчавте
во страв – ќе ве застанат.
Да имавте време,
ќе ме сакавте, сигурно.
Срцево ви ослободуваше премин
навалувајќи се десно и лево.
Сега задишани го допирате
крајот на животот,
обѕрнувајќи се зад себе.
Кај ви остана љубовта,
влезницата за на Небо?
Покажувате што имате,
но не вреди.
Љубов се бара, човеку,
макар и кон мене,
песот скитник.

Претчувство
Знаеше дека ќе умре.
Во последно време смртта
ја споменуваше често.
И денот го предвиде дури.
Ох, сигурно ја чувствуваше!
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А и можам да кажам:
цел живот ја споменувам смртта
но не верувам дека некогаш
ќе умрам.
Претерано потресната свеченост крај одарот
не е крај.
Смртта е утока.
Тука надојдената човечка река
во океанот на љубовта се влева.
Понекој на утоката пее:
Смртта моја има кус век.

Заминувањето на светиот старец
Првата ноќ под земјата
во твојот гроб немаше
никој.
Пред смртта ти никна едното,
а после смртта
и другото крило.
Препев од српски јазик и белешка:
Славе Ѓорѓо Димоски

ХАИКУ
Васко Марковски
Сонце нё буди
со цртежи по ѕидот
– пораснал денот.
Ѕвезда на Давид
околу врат си ставам
корпоративно утро.
Тргнав да мочам
ме извади од памет
сушач за раце.
Јунските липи
го однеле балконот
во некој друг град.
Со букет кали
пешак сум на црвено
– сељак џентлмен.
Тројца крај патот
една по една, зелка
си подаваат.
Сонце заоѓа
зад песочни дини од
стапалки безброј.
Сум станал факир
врз играчки на син ми
во постелата.
Комшиско маче
низ ноќта мјаука
прв ден без мајка.
Мамурно утро
ме брза на работа,
а сакам чорба.
На небо облак
како во стрипче мисла
– градот си збори.
Со први петли
милина споделувам:
Нов ден се буди.
Божествен изгрев
Севишниот почести.
Помен на тато.
Зачкрипе гуртна.
Сум легнал без аларм, ме
разбуди „петка“.

Васко Марковски е новинар, фотограф и хаику поет.
Роден во Скопје, пред триесет и кусур години. Завршил студии по турски јазик и книжевност со чешки јазик и книжевност и Едногодишна школа за новинарство. Петнаесетина
години е активен новинар во радио, во печатени и онлајн
медиуми. Автор е на серијалот патописни репортажи Не
позната Македонија и на документаристичкиот серијал
Урбани легенди. Бил уредник на магазинот Free Time Guide
- Macedonia, специјализирано списание за странците што
живеат и патуваат во Република Македонија. Соработува
со неделникот Република, со веб-порталот Балкон3 и е
основач и главен уредник на веб-порталот dobrivesti.mk.
Како уредник на Free Time Guide - Macedonia и како автор
на серијалот Непозната Македонија, во 2011 год. ја доби
наградата „Најдобар промотор на Македонија“.
Поезија почнал да пишува во студентските денови, но за
свој поетски почеток го смета моментот кога почнал да пишува хаику. Негова актуелна креативна преокупација е фото-хаику проектот Хаику дневник на Васко Марковски, чии
епизоди секојдневно ги објавува на порталот dobrivesti.mk
Неодамна ја издаде хаику-збирката Корпоративно утро.

Комшија тиквар
на Велика Сабота
мајстори викнал.
Ко шпорет в зори
чавки од крошни вреват.
Градот се буди.
Штама на асфалт
булеварот се тегне
неделно утро.
Свежо избришан
подот во Трговскиот.
Почнува нов ден.
Преполна банка.
Секој чека да плати
данок на живот.
Очите печат.
Ноќ со пријатели, сред
Фејсбук чаршија.
07.06.2013

43

КУСИ РАСКАЗИ

СРЕБРЕН МОНОХОРД

Стефан Марковски
СРЕБРЕН МОНОХОРД
Го купи минатата година за време на престојот во
Виена, а сега се навраќаш на сите спомени околу тоа, на неговите монотони звуци откако само еднаш засвире на него.
И тоа токму во престолнината на класиката.
Веројатно, бидејќи надвор температурата е минус петнаесет, а веќе е педесеттиот, јубилеен ден откако те фатил
грипот.
На миг очите ти ја доловуваат прв пат забележаната
пајажина меѓу шкафчето од махагониево дрво врз кое е
ставен и блискиот ѕид.
„Страшно“ – нечујно ти одекнува сопствениот глас
меѓу ноздрите кои едвај ги раздвижуваш.
Нов рекорд, веројатно несоборлив до крајот на животот, иако не постои зима во која досега не си се разболел.
Иако ниту илјада раскази не би биле доволни да ја
доловат атмосферата од тие 50 дена, почнуваш да пишуваш
за тоа, најпрвин мислејќи на бедата на човековиот живот,
потоа префрлајќи се на пооптимистички и, на крајот, како
по правило – „реалистички“ мисли.
„Живот“ – му велиш на својот нос.
Заврши цела книга за тие 50 мрачни денови за кои
единственото нешто кое цврсто го сакаш е да не личат на
кои било 50 дена од животот понатаму.
Се откажуваш од она што на почетокот ентузијастично и самоуверено го застапуваше.
Како гром те пресекува идејата: највисокиот облик на
генијалноста не ги познава бариерите на егото.
Токму поради тоа и се откажуваш од книгата, со инаку
филозофско тематизирање и обработка.
Потем, се присетуваш на „конечната одлука“: да се
откажеш од егото единствено за време на идните творечки
чинови, иако, сё повеќе, стануваш свесен за тежината и психичкиот напор кој неопходи да го вложиш за по сопствена
волја да управуваш со себеси на еден таков начин.
Те проголтуваат оние мисли за општественото наложување да се однесуваш на еден или на друг, битно самоуверен
и конзистентен начин.
Сребрениот монохорд речиси шепоти со карактеристичниот за себеси глас, а ти речиси не го слушаш. Можеби,
едвајно...
Го земаш в раце, секнувајќи ја реката бесполезни сеќавања од еден друг живот.
Се обидуваш мислите да ги сведеш на пајажината во
која речиси цели 5 минути непрестајно гледаш.
Престанувајќи со обидите, веројатно успеваш.
Ни монотонијата на звуците од сребрениот монохорд
веќе не е она што некогаш била...
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Стефан Марковски (1.12.1990, Гевгелија) пишува и об
јавува книги и текстови од најразлични типови и области,
особено наука/филозофија (Хиерархиска еволуција на
свеста, Мета(де)конструкција и општа филозофија, 2012,
Среќата е глагол, 2013); проза (Еднонасочно, роман, 2009),
поезија (Апеирон, За некои спомени од онаа некогашност,
2010). Апсолвент на Општа и компаративна книжевност на
Филолошки и на Филозофија на Филозофскиот факултет.
Добитник е на домашни и регионални награди за литера
тура, застапен е во повеќе литературни магазини и е основач на порталот zenica.mk. Едни од најголемите животни
инспирации во идеолошка смисла му се древните источни
филозофии од типот на таоизмот, суфизмот и зен. Поклоник
на природата и спортот.

НЕБЕСНА ПЛОВИДБА
Навистина запловувам; ноќе, негде.
Отпрвин незнајно и не своеволно.
Впрочем, подоцна успевам да научам што е волјата.
Неколку мига потем, ја гледам земјата одозгора, тукушто минувајќи ја нејзината граница.
Одлучувам да се придвижам кон страната на изгреј
сонцето.
За некоја минута, откако минав над десетина помали
гратчиња и стотици населени места, пристигам меѓу истанбулските облаци, од каде одлучувам ефемерно да ја разгледам
околината.
За неколку мига успевам да минам низ главите на најкомплексните умови од градот во кој претходно не сум бил.
Потем, продолжувам низ земја за која знам недоволно
за да би ја опишал во детали, иако обликот е јасен.
Стигајќи над Месопотамија, одлучувам да експериментирам со историската ситуираност на овие простори.
Ги враќам во средновековието.
Се изолирам од крвавоста на Крстоносните војни и се
концентрирам на животите на повеќе умови чија почетна
буква на презимето е „А“: Ал Фараби, Авицена, Ал Кинди,

Ал Рази, Авероес, Ал Бируни, Албатениус, Ал Маџрити, Ал
Џазари, Ал Кваризми, Ал Фаргани, Ал Хајтам, Ал Караџи,
Ал Сагани, Ал Најризи...
Се враќам наназад.
Цел ми е да се уверам во преувеличувањето на смртниците кои ги создале религиите.
Го проследувам животниот пат на Мухамед.
Патувам низ времето, синхронизирајќи се со Христо
вото раѓање. Не успевам да го пронајдам Исус во Витлеем.
Од истиве причини ја пропуштам и неговата младост.
Потем го забележувам. Јешуа има дваесет и нешто, не
можам да одредам точно.
Го проследувам неговото фанатично пресметување
со надредените. Тој не е женет, но има три вонбрачни деца
со две жени.
Не го забележав Јуда, а ни некои од апостолите.
Го следам осудувањето од Понтиј Пилат, кој одлуката
за распнувањето ја носи сосем сам, крут и бесчувствен како
и секој друг воин.
По неговата смрт, краткотрајно се фокусирам на распадот на неговото тело, фрлено на ѕверовите од периферијата на градот. Нема воскреснување, а поради одвратноста на
глетката одлучувам да заминам во порани периоди.
Бесполезно, бидејќи ниту Мојсеј ниту Заратустра, ликовите по кои најмногу копнеев, не успеав да ги пронајдам.
Не одвоив доволно време детално да го проучам просторот
на кој беше најверојатно да го откријам нивното присуство.
Соломон беше еден од ретките во чие постоење успеав
да се уверам, иако ниту оддалеку не онакво какво што беше
доловено во светите текстови.
Тој беше лут, агресивен, себичен, патријархатски настроен владетел кој не се двоумеше за најмали престапи да
осуди на смрт десетици луѓе.
По негови наредби беа пишувани текстови кои столетија и милениуми потоа се инкорпорираа во светите книги
на индоктринираните официјални учења.

Речиси незабележително, се разочарав.
Апатично продолжив кон Исток, не придавајќи им
особена важност на историските периоди.
Илјадници умови.
Некои беа, повеќето не беа регистрирани од едностраното перо на светската историја.
Колку ли имиња за кои никогаш не бев чул?!
Лао Це, Конфучиј, Буда, Џуанг Це, Мо Ѕ, Шин Ѕ, Гонг
Сун Лонг беа „капка во море“ за бројноста на кинески мудреци од периодите низ кои пропатував.
Ме фати умора. Вообичаено сакам да ги продолжам
ваквите прошетки до бескрај, иако вообичаено не постојат
вакви прошетки.
Одеднаш, назад во сопственото тело.
Неколку минути без подвиг, дишејќи длабоко и со полузатворени очи го посматрам изгрејсонцето, до кога и каде
дозволуваат очите.
Рутински го вртам погледот кон полиците преполни
правливи книги од спротивната страна на просторијата.
Се навраќам на она што веќе го знаев: денов ќе го
минам во чистење.
Една ластовица направила бербат пред излезот. Ќе
мора и таму да зачистам.
Ў го посматрам летот.
Завршува онаму каде што и погледов, некаде пред тукушто јавеното виножито.

РИТМОТРЕС
Сё уште ја чувствувам експресивната немоќ кога само
ќе се обидам, произволно, еднаш во неколку години да помислам на дамнешната одисеја во која ниту избрав како,
ниту зошто и дали воопшто би учествувал. Беше тоа една од
ноќите во кои, опиен повеќе од зеленилото кое ми го впиваше духот одошто од духот кој впиваше алкохол по неколкуте
депресивно минати месеци во тој период од мојот живот,
низ мисли ја имажирав, сё уште, реалноста, опредметеноста
околу себе; толку блиска, ко радост далечна.
Мигновено се почувствував како од никого незаштитено освен од јамата околу себе, напуштено бебе-глушец.
Сё уште не знам дали постојат глувчешки видови кај
кои таквото однесување е конвенционално; ми се чини, затоа
што досега и не сум сакал да дознаам.
Мигот на стравотно интензивниот, иако отпрвин задоцнет, продир на таа емоција низ душава, всушност, не се
поклопуваше со објектната, иако не и објективна причина.
Она што ми го внесе кохезивното доживување на збунетост и омнисциентен спознаен потенцијал се поклопи со
неочекувана, а кратка, високофреквентна какофонија при
кршење; неколку мига потем се успокоив, наѕирајќи ги во
него завршните мелодии на еден реквием. Уште подлабоко,
до следниот прекин се фокусирав следниот миг и половина. Јасно го чув мелосот од увертирата на една опера. Она
07.06.2013

45

КУСИ РАСКАЗИ
што падна беше слика од нивниот композитор, врамена во
стаклен обрач.
Потем ме сопре уште пократок, тап звук кој одекна со
иста сила со онаа на куршумот во себе.
Куршумот кој го пара здивот од ушите на смртникот
кој при некоја случајност би се нашол до мене.
Обрачот на моето внимание, стегнат околу траекторијата изградена во незапрашливиот воздух, ме наведе да го
познаам. Зарем тоа можеше да е звук различен од истрелот
кој го уби оној чијашто книга падна, мамејќи ме сетилно и
умствено, заврши со застрелување на главниот лик кој исто
така беше поет, проколнат како оние кои ги опеал, некогаш?
Тоа беше и звукот на оној кој се самозастрела, иако ниеднаш го немаше споменато огненото оружје во неколкуте
книги, и онака вистински недовршени.
Најпосле, падна и старата труба закачена на ѕидот
спроти еден од влезовите, оној низ кој, веќе следниот миг,
ја напуштив просторијата, за два мига потоа да ја напуштам
и градбата во форма на почетната буква.
Светлиот град зјаеше немоќен пред чудовишно брзиот
продир на земјотресот кој ја преполовуваше неговата земја
наполу, правејќи крст со незапирливо заитаната вода на
единствената река.
Водата се излеа исто така.
Звуците, сликите и мирисите не беа различни од мул
тимедијалното дело на еден уметник неколку векови прет
ходно.

НЕДОФАТНА МИСТИЧНОСТ
НА СОНУВАЊЕТО
Знаете, кога си на оној свет, и тонот на болката не е
погласен од најобичното цивкање на вратата која сте ја отвориле миг пред да легнете во седлото на својата нова душа
– креветот.
Последниот звук пред да отпатувате.
А потем, се будите во оној старо-нов, кошмарно утописки небосвет кој го доживувате како враќање во некогашната лулка на утробата од која излеговте.
Ве пресекува една сцена:
шума, ноќ, татко, поет, војници...
Некој вперил пиштол кон стомакот на една фигура во
бело, облеана полусенка.
„Каде е мојата месечина?“ – прашува поетот.
Краток период молчење.
Потем, уште пократок период на расправија меѓу двајца униформирани.
Затегнување на чкрапалото.
Одек на смртоносно олово, паралелно со матниот извик на заплакана жена.
Андалузиецот се струполува.
Телото на уште еден истрел продира во поткожјето на
триесет и осумгодишникот со залижана коса.
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***
Вие сте во телото на секој од несреќниците.
По желба ги враќате настаните и минатото пред очи
кои сами ги избирате.
Но едно останува сигурно: секој ваш обид да го промените познатиот исход завршува со безволно враќање во
некој минат период, така што по неколку вакви обиди ви се
чини дека се присетувате на чинот на заспивање.
***
Парадокс по парадокс.
Следната, оттогаш нагло променета сцена во која исто
толку безволно влетувате е некоја од сцените за кои сте пишувале во своите раскази.
Некогаш се тоа комични, другпат трагични ситуации,
за на крајот реско да ги искомбинирате, добивајќи состојби
кои можеби веќе сте ги проживеале во реалниот живот.
Некогаш се сонувате себеси и додека ги пишувате или
читате сопствените раскази, како на пример, овој.
Во трети случаи ги сонувате своите сё уште ненапишани приказни, недоживеани преживелици од бајката којашто
си ја нарекувате „живот“.
Но попусто: секогаш се тоа настани од кои, дури и
кога би се труделе, не успевате да извлечете „поента“, заборавајќи и воопшто да си го поставите прашањето „што е
тоа – поента?“
Час откако сте согледале дека не успевате да најдете
одговор за ниедно од прашањата кои сте си ги поставувале
додека сте биле будни, ја сфаќате и непотребноста на нивното поставување, а неколку минути потоа – непотребноста
на овој заклучок.
Најпосле – непотребноста на овој расказ.
Потем, едноставно допирате низ топлината на утробата и секунда пред да ги раздвижите гробно скаменетите
клепала, се потпрашувате: „Каде е моето сонце?“

ПРЕПЕВИ
Адиса Башиќ
Зошто Тузла тоне
зошто тоне тој град
по него никој нема да тажи
тој не страда поради ничии зла
поради него не се тревожат од балконите на скапите хотели
(тој одвај може да се нарече град)
Кој го поткопува градот
Кој својот дроб на сите им го раздава
во него да додадат јод
оти струмата е сериозна болест и со неа нема играње
(а макотрпно е дополнителното лекување)
Што го притиска градот
кој нема грижи на велеград
во него длабоко спијат рударите
но нешто ги тера под земјата на сведоците
од царските друмови
(поради игра на судбината зарасната во трева)
кој ќе го спаси градот
за кој ниту билбилите не пеат повеќе
и од толку многу други
зошто токму град во кој – едната коза ја молзеа
господе зошто, зошто ноќва тоне Тузла?

Адиса Башиќ (1979, Сараево, Босна и Херцеговина)
дипломирала компаративна книжевност и библиотекар
ство, магистрирала во областа на човечките права и демократијата. Долгогодишна новинарка и книжевна критичарка на Слободна Босна. Работи како професор по поезија и
креативно пишување на Филозофскиот факултет во Са
раево. Ги има објавено стихозбирките Речениците на Хава,
Траума маркет и Промотивен спот за мојата татковина.
Нејзината приказна Како да се преживее автостоп е вклучена во зборникот на приказни наградени на конкурсот
на Унеско – Бунтовна проза 2001. Застапена е во сите ре
левантни поетски избори во Босна и Херцеговина и во
регионот.

Моја сосема приватна Ева
Печалбарка
Се грижи за својата коса и кожа
како само скапо мириса,
таа ја сака својата нова татковина, новата работа,
сё сака да ми покаже.
не сум сигурна дека не се фали,
ама сигурна сум дека – исплашено ги крие рацете,
предавнички разјадени,
вели – средство за чистење,
таа ги чисти полумртовците,
вели – си ја сака работата,
(во старечки дом, каде
на столот, зад љубовниот роман
или во срамниот чин на миењето полудоумрени
чмарови
редовно
го затекнува
утрото).

Таа не мораше да трча низ ливадите, ја препознав
и без тешкиот мирис на поленот,
беше Ева и бледа, гладна
пред масата на празната бавча на кафулето,
со цигара во устата,
со смешно артикулираното р,
со детските обравчиња,
потпрена на дрвената маса, додека ме учеше за животот,
ти благодарам, Ева, ти си тоа што денеска ми треба,
ти си Ева и јас сум Ева,
не си го намалуваме тоа право една на друга.

Сараевски сон
Измислив лек кој ќе го спаси човечкиот род.
Трудот беше награден со Нобел. Мама го гледаше
доделувањето.
Многу мавтав со рацете за време на говорот.
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ПРЕПЕВИ

Адиса Башиќ

Брат ми не памети какво кафе пијам,
не знае што студирав,
на роденденот понекогаш не ми се сеќава.

Ветеран

Мојот брат, бившиот војник, би го убил секого
кој накриво ќе ме погледне. Со голи раце.
И животот би го дал за мене. Да го има...

Најдобриот пријател: виетнамски поет. Зимуваат заедно, на
границата кон Камбоџа – нестварни зазорувања.
Секоја година, барем еднаш во Виетнам. Го знае и јазикот.
Ја сака нивната храна. Ја следи книжевната сцена.
Префинет американски интелектуалец. Вози Jeep. Го слуша
Павароти. Ја чита Силвија Плат.
Низ мене гледа како низ чаша.

Собна тишина
Ги намалувам изворите на звукот,
самата замолкнувам и слушам:
слепиот комшија прави полица
сече, турпија и дупчи,
сосема рамнодушен оти е ноќ,
еvery day read some English
некој учи од лента,
однекаде заспива некого
Телефон ѕвони. Пријателите честитаат.
ТВ–хипнотизер,
Горди. Бев убава на доделувањето. Мавтањето со рацете
телефонот што ѕвони не е мој,
беше сигурно знак на малата нервоза.
На онаа твојата курва ў носиш!
вреска познатиот глас,
И колегите гледаа. Честитаат.
тропа и лифтот крај зглавјето...
Заминувањето беше добро решение, условите кај нас
не се најдобри. Положена во гробот на собата
низ ѕидовите ги слушам
Само, од некоја причина, премногу живо гестикулирав.
животите на мртвите.
Се јавуваат и роднините. Комшиите. Дури и тие
на кои не им зборував со години.
Кога луѓето се убиваат
Сите честитаат, горди. И ги спомнуваат рацете.

За Егидија Р.

Мене ми е срам. Да можам барем времето
Да го вратам наназад. Да ја исправам некако грешката.
Да не мавтам нервозно со рацете. Да не се срамотам.

Започнува колежот и ние излегуваме.
Се среќаваме во празниот ходник.
Егидија и јас.

Да не се појавам на доделувањето. Да ја смислам
соодветната лага. Замина одамна од селото,
ги има зборавено. Татко ў. Сестрата,
Да не го одржам говорот. Да се извинам навреме.
Осумстотини илјади.
Да не одам. Да не успеам.
Да не го откријам лекот.
Мојата лузна
Под пудрата е речиси невидлива.
Не се сеќаваме.

Постар брат

Мој брат, бивш војник, би убил за мене.
Со голи раце.
Само ако некој накриво ме погледне.
Најскапите работи би ми ги купил,
да има...
и додека е тој тука,
јас немам причина за страв.
Брат ми е монолит кои ми го чува грбот.
Тој би ми ја дал раката. Бубрегот. Рожницата.
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Зошто Тузла тоне

Само понекогаш
Кога се убиваат на филм,
излегуваме од салата.
Ќе се сретнеме во празниот ходник,
(со брзи движења
се бришат насолените очи)
и се насмевнуваме една на друга.
Кратко.
Со тегоба.

Префинет бивш маринец.

Bosnia?
Знае, се сеќава. Интересно. Убава земја, сигурно.
Никогаш не бил таму. Никогаш во војската.
Не го познава поетот Е, и ти сешто прашуваш –
Од Bosnia? Не зимувал таму. Нема ниту куќа. Не се борел.
Па тогаш барем не можев
Таму никого нема убиено.
во жив човек да се сомневам...
А би сакал да дојде. Еднаш и ќе дојде, сигурно. Па ќе им
прераскажува
на пријателите. Возбудлива земја. Иако сонцето излегува
ретко. Сончање
Ветеран. Интелектуалец. Префинет бивш маринец.
Jeep. Павароти. Силвија Плат.
Виетнам. Камбоџа. Bosnia.
Сонце и војна.
Американски интелектуалец.
Ветеран –
кутриот, кутриот
son
of
a
bitch.

Американецот и јас за Дедо Мраз
Секако дека верував во Дедо Мраз, Џо.
Мама го плаќаше пакетчето
преку синдикатот. За мене и брат ми.
На шест рати. На пола година.
Дедо Мраз беше Миле.
Миле портирот. Прекрасен човек.
(Во тоа време мама така мислеше).
Се зборуваше дека во војната бил снајперист.
(Во војната сешто се зборува.
Ама има и секакви чуда.)
И приредба имавме.
Секоја втора година.
Секако дека верував, Џо.
Знаеш, се сликавме. Во црвениот
скут на Дедо Мраз.
(Јас не плачев. Децата вообичаено плачат.)

Нашите костими тоа лето
можеби не беа ин
но ние тоа не можевме да го знаеме.
Сонцето печеше
и последните капки на кремот
за сончање
ги цедевме на своите
бели лица.
На своите слаби
млечни нозе.
Печеше; и кога внимателно ќе заслушаш
можеше речиси да го чуеш
плискањето на дечињата
во плиткото.
Само не смеевме
наеднаш да стануваме.
Да се исправиме.
Главата да ја протнеме.
Нашата тајна плажа
на врвот на облакодерот
во око би го пробола
снајперистот.
На животот и сонцето им се
радувавме мирни. Внимателни.
Мазни. И хоризонтални.
Препев од босански јазик и белешка:
Сеида Бегановиќ
07.06.2013
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бела кал

Чарна Поповиќ
бела кал
не се одвојувам од мониторот
на мобилниот телефон и се вртам во кругот
на оние стотина пораки што ги разменивме
а кои заедно ја прават постмодерната приказна
за двете изгубени души
со кои никој не сака да се занимава
дури ни досие Х или црните рубрики во весниците
тоа стана мој живот

Чарна Поповиќ (1989, Панчево) ги објавила стихозбир
ките Автоканибализам (2010) и Бела кал (2012), како и
книгата со статуси За like, не за ignore, јас сум родена (2011).
Студира српски јазик и книжевност со општа книжевност на
Филолошкиот факултет во Белград. Учесничка е на многу
бројни поетски манифестации на просторите на поранешна Југославија и пошироко.

додека го читам ујевиќ

постелнина

додека го читам ујевиќ
размислувам за алкохолот
за циганчињата што ги сакаш
не се гледаме

поезијата стана сё што имам
ја водев на летување
ни уплатив all inclusive аранжман
за еднаш годишно и таа да почувствува
дека е безгрешна

ти си таму
јас сум овде

додека во полусвест лежеше
ў ги перев зборовите и ў ги чешлав речениците

глупо оправдување

некоја вечер и се опивавме
па таа целата заврши во мене
прокрвави од среќа

водиме животи кои се сосема наши
и никако не се промашени

а би било многу побезболно да се возам во кругот
на двојката
да излезам на калемегдан и да си ископам себеси длабока
дупка
таму кај што седевме

соларна енергија

и тебе би ти се допаднал

тоа би било местото
на големи злосторства и мали квадратни метри

знам дека си тука некаде
помеѓу ребрата на студениот радијатор

залезот на сонцето фрла црвени зраци
врз пченките

и навистина би било полесно со главата да удрам во сите
стрпливи монитори
и да го разнесам светот кој клечи на работ на вистината

се скриваш малку од жештината
малку од мене

додека го читам ујевиќ
размислувам за таверната
за русокосиот младич од 25 години

ти си таму
јас сум овде

не можам да кажам дека тоа беше најдоброто
летување досега
не можам да кажам дека тоа беше најдоброто
водење љубов дотогаш
ја изневерував со различни поезии и ў се извинив
но сите тие отидоа да крвават во некој друг молив
забоден во некое друго тело
мене ми остана само мојата поезија
со рацете готови да влезат уште подлабоко
и со нозете подготвени засекогаш тука да останат

преплашен дека би можел засекогаш да падне
во рацете на некој форензичар

ја напипувам пукнатината
додека со прстот преминувам по одблесокот на масата
листам по оправдувањата за твоето отсуство

подносливата леснотија на непостоењето

ти си некаде можеби невидливо приклучен
на соларна енергија

би сакала да можам да те сакам
надвор од твојата поезија

јави се слободно овие денови
ќе се правам како да не си ти
ако така ти биде полесно
а не мораш ни да зборуваш

да ти покажам како е тоа впрочем
да се биде сакан со цела рака
и со невронот што секој ден
извршува ново самоубиство
кога излегува низ моите очи
носејќи ги со себе искинатите капилари

во нашата приказна ништо не е лесно
дури ни она што се судрува брзо и ефикасно
и исчезнува како да не сме таму
да не седиме на иста маса
во истиот чакал
ќе страдаат сите рефлектори
дрвјата, сите случајни и намерни минувачи
воајери, мантилмани, твоите поранешни љубови и
моите краткотрајни опсесии
само ние ќе останеме да седиме
оголени без сенка
зашто полесно е, знам, да се живее на бетонот
отколку на штотуку создадениот остров
што секој миг може да го однесе
јужниот ветрец од моите усни
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исполни ги собата и вентилаторот со молчење
отсекогаш лесно можев да поврискам
барајќи те и во испумпаната кошаркарска топка
можеби само се одмораш овие денови
додека јас попусто и прекумерно се грижам
не замерувај, изгледав многу филмови
на поминување, барајќи те
а сепак се чудам од каде ми е силата
понекогаш да застанам и малку да се одморам
од упорното барање зашто, да не се лажеме,
обајцата знаеме дека цело време си тука

уште поглупо оправдување

трансфузија

би сакала да присуствуваш
на местото на злосторството и да ја бележиш во нотесот
песната која нема да ја прочитам
бидејќи не е ни важно кого љубиш во својата поезија
сё дури нема сведоци
исто така, ни мојата љубов нема да стане опиплива
зашто одамна ми испукаа капиларите
кои секој ден им зајмуваат
по литар крв на твоите песни
Препев од српски јазик и белешка:
Звонко Танески
07.06.2013
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Како воздухот да ја победи водата
и да го препознае своето јас во нејзините длабочини
што кријат тајни од најскриените мисли?

Антонио Митриќески

ДAЛЕЧИНИ
Антонио
Митриќески

Револт
1.
Доста ми е од твојте лаги
за сегашниот момент.
Доста ми е од сега и тука...
Иднината секогаш пристигнува
и оддава почит на животот,
а минатото нё прави подобри
во израмнувањето...
Доста ми е од будењетo,
од лагите за сонот на вечноста
и дека животот е свет...
Доста ми е од непрекинатите текови на мислите
кои стануваат сё понејасни со текот на времето...
Доста ми е од збунетоста и лутината.
Доста ми е и од насилство!
Доста ми е... од...
2.
Прифаќам дека не знам кој сум...
Чекорејќи под сенката не трагам по среќата.
Прифаќам да прашам која е основата на моето ехо
од чекори,
кога една мала грешка, едно погрешно талкање
под врелото сонце создава светлина на страдање...
Јас сум...
Одѕвонува во мислите конечната вистина
на моето тело кое е осудено да страда.
Облиците минуваат како светлината
која поминува во темнина,
како цветот кој вене,
како плимата во осека.
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Јас сум капка роса.
Јас сум трн кој ја краси ружата.
Јас сум ѕвезда која ужива во раскошот на соѕвездието.
Јас сум...
Одврзан дух кој талка низ небесните тела...
Нешто неврзано со бедна душа
која ја слуша утринската ѕвезда во модрината на мугрите
на падините на планината Галичица, уживајќи
во сопствениот празен облак
на глувото пространство од бесконечниот мир.
Јас сум...
Валцер кој танцува беспрекорно...
Јас сум глас во апсолутната тишина.
Битие зачнато во револтот на бескрајноста на зимските
снегулки
кои се топат во пријатната сончева топлина.
Јас сум мирис што ги опива луѓето.
Јас сум простор кој сака да ја допре издолжената сенка.
Јас сум облик кој се менува по сечија желба.
Јас сум...
3.
Како да ја исфрлам добрината на улицата
за да ги истрча патиштата
кои ги поврзуваат нашите домови?

Како да ги откријам алгите кои се покриени врз твојот
оклоп за да го допрам скриеното богатство по кое трагале
витезите на исток?
Како страдањето да ја прифати загубата и да се издигне
на врвот каде беше поставен крстот што исплива на
површината?
4.
Укоричен од неправдата
која ми ја нанесуваш
бегам од тебе.
Дали е возможно да се ослободам?
Ти голем мачителу на моментот
Ти трагачу по среќата...
Не тргам по тебе...
Не прикривај ми го светот, јавајќи те...
Дали е возможно да ме отсечеш?

Помирување
5.
Велиш, не сакаш да бидеш каде што си!
Како се чувствуваш гледајќи ја музиката
на која ў се восхитуваш
и сонцето кое никогаш не заоѓа
околу планинарите на тешко освоениот врв...
Не сакаш да си тука и да кажеш не,
да не го доживееш предавањето од светот
кој не може да ти
даде трајна вредност...
Го прифати неприфатливото.
Што се случува?
Веќе и не е важно...
Работите ја губат својата основа
Сё е игра...
Танц и...
Чувство на мир,
да, баш такво чувство...
Можеш и радост да го наречеш...

Ти голем лажго на измислени приказни
Дозволи ми да ги носам во себе фактите...

Можеш да го наречеш како и да е...
Сепак, водата протекува
без разлика дали ја набљудуваш или не...

Ти голема илузијо, дали си возможна?

Ти си веќе во вас...

Тргни ми се од разбирањето, ти велам!
јасно и гласно...
И дај ми го внатрешниот простор
за да легнам во прегратката на соѕвездието,
втурнат во вечната светлина на чудесниот праискон.

6.
Меѓусебно се испреплетуваа
во мистериите на животот
црното и белото,

Со страдање...
Како да се пробие светлината
до морското дно за да им даде живот на планктоните?
Како да допрам до тебе за да ги разбереш мојте гревови?
Кои попусто ги држам осамени на постела.
Како да престанам да умувам и конечно да бидам надвор
од умот?

07.06.2013
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ноќта и денот,
летото и зимото,
снегот и пустината...
Ништо не ги ограничуваше
во потполното задоволство
на највисокиот живот...
Така ја пролеваа животноста,
како лавина
опфатена од огнот.
Гледаа во облаците на празната и
сива секојдневица....
Ништо не им беше предодредено,
ниту пак присилено...
Во слободниот живот
го присвоија разумот
триејќи се во етерот на алхемијата...
Болно и навредено
се креваа по планинските патеки
да бидат неподносливи на многумина...
Пиеја од неисцрпниот извор
на среќата учејќи ги воените вештини
со игра.
Ништо не ги ограничуваше
во потполното задоволство...
Кои почнаа први од хаосот?
Се прашуваа...
Боговите?
Кој прв ги проголта плодовите?
Кој прв ги проголта сопствените деца?
Најсетне почна последното царство,
и тоа се урна
со борбата помеѓу чудовиштата...
Хоризонтот се раздвои
се роди синот на Уран...
Се роди
со помош на броевите
и разбирањето на хаосот
како најголем ред...
Со сфаќањето на она што е возвишено
и убавината и формата негова...
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И дека во секоја форма
е вградена нова форма
која ги содржи сите форми
на апсолутната форма...
И дека сё има свој центар
на двостраното единство...
Е во суштина тајната...
Со помош на величествените слики
со кој се издигнуваме на највисокиот врв...
И поетската мисла
опкружена со стварната свест
која нема никакво значење
е во суштина тајна...
Со помош на вербата
дека постојат божјите ликови...
И со препорака за жртвување
без поставување на прашања
од здравиот разум...
А пак тоа да биде пореално
од сё друго што е реално
за да се прими божественото во себе...
И тоа е тајна!
Со помош на прасликата од поетскиот свет...
И поклонението на Минерва
за да ја добиеме мудроста и снагата...
И со нејзиното одземање на женственоста...
И тука лежи тајната
со која ќе ў го откриеме на Венера
девствениот појас
и стрвноста на ликовите
од Тројанската војна...

ДAЛЕЧИНИ

7.
Те запознав таа вечер
во собата покрај каминот,

во тебе,
да остават неодложен запис
низ вечните патокази...

без да ја знам твојата историја и минато...

Да...
Те запознав таа вечер
кога спокојот беше присутен,
а ти умееше да слушаш,
а вистинското слушање
тие вечери беше ретка вештина...
Шепотевме...

Те запознав без да ја знам твојата приказна...
Прифаќајќи ја твојата едноставност
и искреност.
Што кажуваш.....
не кажувај,
навести ми го...
тишината е луксуз
достапен на малкумина...
Те запознав таа вечер без да го мешам
своето знаење и искуство
знаејќи дека сакаш топол дом...
Те запознав без да те прашам за формата
и безформноста.
Не те запознав ни преку мислата
ни преку тишината...

Светлоста се враќа во универзумот
како во огледало каде реалноста ја топи материјата.
Организмот ја афирмира формата на божественото...
Откривање во вселената...
А ти слушни ја светлината

Слушни ја тишината
и биењето на моето срце...
Ме погледна
како обично човечко суштество и се вкорени
во едно заедничко битие, во кое ти
не веруваше дека до денеска ќе постои,
а можеби да... а јас, не...
Љубовта заблеска.
Те запознав таа вечер за да внесам лек и живот во себе...

Каде се денеска овие фантазии,
да бидат предмет на нашите тајни?

Да се поткренам и да летнам за потоа пак да ти се вратам
најискрено со плач...

Бидејќи помирувањето не е
знаењето на стариот мајстор ковач,
кое може да нё спои
во орбитата на лагата
барајќи ја непотребно вистината
за среќен крај
што го бара публиката за аплауз...

Тоа што го мислиш
Не кажувај го...
Навести ми ја мислата
на твојот мирис
опиен од цветниот мед...

Да, тоа е израз на знаењето
кое го познаваш во насликувањето на светот...
Секако секогаш потполн, двостран и божествен одраз
кој сешто може да раствори во праслика
на вистината, добрината, љубовта и убавината...

Слушни ја тишината во божествената природа
која е праслика на создателот
на умот...

Те запознав таа вечер,
Кога љубовта немаше потреба да се создаде,
само ја забележувавме... оти беше присутна
со надеж дека никогаш нема да нё напушти...
Подари ми го молкот
за да продрат мојте очи
07.06.2013
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8.
Првата ноќ ја поминав
јадејќи и гледајќи те.
Втората ноќ ја поминав
потпирајќи ја сонливата глава на перницата.
Третата ноќ ја поминав
по пазарите за да те најдам.
Четвртата ноќ ја поминав во игра,
збунувајќи ги луѓето што талкаа околу мене.

Антонио Митриќески

Спокојно Те гледам во цветот.
Стануваш објективна....

Осаменост

Те гледам како пеперутка.
Стануваш реална во уметноста...

10.
Погледни го дрвото повторно,
достапно е за тебе
за човечкиот род...

Те гледам како ѕвезда.
Стануваш непосредна и вистинска...
Те гледам како сонце.
Стануваш како душа...

Петтата ноќ ја поминав со тебе
потпирајќи ја сонливата глава
на твојте гради и
бакнувајќи те по вратот.

Те гледам, смирено....
А ти си дел од природата
Ти си замената за едно
божествено битие
кое животот не може да го изгуби
ниту добие.

9.
Собрани во заеднички цвет
со спротивни мириси.

Ти си привремена форма
на карпава до мене
и тревата на хоризонтот.

Помеѓу општото и посебното,

Ти си ѕвезда во една далечна галаксија
која можам да ја дофатам.

помеѓу нужноста и слободата
Две спротивности што го натежнуваат цветот...
Помеѓу несвесното и свесното,
помеѓу убавината и грдотијата,
помеѓу лагата и вистината во нужност...

ДAЛЕЧИНИ

Погледни го цветот
Погледни го растението,
твои се, не кини ги...
Восприеми ја природата...
Почувствувај ја љубовта,
нема облик
и не е од овој свет...

Погледни го безвремениот внатрешен простор,
не ги разбира мислите сериозно...

Ти се вртиш од зад планината,
Чувствувам...

Купче мисли...
Погледни...

Една приказна која во себе ја раскажувам.

Погледни во осаменоста...

Реалноста секогаш ја разоткрива лагата,

11.
Се одвои од мене
како пеперутка
предодредена да згасне
во ноќниот фенер.

12.
Додека се поздравував
плачеше и не можеше да поднесеш
да ме пуштиш да одам.
Постојано шепотеше
биди храбар,
а моето срце се кршеше
поради сеќавањето
дека никогаш нема да исчезне.
07.06.2013

Топло лето.
Сув ветар.
Празни чекори на стапалата во самотијата
се прикачени за да ги остават трагите по патот.

Свеста е подлабока од мислата!

Погледни ги и луѓето
Изгубени во мислите...

Се одвои од мене
сама, бесконечна и нераздвоена...
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Ти си зад планината
под постојан сомнеж.

Се губат детските гласчиња...
Плажата останува пуста.
Ох, таа метафизика на Де Кирико
од која не можам да избегам...
Пак се вртам кон селото да ја препознаам,
а пак таа е истата со милениуми...

Ти си дел од мојата приказна
која може да се пронајде себеси
во минатото и иднината.

Ти си космички танц што ми прави вечно
чувство на мир за да ја постигнам
врската со себеси...

13.
Шумолење на удари од детската топка.
Недопиено еспресо
во чашата до мене,
мали далги под хоризонтот.

14.
Верната слика на Господ постои подолго време
одошто постои светлината која сама по себе
е вечна и нема никаков однос спрема времето...
Сликата на универзумот
или пак на кругот маѓепсан околу нас...
како зрак испрекинат од канџите на грабливец
нема ништо со времето...
А и идејата...
На која не ў претходи ништо.
Која нема пред и после...
И таа нема ништо со времето...
Слободата и свеста и несвесноста исто така...
И вечноста и стварноста
И...
Бесконечноста...
15.
Тоа што е убаво се покажува
само понекогаш
како ѕвезда што трепери
во бесконечноста...
Како полжав
кој ретко ја подава
главата надвор од својата куќарка.
07.06.2013
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Како е можно универзумот да биде толку мал
за да го пропушти толку брзо времето,
а можеби има толку универзуми
колку што има идеи?
А можеби пак посебните работи
воопшто не постојат
за да бидеме измамени
дека постои универзумот
што нё помирува
во одблесокот
на замагленото огледало...
Да, добрината ги поприма работите
кои се пренесуваат во далечините
пробивајќи се низ најцрните мисли
во чувствителниот полжав
дозволувајќи да ѕирне
надвор од својата куќарка
за да ја види ѕвездата
заблескана со сета своја раскошност...
16.
Мајчинството и пријателството не можат да се научат.
Убавината и вистината не можат да се научат.
Ни идејата не може да се научи.
Ни тагата ни среќата.
Ни борбата за живот...
Помирувањето е добрина за опстанок
како цвет во прегратките
на родителите и децата...
Тоа е додаток на поезијата,
таа е организам кој цвета
во реалноста како зрак
пробивајќи се низ светлината
на месечевата патека
за да ја раствори вистината
во уште поголема заедничка
стварност...
Солзите потекуваат и смеата одѕвонува
во Океан од кој истекуваат сите реки
и поново му се враќаат
Нацрт за новата уметност
барајќи ја праосновата на ништото
бидејќи од ноќта произлегуваат
сите светла на мајката природа
и сите тајни каде што можам да се приближам
и да го запалам светлото...
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Доколку можам да бидам среќен
нека боговите ми поклонат спокоен дух
за да направам дело
кое не се раѓа од мојата свест
туку од божествената,
бесконечната и скриена моќ
соединета во мене, повторно во бројки.
Бројам...
17.
Прво, во нашите глави со отворен ум
Кој чека смирено за следбениците на вечниот цар.
А тој со погледот не може да се види...
И е едвај познат како најмекото во универзумот,
и го создаде вечното за да изгледа светлото затемнето...
Второ, во нашите срца се оние кои сакаат да освојуваат
со бунтовни срца,
и не размислуваат за смртта.
Тие работат без признание и бараат од другите...
Трето, во нашите усти со вистинските зборови,
кои не се убави и постојат од непостоењето,
за да ја слушнат мудрите песната...

Убавина
18.
Ќе ти објаснам за убавината
А ти за слободата...
За да се соединиме со реалноста.
Ќе ти објаснам дека
природата си поиграла со тебе
со најголема и највозвишена слобода
за да ми кажеш дека ме љубиш.
Ќе ти кажам и за границите
И законите...
За убавината на стиховите
во кои се оцртува слободата...
Ќе ти кажам за уметноста и апсолутното.
Само кажи нешто за тебе... Убавино!
19.
И пробај да леташ над вистината,
над добродетелта...

ДAЛЕЧИНИ

Пробај да леташ над филозофијата,
над морињата и океаните...
Пробај да леташ над изворот,
над реките и шумите...
Пробај да леташ над науката,
над патот...
Пробај да леташ над знаењето,
над планината и ридот...
Пробај да леташ над уметноста,
над доблестите...
Пробај да леташ,
над небото и виножитото...
Пробај да леташ!
20.
Каде што има светлост и убавина
таму е нашето место.
Во реалноста,
во идеалното....
тоа ќе нё спои ...
едниот со другиот!
Убавината е поставена каде ў е местото...
Каде реално се појавуваш во светот.
Каде што стануваме вистински
таму е нашето место! Во еден свет
кој се урна гледајќи по боговите.
Знаел што го чека ...
Некој однадвор го посматрал
и забележал како
пред да се урне заплакал....
Светот боледувал по ѕвездите.
Секое утро ја чекал
ноќта за да допре до другите галаксии.
Едно утро почувствувал дека
ќе дојде нешто убаво...
Сонцето се појавило,
но заминало многу брзо,
ниту збор не кажало....
Светот легнал,
заспал и веќе не се разбудил...

21.
Афродита, ти која си родена во оваа водена пена
од фрлените тестиси...
Покажи ми го телото
во хоризонтот
за да го водам божеството во тебе...
Покажи ми го духот
па ќе ја сплотам сета твоја убавина со мојте мисли...
Како роб загледан во слободата,
како дете загледано во играта,
стиснато во карпите наводенети
од морскиот брег,
за да ја приклештат светлината
чија љубов се поистоветува со доброто
при раѓањето на убавината
спремна за бесмртност...
Така љубеа тие кои ја бараа сопствената половина...
Свртен накај Средоземното Море
во широчините кон Сирија,
свртен и обземен од убавината кон славата
и од бесмртноста за вечни времиња...
Свртен кон јунаштвото...
Свртен и кон ништожноста
на овоземскиот свет –
го осознав сознанието на убавината...
Афродита, колку си упатена во тајните на
Љубовта?
Ме одземаше бременоста од уметноста.
Законот на божественото излета како рајска птица од
водата.
Колку ја трпеше казната поради гревот
чиј злостор го изврши
за да почнеш да раѓаш
и да го бараш бесмртното одликување?
Тогаш рече: Обиди се да ми обрнеш внимание....
Впрочем, ти си упатен во тајните на убавината,
Знаеш оти она што е добро е и убаво,
а и мудроста е убавина,
па затоа сакав да ги изненадам непотребните со добрина
и убавина...
Заминав... не ја дадов убавината...
И се борев за неа....
И покрај застареноста на мислата,
само шепнав: Бегај од грдото!
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22.
Зрно песок...
Микроскопско...
Не копнее по целината,
без наслада, сталожено, без своја карпа.
И без убави зборови,
сепак провоцира со сопствената реалност
немајќи ни мудрост ни лудост,
ниту упаство во тајните на љубовта...
Сепак создава...
Беше мајстор во изградбата на храмовите и замоците.
Тој беше творецот во делата на уметниците...
Брат на правот.
Застанатото време...
Прекинатата војна...
Таму ги вршеле својте предходни напори витезите
Темплари плаќајќи злато да го купат островот,
оти вечното ниту се раѓа ниту умира...
Убавината се пика во лице,
се пронаоѓа,
сё што е убаво самото учествува во танцот,
те крева над земните работи за пак да те врати
трескајќи те од земја
и повторно да те успие
во својте меки небесни прегратки.
Чекори по тајната на надземното
за да стигнеш до неа,
оти кој ги допрел нејзините чекори
со ништо не можел да ја спореди,
jасна како сонце,
проѕирна, длабока,
оставајќи траги со својте чекори
кои не ја допираат земјата…
Се препознава нејзиниот единствен облик...
Одврзи го духот и ќе станеш бесмртен,
некому е доделено
да ја слави моќта на убавината,
па откако ќе ја погледне
ќе се вљуби во неа
не можејќи да соблазне ниту маж
ниту жена...
Таа пак поради завист прави чуда,
Внимавај на неа!
Поврзани знаци преку границите...
го внесуваат неможното за одмазда...
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Против неа нема лукавство ниту збор.
Ни добар поглед ни добра мисла...
Јадеш од неа и никако да се најадеш,
Барајќи ја вистината за која зборуваат филозофите,
научниците, уметниците и...
Можеш да речеш: нема вистина,
сепак таа останува да ги маѓепсува луѓето
преку звуците...
Без инструмент ги остава духовните состојби...
Лежиш и остаруваш, се препушташ на времето,
се срамиш од неа и ў се покоруваш опиен...
Нејзината потрага, убива...
Таа е смрт.
Здогледувајќи ја многумина избегале со брзи чекори
од убавината на овој остров,
забележале каква моќ произлегува,
а која сё уште не се препознава
надвор од полуостровот Карпас и Фергуста,
откривајќи го Гирне и поделената Никозија.
Се вљубија занесени во
далечините кои се покажуваат
како прекрасно извајани скулптури помеѓу
јајцата на водените желки што се оставени во песокта,
за потоа самите мали и слепи да си го пронајдат домот...
Скулптури помеѓу дивите магариња
кои копнеат по морков и јаболко
на асфалтниот пат
сопирајќи ги автомобилите...
Скулптури во запреното време
во зелениот појас помеѓу Грција и Турција
каде оружјето сё уште е препознатливо...
Свет и војна за божественото да не се искорени од
неолитот,
За да се преточи во маслиново масло
од старата англиска фабрика
и да каже најбогат е тој кој има
наголем број маслинови насади
на самотниот остров, на север кон Турција....
Ги затнуваа ушите како војниците на Одисеј
при влезот во Кирнеја, каде оставен е коработ за
паметење.
Залепете го восокот за да не ги чуете звуците и пеењето на
Сирените,
оти тој што ќе ги чуе нивните песни
при враќањето дома нема да го пречека ни неговата
жена ниту неговите деца...
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Да, чудесна сила се крие во тој остров...
Никој не го познава, ниту го открил,
оти горделив е на својата убавина!
Кажете дека не е така...
Не сака да разговара, за да се прости и замине...
Уште долго го повикував да ми прости поради лудоста
која почнав да ја искусувам како света тајна што ја опфаќа
соединетата душа која веќе не знае што прави и што
зборува.
Простете ми вие кои не сте посветени во тајната на
островот
И Светата војска замина отука...
И свети Матеј му ја подари на свети Барнабас Светата
Библија
каде се вели оти пророкот Мухамед ќе се појави...
И Леонардо да Винчи остави рака на портата Дела Маре...
Во ноќта, во првите векови свети Барнабас стоеше,
се беше замислил, во чуден став застанат до утринските
часови,
стоеше и чекаше да го однесат,
слушна од самите Евреи, христијаните го бараа поради
црната книга...
Во далечината одјаваа коњи, се изгубија...
Дента кога зраците сончеви беа високо, се движеа
ладнокрвно
низ историјата да ја сфатат суштината на храброста,
бидејќи животот ги убива тие, исплашените,
што бегаат со спуштени глави...
Да си простиме денеска...
Да запалиме свеќа за подготовки за вековните сознанија...
Да прелетуват слободно птиците над означената меѓа...
Над зелената зона...

Скитав насекаде,
граничарите ме гледаа попреку,
мислеа дека ги презирам. Си велеа:
„Никој не може да ја сподели убавината,
само може тивко да им се обраќа на боговите“.

Па зарем ова не е добра желба, и светот да земе пример
со растргнувањето на границите секаде нашироко
во овој демонско прекрасен свет....

Смрт

Желбата ја оставив во манастирот Апостол Андреа,
Зедов зејтин во памук, ги измив очите со Светата вода
која е единствена на островот....

Миг на внимание.

Се восхитував на немудрата, ама храбра историја,
Оти бев сретнал самовоздржана земја...

Погледни, гнилиот лист раѓа нов цвет,
а самиот е полн со живот.

23.
Чинот на самата смрт е најважен,
животот станува второстепен.

Повторно среќавање со себе си...
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Ништо не може да се види
освен преминот во друга форма...
Зошто да ги криеме мртвите тела,
та животот е вечен.
Како добар или лош сон
тој е свесен за да го запаметиме...
Погледни ја, не негирај ја,
за да не станеш површен...
До видување, се гледаме повторно...
Чувството на празнина е длабоко и спокојно,
погледни ја, гледаш... доаѓа од прифаќањето
и размислувањето за неа...
Гледај! Ништо не е вечно...
Умри пред да умреш во природата...
24.
Сомнежи, патишта...
Љубов и вера...
Нашите светови како домари
си ги чуваат својте вечни клучеви
за да можеме да си ги отвориме портите
кои за’рѓале во пајажините на минатото.
Останавме на својте патишта
ничкосани од времето
кое ни тежеше.
Стоевме простум
не бегајќи од вистината.
Го наѕиравме човекот кој се сомневаше,
сепак остана на својот пат и
тивко чекореше покажувајќи го
чувството на љубов...
Портите беа отворени, сепак телата наши остарени,
чувствата останаа зад портите,
човекот молкум ги затвори,
не влезе во светот каде не постоеше времето.
Не заклучи за да не можеме сами да си ги отвориме
портите кои за’рѓале од пустинската песок
во пајажината на минатото...
Ме преплави момент на тага
кога седев во пустината
со дијаманти закачени на вратот.
Ме преплави момент на тага
кога седев во рајот на жешкиот бел песок
со рубини околу рацете.
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Ме преплави момент на тага
кога седев под египетското сонце
и не можев да ја потиснам
сликата на годините
кога како дете седев на подот во домот
и набљудував како на некој друг
во мое име му се има случено
во некој друг живот да седи
во пустината со дијаманти закачени на вратот.
25.
Потоа со кренати глави свесни за предметите
и луѓето чекавме на брегот.
Со кренати раце во пеколот ги чекавме болката и гневот,
настаните и ненастаните.
Со кренати нозе ги очекувавме мислите
па и глупостите за мирот и спокојството,
за сомнежот,
за исполнувањето и среќата,
за барањата...
Чекавме очекувања одговорни
за страдањата, одговор дека сё е толку мачно
кога песокот ги таложи нашите топли стапала.
Чекавме на размислувања кои се повторуваа во
црвените искри што го палеа бескрајниот хоризонт
пред нас.
Чекавме на убавината во секој исполнет здив
на разиграната река која жубореше зад нас,
додека на возвишеното утринско црвено небо
над нашите глави
само еден здив му беше доволен
без да се сеќава, без да исчекува да падне првата ѕвезда...
Се изгубувме во сопствениот сон врзани со украсите
на магичната отворена пештера која зјапаше во нас,
мамејќи нё
во нејзината утроба за да ни ги поврати изгубените
соништа
веќе уловени од сонувачи.
Траги од стапала во ситната песок...
Заборавивме да чекориме кон нашите сопствени траги,
кон звукот од капките на росата кои нечујно паѓаат
во вирчињата создадени од карпите ископани од нашите
крвави дланки,
кон шумовите кои се шират од крилјата
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на пролетните ластовички,
кон звукот на копитото на товарниот вол.
Заборавивме да седнеме осамени под бескрајното и чудесно небо.
26.
Вистината е многу повеќе
сеприсутна отколку што умот може да сфати...
Ниедна мисла не може да дофати до коренот,
умот ја храни...
Ја храни историјата...
Востановува граница и...
Стравот и желбата никогаш не ја задоволуваат смрта.
Чувство создадено и условено од минатото...
Бран на површината на водата...
Полуостровот Балкански полудува,
голем како универзум...
Создаден од едно,
гласот во главите се менува во ние...
Бран на површината на водата....
Потреба да се биде во конфликт...
Тој е бран под површината на водата...
27.
Над бранот има нешто,
паралелно,
сигурен сум,
безвременско, а сепак постои.
Има еден простор,
скриен,
сигурен сум,
безбоен, а сепак поттикнат од среќа.
Има еден универзум,
вечен,
сигурен сум,
кој никогаш не се родил,
а сепак е подлежен на облик.
Има една светлина,
сонлива,
сигурен сум,
загубена, а сепак се појавува.

Има нешто божествено,
сигурен сум,
што не може да се изрази,
а сепак е неизбежно,
за да нё покани во своето мирно соѕвездие.

Достоинство
28.
Погледни повторно...
Шумолат брановите удирајќи од крајбрежниот камен.
Шушка снегот под твојте стапала.
Слушај...
Паѓа утринската роса,
види ја надвор од појавите...
Види ја надежта која умот не може да ја разбере...
И нека ти стане учител
поткревајќи го од безделните сетила...
Хармонија и божественост во нас...
Испарува воздухот, здивот на утробата
од планинската пештера
каде киклопите владеат
за да бидат учители во безбројните форми
на животот...
Убавина и сила
продира од коренот патувајќи
низ трагите на природата...
Прегрни го бучниот ум,
тој ќе се припитоми
сеќавајќи се на Малиот Принц
за да ги стивне разбудените киклопи
кои чекале
илјадници години
да го подарат знаењето...
Прегрни го и посакај го стравот
да видиш дека љубовта не се плаши од ништо...
Прегрни го и посакај го минатото
да видиш дека болката е присутна...
Посакај ја прошката
да го видиш мирот
и угости ја како најблагороден гостин
давајќи ў го безгрижниот клуч
од твојот божествен дом...
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29.
Обично, секојдневно, жолтеникаво утро.
Мојата работна соба,
го земам лаптопот со тивки чекори,
радоста врз работата над тастатурата влегува во моето
сценарио,
го творам мојот нов филм...

Се мачам да бидам апсолутно присутен.
Сегашниот момент да биде голем зрел мајстор и конечно
да почнам да уживам...

Мојте најдлабоки пори излегуваат во универзумот
кој непрестајно се дуе во својата праисконска орбита.

Не сум присутен во тоа што го правам...

Сё потешко ми е да се сконцентрирам.
Низ прозорецот пред мене се наѕира крстот на планината
Водно,
го покрива сребрена магла,
а потоа го грапчи со својте канџи.
Свеста не може да го создаде обликот,
за да ужива во својот зрел црвен плод над утринските
сончеви зраци.
Во далечината се јавува нова забавена планета
обвиена со маѓепсан пламен.
Под прозорецот група развревени деца поминуваат, смеа.

64

07.06.2013

Aaaaaaaaaa

Стуткана стара жена, завиена во зелен шал, со торби во
рацете,
тешко чекори по влажниот асфалт. Умор... Воздишки...

Полициско комбе во одблесокот на прозорецот, нервоза...
Не можам да уживам... ќе престанам...
Не можам да го создадам светот...
Ниедна творба нема значително да ги промени нештата.
Полицијата ѕвони на полуотворената врата.
Стаклени решетки одѕвонувааат во ехо и едвај се наѕираат
во длабочината на долгиот ходник.
Обично, секојдневно, модро пладне.
Го затворам мојот лаптоп, достоинствено
и со тивки чекори излегувам од мојата работна соба.
(Скопје, Велестово, Египет, Кипар, 2011–2012)
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