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ПОЕЗИЈА
Славе Ѓорѓо Димоски

ПЕСНИ НЕДОПЕАНИ (II)
Славе
Ѓорѓо
Димоски

1. ИЗРАЕЛСКИ ЦИКЛУС
Тиберија. Хотел Leonardo PlAZA
Езерото Кинерет
(меѓу мојата хотелска соба
и околните планини)
се вѕира во растурениот кревет:
едната нога како кранот на брегот
ја креваш. другата како подвижен мост
под кој бродот се влева и топи

со рони сомек, неговата жена и ќерка
во една кафеана додека месечината
како лустер виси над нашите глави
пиеме црно вино

ги топи своите гранитни гради
однатре дише: дојките ти ги бришам
– храмовите се рушат!

– двете се русокоси, но таму вирее
лебот на мојот живот, вели рони
алудирајќи на неговата песна жито

Светлината е капка врз капките
што го сочинуваат езерото Кинерет:
Јарболите во ерекција ги виорат
знамињата на ветрот.

– јас се подготвувам за отслужување
на воениот рок, дополнува ќерка му
и сините очи ги прелева во Кинерет
водата на езерото, нејзините очи
и месечината како од отворен прозорец
се наведнуваат врз чашите со вино

Ерусалим
ѕидовите од пивницата
до автобуската станица во ерусалим
претворени се во книги
– нема ништо на латиница и кирилица
рече љубезната келнерка
која наведнувајќи се со криглите пиво
ги отскри белите гради
– тоа е само онака, колку да нурнеш
до дното на еврејските букви
се насмевна и одмина
нишајќи ги големите колкови

2

На терасата на една кафеана на брегот
на езерото Кинерет

09.05.2014

Ерусалим 2
Си пробивам пат низ арапите плипот
на улицата Via Dolorosa – не растурајте се
вели љубезната домаќинка – вие сте
странци, овде може да биде опасно
може да биде опасно, си повторувам
со несигурен чекор врз каменото тло
со главата во синото небо со сенката
во вид на човек што си нарамил крст
и што се пробива низ арапите плипот
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Ерусалим 3

2

вотка и сиротка послужија домаќините,
руски евреи во ерусалим, беше пасха
и небото отворено над градот

Оваа вода е зелена
Ах кога би била
твоја постела

одозгора надолу со покривите виси градот
одоздола нагоре отсјајува на сонцето
средe кружат белите ангели

твојата тежина
би преминала
во моите очи

едни ти подаваат рака за надолу
други на белите крилја те носат нагоре
како жива карпа на ветрот

Не ќе можам
да ги заклопам
носејќи те

се пресметуваш себеси: вотката и сиротката
а ангели си леткаат околу лустерот во круг
белите ангели – ситните пеперутки

3
Разгледница од Израел

Calea Viktorija стопена
тече под моиве стапки

– Оној рид е свет!
Тука сите ридови се свети.

смешан со асфалтот
трчам по еден збор

– Ова е свето дрво!
Тука сите дрвја се свети.

синкавиот простор
трепери
пред моите очи

– Оваа е света река
Се влева и излева
Од Јудејското Море

чувствувам
ме држи усвитената
сончева рака.

Над кое висам како
Бестежинска карпа
(Израел, 3–7 април 2010)

4

Тоа стаклено утро
помеѓу муграта и твоето лице
осамнав – капка
Околу мене сё минува
сё исчезнува
Не барај од мене
незабележлива капка
да проодам во денот.

Небо, небо
Во твојата длабочина
отсјајува градот!

2. БУКУРЕШКИ ЦИКЛУС
1

(Езерото Черника)

5

Во ботаничката градина има брези
Тивок ветер спие во нивните коси
Не дај боже да се разбуди
ќе ме свие врз кревките гранки
на кои долго ќе се веам
На кои долго ќе се веам

09.05.2014

3

ПОЕЗИЈА
6

Не од библијата
туку овде
од ботаничката градина
конкретна
со висок чекор
излегува ева
Таа носи две планини
надвиснати
над утринската роса
Тивок ветар игра
со нејзината коса
безимена игра
(Букурешт, 23.07.–18.08. 1987)

Славе Ѓорѓо Димоски

Маглата е неподнослива фарса на духот:
во затишје остава влажна трага. Господе
гласниците твои голи на брегот се пенат.
А јас камен сум од кој слушаш вресок.
1.1.2014

Водици, 18.1.2014
сината светлина на водата
и галебот што лебди над водата
го отворија небесниот пергамент
се озвучија далгите и здрачот
свет продре низ сенката-крст
ене го езерото, лета, озарено!

3. ДРУГИ ПЕСНИ
Денот по 31.12.2013
Маглата ме криеше од брегот: белите
облеки од ангелите се валкаа во калта.
Господе jас сум влажно и лизгаво тло
на кое ќе стапне и твојата крилеста нога.
Чекорот напред бара простор. Една
Птица во низок лет триумфира: Господе
Јас сум мрачно тло за ѕверски поход.
Во глутницата ќе го барам твоето лице.

4

09.05.2014

Противење
зимава го подгорував огнот
со гредите од дедовата куќа
старите коски пукаа тешко
не ги примаа огнените витли
еден голем живот во жарта ў се
противеше на мојата подлост
22.1.2014 г.

ЕсЕЈ
Димитар Пандев

ПОГЛЕДИ ВО ПОЕЗИЈАТА
НА сЛАВЕ ЃОРЃО ДИМОсКИ
Историско-литературен поглед
Славе Ѓорѓо Димоски (1959) се јавува во современата македонска поезија во времето на нејзиниот врвен подем (првата
негова збирка поезија излегува во 1979). Бездруго, тоа е време
кога повеќето од современите македонски поети, кои од своите
поетски почетоци недвосмислено го прифатија македонскиот литературен јазик за свој творечки предизвик и веќе имаа
пристојно долг поетски ангажман и обезбеден авторски статус,
го прифаќаат и предизвикот на подемот, па се јавуваат со нови
творечки зафати (А. Шопов, Б. Конески, С. Јаневски, Г. Тодоровски, М. Матевски, А. Поповски, Р. Павловски и други). Од друга страна, тоа е и време на средби на генерации, во кои речиси
рамноправно, ако се имаат предвид тогашните вреднувања на
новите поетски книги, учествуваат и повозрасните и новооформените поети, бездруго секој со свој поетски став и израз.
Впрочем, во македонската поезија имало сплотеници околу исти
идеи и предизвици, но немало епигони, последувачи на еден ист
ангажирано наложен модел. Имало во македонската поезија и
борби на мислења, што доведувало до оформување на оригинални поетски природи, т.е. на јазикотворечки личности со самостојно прифатени мотивски предизвици и со лични стилски
определби. И македонската литературна критика, независно од
претпочитаните теориски погледи, актуелни во одделни периоди
од развојот на современата македонска литература, го покажува
и го докажува тоа на еден или на друг начин (...Ѓурчинов, Тодоровски, Мицковиќ, Вангелов, Андоновски, Николовска...). Во тој
контекст, да истакнеме: неодминлив е придонесот, погледнато од
историско-филолошки аспект, на првите современи македонски
поети за консолидацијата на современата македонска поезија,
исто како што е очигледен, од естетско-поетички аспект, заклучокот дека врвните нивни поетски остварувања се сосредоточуваат токму околу седумдесеттите-осумдесеттите години на
претходниот век. А тоа е времето во кое творечки се пројавува
генерацијата на Димоски.
Погледнато, пак, од денешен аспект (2014), слободно можеме да прецизираме: од времето на првите поетски збирки на
А. Шопов, С. Јанески и Б. Конески (1944) до времето на првата
стихозбирка на С. Ѓ. Димоски (1979) има изминато толку време
колку што отпосле изминало од „Гравири“ до овaа собрана поезија на Славе Ѓорѓо Димоски (2014). Не е тоа податок за пре-

небрегнување ни во историска ни во културолошка смисла, тоа
значи стамени 70 години современа македонска поезија на кодифициран македонски литературен јазик, расеана низ неколку
илјади поетски збирки и низ неколку стотици избори и антологии (разбирливо, оваа бројка особено се должи на напливот нови
поетски книги во изминативе две децении...).
Во тој контекст, да дополниме: Димоски се јавува со своите
поетски првообјави во време на будно, првенствено вредносно,
проследување на секоја нова творечка пројава, кога оценувачко-критичарскиот филтер со високоангажирана моќност речиси
сеизмографски вреднува или обезвреднува поетски треперења
на секој што се зафаќа со авторување; впрочем, тоа е време кога
современата македонска поезија веќе е јасно обележана координата во широки размери на светската мапа на поезијата. И да
прецизираме: во сите овие изминати 35 години, поезијата на Димоски е присутна во современиот македонски поетски простор:
преку одделни поетски книги (десет на број) и преку книги избори (оваа му е шеста по ред), во повеќе антологии на македонски
јазик, како и во превод на други јазици.

Поглед кон насловите во поезијата
на С. Ѓ. Димоски
Бездруго, постои една творечка нишка што ги поврзува
десетте (досега објавени) поетски книги, од „Гравири“ (1979) до
„Мерач на зборовите“ (2007) во една компактна целина, т.е. во
еден хиерархиски структуиран систем од поетски форми, кој наоѓа аналогија во бесконечно множество творечки нишки особено во оваа книга суптилно осмислена преку метафоричен систем
и/или преку своевиден процес на метафоризација именуван со
поимот „Ткаења“ (2014).
Да прецизираме: насловите на книгите поезија на Димоски, особено првата и најновата, имаат изразито редукционистички пристап кон општото именување на песните опфатени
меѓу кориците, за разлика од експланаторниот (културолошки)
пристап со кој се опфаќа сета поезија на Димоски во оваа книга.
Тој препознатлив структуралистички редукционизам првенствено вграден во насловот „Гравири“ (1979) наоѓа своја апстрактна аналогија во насловот на втората книга поезија „Проект“ (1982), своја дистинктивна обележеност во насловот на тре-
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тата книга „Студен порив“ (1985), своја хиерахиска надреденост
во четвртата „Последните ракописи“ (1988), за да посочи можна асиметрична насоченост во „Спореден пат“ (1991) – петтата
книга на авторот. Асиметричноста, пак, како вовед во надминувањето на редукционизмот, наоѓа своја наводна детализација во
насловот на шестата книга „Предмети и аргументи“ (1994), за да
се воопшти (се разбира, инвенциски) во (две, бездруго) различни насоки, во седмата/осмата „Форми на страста“ (1998/1999) и
деветтата „Темно место“ (1999). Дискретноста, пак, како клучна
особеност на редукционистичкиот пристап во поезијата наоѓа
своја аналогија во насловот на десеттата книга „Мерач на зборовите“ (2007). Бездруго, зборот е мерлив во својата сушт(ественост), па и во своето знаковно единство (во кое може да има
место и дури и за предметот)!
Редукционизмот, што е само (современ) синоним за структурализмот, бездруго, исцрпува, и тоа виртуозно е нагласено во
последната песна во претходниот избор на поетот „Поле. Бојно
поле“ (2008), всушност, поднаслов на „Мерач на зборовите“ и
проложна песна во истата книга, која концептуално ја осмислува целината од десетте книги во творечки систем што може да
се разгледува од сосема друга (обратна) перспектива, значи, не
од првата до најновата книга, туку од најновата до првата, преку
суптилно привнесени симболи (пајаци-букви) и преку осмислена поврзаност на најновата творечка нишка со првата. Авторот
понудува нова концепција на своето творештво, не ретроспектива од дадена почетна песна, туку проспекција – осмислен дијалог
со своето творештво од современа позиција. А дијалогот ја ра
зотвора поезијата, ретроспекцијата ја проследува. Димоски нуди
нова архитектоника осмислена во клучната метафора „Ткаења“
во која когнитивно-културолошки вградува бесконечно множество точки на посматрање на светот на стварноста, низ кои
и еден од првововедените концепти во оваа поезија, концептот
куќа добива нова смисла и содржина. Во овој проспекциски дијалог, семантичката детализација на концептот во новиот контекст
првопретставен преку реторското прашање „како / да стигнеш
дома кога куќата / постојано го менува местото?“ (Во маглата)
завршно упатува на своевидна огледална семиоза: „мојата куќа
превртена ничкум / кон ѕвездите гори“ (Болести).
Насловот „Поле. Бојно поле“ како своевиден проект е подлога на насловот „Ткаења“. Претходниот упатува на човековиот
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порив за проекција на натпревар за докажување првенствено
пред себеси; новиот, пак, ја отвора антропоцентрично когнитивната димензија на восприемање на светот и на стварноста.
„Поле. Бојно поле“ е структуралистички наслов, „Ткаења“ е културолошки!
Димоски, бездруго, ги преосмислува основните теориски
поставки на поезијата: Имено, основна определба за поезијата
МЕТАР (од античката поезија) ја преосмислува во МЕРАЧ (со
што ја доловува дискретноста на јазикот од структурализмот) и
ја вградува во ПОЛЕ (своевиден синоним за систем, особено на
рамниште на содржина) во кое детализира БОЈНО ПОЛЕ (како
да го посочува дискурсните стратегии и тактики во неореториката) што проектирано ги насочува во ТКАЕЊА, организирана
творечка структура – текст со длабоко вградена (претходно: гравирана, проектирана, разнородно хиерархиски поставена и различно насочувана, но прецизно одмерена) смисла.

Поглед кон геопоетиката на С. Ѓ. Димоски
Славе Ѓорѓо Димоски е поет од книжевна средина во која
особено внимание се посветувало на смислата на зборот и на
говорот, т.е. на текстот, на вклученоста на зборот во поетскиот
текст, на смислата во текстот; средина што отсекогаш (од памтивек) била школа, жариште на поезијата. Во една таква средина
Славе Ѓорѓо Димоски се профилира како поет на зборот, како
поет со чувство за мера (и за определба) на зборот.
Овие податоци се особено значајни ако се имаат предвид
прашањата за односот меѓу името на поимите на предметите кон
кои се покажува особен чувствен однос во една средина, како и
кон смислата што ја добиваат во различни форми во кои се јавуваат текстовите. Впрочем, поврзаноста на средината и поезијата,
клучна (лингво)културолошка тема, особено доаѓа до израз во
една своевидна поетска дијалектологија, во која се проследува
основното теориско верување на формалистите (чиј најзначаен
претставник, бездруго, е Михаил Бахтин) дека обичниот говор
се пресоздава, т.е. се преобновува низ поезијата. Овие погледи на
формалистите се надоврзуваат на најдобрите филолошки традиции во проучувањето на односот меѓу зборот и текстот, што
ја отвора темата за вклученоста на зборовите во текстовите и
нивното значенско превреднување (воспоставени од Александар
Потебња, како следбеник на Вилхелм Вунд), како и на вклученоста на гласовите во зборовите, што ја отвора темата за психолошката функционалност на гласовите (воспоставени од Бодуен де
Куртене и неговите следбеници). Овие заложби, на литературен
план, наоѓаат свое извориште во теориите за односот меѓу јазикот и литературата (кон кои се приклучуваат општеството и културата) во филозофијата на јазикот (осмислена од Вилхелм фон
Хумболд), преку беспрекорното сфаќање за нивната врска, препознаена во етимолошката врска меѓу зборовите текст и ткаење
(како и на основното етимолошко вјерују за потеклото на филозофската терминологија од ткајачката).
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Славе Ѓорѓо Димоски и Димитар Пандев

Темата за врската меѓу јазикот и литературата има своја
речиси двовековна проследба во европските филолошки традиции, но многупати била запоставувана и оставана на спореден
план. Таа има свое место и во македонската литература, првенствено преку посочувањето на различните стилски синтези остварувани во современата македонска поезија (тема што скромно,
во 1958 година, ја воведува мошне рано Блаже Конески во статијата „За некои стилски синтези во развитокот на македонскиот
литературен јазик“, Литературен збор, бр. 1, и што експлицитно ја претставува пред да ја објави својата, би рекле, најцелосно
структуирана поетска целина – стихозбирката „Записи“ (1974)
во „Јазикот на македонската народна поезија, МАНУ, 1971 г.). Не
е, за нас, тоа податок за пренебрегнување. Имено, Славе Ѓорѓо
Димоски се јавува во современата македонска поезија речиси
токму по тоа време, бездруго, со прецизно чувство за модерните
тековите во современата македонска поезија, тоа е и време кога
идеите за врската меѓу јазикот и литературата (во хумболдовска
смисла) најавени во посочената статија на Конески, повторно
скромно, заживуваат во когнитивистичките и во културолошките проучувања, особено на поетскиот говор, за да станат веќе доминантни (во европски рамки) во последниве две-три децении.
Таа врска во поезијата на Славе Ѓорѓо Димоски не само што ја
препознавале туку и ја посочувале скоро сите (тековни) проследувачи на неговите поетски книги, и преку конкретни примери
и преку префинети анализи, при што ја интерпретирале преку
поврзаноста на поезијата со геопросторот на авторот. Впрочем,

геопоетиката на Славе Ѓорѓо Димоски отвора простор за множество интерпретации во онаа смисла во која неговата поезија
се остварува преку множество точки на набљудување на светот
и на стварноста од една иста точка. Тоа е суштината, впрочем, на
односот меѓу јазичните средства и повеќесетилноста во неговата
поезија, што наоѓа особено израз во изнијансираниот однос меѓу
јазикот и стилот на Димоски, одмерениот јазичен исказ наспроти
бурниот стилски израз. Впрочем, да се потсетиме на Јакобсоновото „поезијата е исказ што е насочен кон самиот израз“. И да
потврдиме, Димоски од секојдневните јазични искази пресоздава необични стилски изрази, што ў дава на неговата поезија и
своевидна барокна тежина, во онаа смисла во која во просторот
се изнијансира меѓупросторот во чиј центар е авторовото јас, кое
по пат на семиоза и понатаму се детализира, се дистинктивизира во сопственото времепространство. Во онаа смисла во која се
мултиплицира и точката на посматрање!
Во таа посока, поезијата на Димоски е своевидна поетска
дијалектологија остварена првенствено на рамниште на содржината на зборот и вклопена во структурата на поетскиот текст со
згусната комуникативно-културолошка (формално-семантичка) исполнетост. Притоа, на комуникативен (формален) план се
усложнува авторовото јас (бездруго, преку дијалогизацијата со
просторот, но и со присутните во просторот, лица и предмети,
а на културолошки (семантички) план преку длабочинска мотивираност на знакот и преку негова структурирана поставеност
(бездруго, преку аргументација) во текстот.
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Погледнато од поширок (дедуктивен) поглед, овие идеи
вградени во основите на современата теорија на литературата
(онаа проектирана на психологистичко-формалистички основи)
се остваруваат во своевидни поетски лаборатории, но во примерот на Димоски, проектираната поетска лабораторија прераснува во поетска опсерваторија. Од неа, пак, геолингвистичкиот поглед прераснува во геопоетички.
Тој однос, бездруго, заслужува особено внимание.

Поглед кон формата во поезијата на С. Ѓ. Димоски
Теорисколитературниот поим форма (независно од различните сфаќања во различни теории, од античките преку преработката на хегеловските во естетската лингвистика до сосировските кои кореспондираат со формалистичките и доаѓаат
до израз во структуралистичките) е особено значаен, ако се има
предвид содржинската насоченост кон просторот (како клучен
дел од геопоетиката) во поезијата на С. Ѓ. Димоски.
Семантичката разложеност на просторот е вградена во
соодветни поетски форми, што само по себе подразбира експериментирање со формата во поезијата. Ова експериментирање нужно подразбира поетска лабораторија, поетски свет и
поетски зафат. Формата ја добива својата сушт(ественост) само
преку вклопувањето на поетските податоци, а тие не само што
не недостигаат во поезијата на Димоски туку се безбројни, како
метафори се, па една од поетските цели во воспоставувањето
на односот меѓу формата и содржината во конкретните поетски текстови е мерењето на зборот. Не може да се каже дека е
тој одмерен, туку дека е подложен на мерење, и тука оваа поезија
кореспондира со структуралистичките сфаќања на формата, со
наложениот редукционизам на зборот.
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Во формата на поезијата на Димоски своја опстојба има
сетилноста, и таа наоѓа свој израз во фигурите на формата, кои
се обилна особеност на оваа поезија, во мера во која ја нагласуваат, ја дооформуваат и ја составуваат содржината на јазичните
искази во поетска експресија, во онаа смисла во која, од аспект
на теоријата и техниките на поетската комуникација со светот и
со стварноста, инвентивното се вклопува во структурата на поетскиот текст. На тоа (повисоко рамниште, т.е. подлабоко созвучје
– се служиме со поетската терминологија на Б. Конески) поетската лабораторија прераснува во поетска опсерваторија! И тука започнува оригиналноста на поетското во авторот како резултат на
неговото творечко искуство. На авторот не му се туѓи слободните
форми, ослободеноста на формата од стегите, во опсег во чии координати има места и за наврапита рима (Отворени се капиите
/ Со топол дах. / Повели Елиоте / На партија шах! („Фајрон“); кој
се врзуваше / за сребреното синџирче / на мојот саат / во обновениот ми кат (Забележано при читање на песната „Охридски џган“);
Грло ми ваби. Стегам заби. (Се гаси ден, се смири крик) и за барокна екскурзија (сп. завршниот знак во „Еден ден една жена“).
Во тој контекст, да дополниме, по однос на концепцијата
(композицијата) на книгата насловена „Ткаења“: Една од последните песни во оваа книга, која всушност е прва во „Гравири“, започнува со рима: Ко од мојве гради да протекува / сребрен клик
/ истекува / вик / собран под ладна карпа („Извор“), но во овој
пример римата само ја нагласува (гео)поетиката и потрагата по
смислата чија сушт(ественост) е во опозициите протекува – истекува, клик – вик. Сепак, претходно посочените примери на
рима можат да се должат и на своевидна интертекстуалност. Со
други зборови, римата не е суштествена за оваа поезија, се јавува
како отстапка, всушност, се семантизира.
Впрочем, поетската потрага по семантиката на формата на
повеќе начини е вградена во поезијата на Димоски, и тоа преку
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семантика на формата (сп.: по какво друмје со каква форма / уплавот истекува (уморот?) /под кожата го демне („Коњ“); каменот
е една / форма на безнадежното („Псалм“); Ќе се растури / во погрешна форма, ситни / кристали – до молк („Сина ѕвезда“), преку
дијалогизација во песната (сп. „Претпесна“) и преку насловена
бесконечност на песната (сп.: „(бескрајна песна)“).
На поширок план, впрочем, творечкото (лабораториско-опсервациско) експериментирање со формата се постигнува
во поетската книга „Форми на страста“. Бездруго, не без поддршка на вклопената интертекстуалност, со која формата се самоусложнува.
Авторскиот однос кон формата во поезијата доаѓа до израз и во насловите на извесен дел од песните, со што се отвора
темата за:

ЕДНА ПЕСНА
Вјачеслав Купријанов
Дивиот Запад





Поглед кон жанровската автодистинкција
На С. Ѓ. Димоски не му е туѓа самостојната определба на
формата на песната преку нејзино жанровско именување. Во повеќе примери тој ги именува песните според постојните жанри
што особено доаѓале до израз во определени периоди од историјата на литературата (како и на реториката, па и на други науки
и/или уметности).
Во тој поглед интерес предизвикуваат вклопените во наслови именувања: балада, триптихон, реконструкција, елегија,
писмо, песна (со спецификации, од кои некои се прифатени во
одделни традиции како посебни жанри: еротска, секојдневна, утринска, вечерна), напев, спев, реквием, псалм, есеј, лекција, интермецо, приказни, пеења на природата, requem, post scriptum...
Секое од овие насловувања заслужува посебно внимание во
разгледувањето на поезијата на Димоски. Така, на пример, во „Балада за папочната врвца“ на своевиден начин се мешаат епското (кога
се раѓав в планина) и драмското (сп. како дидаскалија: „мртвиот /
си го носи мртовецот в раце“) со лирското кое доминира преку градација („во единствената / слепа светлина // да блесне мојот крик“)
или дидаскалија во која доминира прозното: (Посетителот тука
ќе се збуни / Ќе се обѕрнува следен / Од излупените очи / На сводот
бледен) (Михајло и Евтихиј)); во „Елегија“, пак, во последниот дистих како да се насетуваат најстарите елегиски форми („пепелта ја
дува / неосетно ветре“) итн. Некои од овие насловувања упатуваат
и на единството на формата и содржината (Спев. Сплав), упатуваат на други родови (Приказни запишани на ветрот), или пак на
посложени композиции (Триптихон) во кои доаѓа до израз значенската детализација на клучните когнитиви во текстот.
Надвор од авторовото посочување на жанровската определба на песната, особен интерес предизвикува песната „Моливот
на поетот“ која ја има едноставната форма на гатанката: Неуморен
коњаник / Галопира во ноќта / По белите полиња / На хартијата.







Таму далеку
сё e таму европа
кај што србите пеат таму далеку
кај што англичаните од целата англија пливаат
до америка
кај што французите во хор секојдневно
ја освојуваат бастилија
кај што шпанците во танц им се одмаздуваат
на грабнувачите на европа
кај што германците ги сортираат хартиите
и трчаат по здравје
кај што секој швајцарец има своја дупка
во сирењето
кај што холанѓаните во надеж чекаат плипот
донкихоти
кај што швеѓаните им одат на гости на данците
кај што италијанците скокаат на својата
единствена нога
кај што полјаците уште не исчезнале
кај што турците тивко ја обновуваат својата
византија
кај што македонците се добредојдени во индија
кај што русите не знаат
кај се
а сакаат да бидат таа Европа
Препев: Славе Ѓорѓо Димоски

(Фрагмент од подолг текст)
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ПРЕПЕВИ
Татјана Данилјанц

Човечки песни
Ајде – тоа е крик!
Ајде – тоа е златото на античкиот свет!
На дрвјата, кои се поголеми
Од човечки живот, поголеми
Од секој посебен живот...
Ајде!
Тоа е повеќе, од поглед низ прозорец:
На езерото на животот,
Езерото на крикот...
Езеро – Ајде!
Св. Наум, август 2012 г.
(Препев: С. Ѓ. Димоски)

За синилото: Велестово
1
...кога изговарам: Велестово,
помислувам на синилото.
На синилото што се шири од небо в небо.
За сонцето – мат во светлосната ширина.
Помислувам на тукушто свареното кафе,
Помислувам за тукушто испечениот лебец
За нежното стадо, потерано со клопотарците...
Јас помислувам за трпките во августовската ноќ,
За трпките од поезијата на Кирил и Методиј,
За трпките на љубовта
Кога помислувам на синилото:
јас изговарам: Велестово.
2
...кога изговарам: Велестово,
помислувам на синилото.
И на луѓето, без кои
мојот живот ќе беше ситен.
Твојата нежност, Велестово,
Мирисот на езерскиот дух,
Живата вода
До моето срце се поткреваат ко синило.
Во него си наоѓам прибежиште
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Татјана Данилјанц е поет, режисер, уметник, куратор
на програмата „Архаус во кусиот метар“. Автор е на книгите: Венецијански, 2005; Бело, 2006; Црвениот шум, 2012.
Нејзини книги се преведени на италијански и полски,
а дел од поезијата на англиски, полски, француски, кинески, италијански, ерменски, македонски и др. јазици.

И згон и пристан,
И пристаниште.
О благост твоја, синило!
Кога помислувам на синилото:
јас изговарам: Велестово.
Москва, 16 февруари 2014 г.
(Препев: Ч. Цветановски)

РадиоТишина
Славе Ѓ.

Ајде да застанеме на ова место.
Премногу не е кажано.
Премногу зборови
Профучија како куршуми
Растресувајќи ја тишината.
Ајде да застанеме овде.
Да останеме повеќе,
од сё, земено заедно,
Повеќе од,
Езерото – Ајде.
...слушајќи ја тишината.
Март 2014 г.
(Препев: Славе Ѓорѓо Димоски)
Од книгата Срцето на четворицата: Македонија

есеј
Венко Андоновски

ПРЕКОДИРАЊЕТО НА ОСЕТИТЕ КАКО ПОТРАГА
ПО ДУХОВНОТО ОКО КАЈ БРАНКО ЦВЕТКОСКИ
Насловната песна од книгата Молитвен веј1 на поетот Бранко Цветкоски
(добитник на признанието „Браќа Миладиновци“ за таа стихозбирка), гласи вака:

Уште1 во првата строфа, остротот, „контра“, опозитно својство, што
то око на читателот или, ако сакате –
значи – својство кое него го оспорува
острото уво на слушателот, веднаш ќе
токму како запишувач, тогаш „логичМОЛИТВЕН ВЕЈ
забележи една „необичност“ во струккиот“ аспект на семантиката на оваа аттурирањето на семантичката рамнина.
рибуција налага тој регистар да изгледа
Дувни оваа ноќ
Имено, станува збор за извршената
токму вака: „запишувачот слеп“. Тоа е
Откорни ја коронката од фитилот
„замена“ на зборот „темнина“ со лексетака затоа што нужното својство кое
Зборот да остане сам
мата „тишина“, во четвртиот стих. Апезапишувачот мора да го поседува за да
Во тишината
лацијата до ветрот гласи: „Дувни оваа
се оствари како запишувач е – сетилото
Да си го најде запишувачот нем
ноќ / Откорни ја коронката од фитилот
за вид. Својството кое ќе го оспорува
И црната буква што дрочи
/ Зборот да остане сам / Во тишината“.
запишувачот како запишувач, пак, наВо боските на темнината
Преведено на првостепениот, логички
против е – слепилото. Така, може да се
аспект на значењето, од ветрот се бара
каже: логичкиот аспект на семантиката
Отвори очи
да дувне и да ја изгасне свеќата, за да
е „прекршен“ и направена е непертиДемону зад пламенчињата
настане – (sic!) тишина, а не темнина!
нентна атрибуција: или запишувачот е
Овојпат нема да се разминеме
Така, отсуството на светлината се имеслеп, или пак говорникот е нем; никако
Незнаен лику мој
нува, според стилематскиот критериум
не е можно запишувачот да е нем.
сличност – како тишина, односно, се
Повторно, како и во претходниНи останаа малку години
поставува знак за семантичка еднаквост
от случај, на дело е, би рекле, начелото
За галеж
меѓу критериумот отсуство на светлина
преведливост (прекодирање) на осетиЗа татнеж
и критериумот отсуство на звук. На тој
те, и тоа, од парадигмата „вид“ во паАјде во оваа глува планина
начин, се поништува разликата меѓу рерадигмата „слух“. Повторно една ознаБез припек
цепторот за вид (око) и рецепторот за
ка од семантичкото поле слушни осети
Без ладнина
слух (уво), па се укинува и потребата од
„влетува“ на „критичното“ место во
Повисоко крени го пердето
два различни органи за прием на овие
стихот, на местото на лексема која треВлези
два вида дразби/перцепции.
ба да биде „регрутирана“ од парадигмаВо мојот молк-виделина
Се разбира, тоа е помалку важната визуелни осети.
та, физиолошко-психолошка страна на
Потем, следува уште поинтереспроблемот кој е на показ во оваа строфа. Поетичко-естетичката на ситуација. Стиховите „И црната буква што дрочи / во боскистрана е подалекoсежна, длабока и импликативна: станува збор те на темнината“, иако на прв поглед не оддаваат впечаток дека
за еден синестетички ефект кој го става во погон начелото гле- кај нив настанала замена на осетите, сепак се – интелигентно и
дање/слушање на феномените на светот со внатрешно, духовно суптилно изведено прекодирање на парадигмата „визуелно“ во
око/уво, кај кое синестетичноста, односно синкретичноста е ос- парадигмата „слушно“. Најпрвин: црна буква. Станува збор за атновно обележје!
рибуција2 во која е сосема очигледно дека атрибутот црна треба
Но што се случува натаму? Следува стихот „Да си го најде
запишувачот нем“ (се разбира, во ретардација, односно во апоз- 2 Го користиме за оваа пригода едниот од двата термина на Пол Рикер со
кои тој ги дефинира метафоричките операции: регистарот на атрибуиција се наоѓа субјектот – зборот, од третиот стих). И повторно,
цијата и регистарот на предикацијата. Се разбира, и во двата регистра, за
замена на осетите: ако веќе во номиналната синтагма „запишувада се „префрлат“ тие од логичката во метафоричната рамнина, потребно
чот нем“ се сака на атрибуентот да му се припише, преку атрибуе да дојде до прекршување на законот за пертиненција меѓу субјектот
1

Бранко Цветкоски: Молитвен веј. – Скопје, „Мисла“, 1993, стр. 7.

и предикатот, односно атрибуентот и атрибутот. Види: Paul Rocoeur:
Živa metafora. – Zagreb, GZH, 1980.
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да го поништи перцептивниот амбигвитет на „буква“. Имено,
буква може да биде и визуелен и звучен знак, во зависност од
тоа дали се гледа или се чита. Се разбира, кога буквите се читаат, стануваат гласови (семиотичарите ги именуваат буквите како
графички релеи на гласовите, односно ги сметаат за гласови кои
ја смениле семиотичката супстанција – од графичка поминале
во звучна супстанција). За да се укине дилемата, пред лексемата
„буква“ се поставува атрибутот „црна“ и со тоа дефинитивно се
„дразни“ сетилото за вид, а не за слух: ние гледаме црна буква
пред себе, „во боските на темнината“, што би се рекло – во белината на темнината, затоа што боските се индекс за млекото, во
кое, пак, доминантна сема е – белата боја. Гледаме, значи, црна
буква во бела темнина. Меѓутоа, таа „визуелна“, црно–бела слика драстично се „вознемирува“ од една лексема која асоцира на
„звучна“ слика! Тоа е лексемата „дрочи“, која како хомофон на
звучи или брмчи ги асоцира, како „сестри“ по граматичка ли-

нија3 (линија на суфиксот -чи), токму тие „слушни“ поими! И
иако лексемата „дрочи“ подразбира визуелен пат на рецепција
(ние гледаме како дрочат гроздовите, но тоа не го слушаме), таа
овде, поради хомофониот однос со „звучи“ или „брмчи“ (аналогна градба на фонетски блок), станува, на некој начин нивен
хомоним! Со други зборови, сличноста во фонетската супстанција, според начелото на парономазијата што детално го опиша
Јакобсон4, произведува и сличност во значењата меѓу „дрочи“ и
„звучи“, та така, може да се каже, станува збор за „парономазија“
„по вертикала“, парономазија во која вториот член е отсутен и
спаѓа во она што Сосир го именуваше како парадигматски односи во текстот, или односи in absentia.
Така се случува „дрочи“ да стане хомоним за „звучи“, односно да стане жариште на една метафора, да влезе во метафорички
процес на поништување на неговото изворно значење и стекнување на ново, преносно значење кое доаѓа од семантичкото поле
на звучните осети. И ако во првите два примера начелото на „замена“ на „вистинскиот“ збор со друг, непертинентен, беше – сличност на означените, овде е на дело принципот асоцијација (повикување во свеста на читателот) на нова лексема, според сличност
на ознаките, која пак, според веќе познатиот парономастички
закон, произведува оказионална сличност во значењата.
Во втората строфа не идентификуваме појава на прекодирање на осетите. Таа по форма е апелација до „демонот“ на
поезијата, и опомена дека „овојпат нема да се разминеме“. И во
третата строфа, сё до последниот стих, нема таква појава. Конечно, моделот на сите досега опишани замени на осети се јавува
во својата најрадикална варијанта во последните два стиха: „Влези / Во мојот молк-виделина“. Се разбира дека „конфликтот“ на
осетите тука е сосема радикализиран со тоа што е лоциран во
сложенката молк-виделина. Оваа операција на речиси видливо
„сраснување“ на две лексеми од две различни сетилни парадигми
во една, ова зборообразување, за прв пат во текстот ги јукстапонира членовите на двете различни парадигми. Досега, се заменуваше членот од парадигмата „визуелност“ со член од парадигмата „аудитивност“, или тој се асоцираше преку хомоним. Сега,
тој се поставува крај својот природен(?) „соперник“, на чие место
дотогаш доаѓал, влегувал во негова кожа. Сега тој член од семантичкото поле кое ги покрива звучните осети му подава рака на
членот што доаѓа од парадигмата „визуелно“. Тирето овде е силна
графостилема, или графомимологија: неговиот графички изглед
асоцира на подадена рака, на мост што треба да ја премости бездната на осетите!
Конечно, целата песна ја толкуваме како молитва. Молитвата треба да овозможи мост кој ќе ги поврзе сите сетила. Интензивните прекодирања на осетите се стратегија на овој поетски
текст со која се изразува поетичкото кредо на авторот, во кое синестетичноста и синкретизмот се основни начела. Генеалогијата
3

4
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Фердинанд де Сосир ја предвидува и граматичката парадигма како
мнемотехничка, во системот односи in absentia. Види: Ferdinand de
Sosir: Opšta lingvistika. – Beograd, „Nolit“, 1969, 147.
Roman Jakobson: Lingvistika i poetika. – Beograd, „Nolit“, 1966, 314.

ПРЕКОДИРАЊЕТО НА ОСЕТИТЕ КАКО ПОТРАГА ПО ДУХОВНОТО ОКО КАЈ БРАНКО ЦВЕТКОСКИ

на оваа поетика овде не нё интересира, но може да се бара, пред
сё, во симболизмот и Малармеовската вулгата.
Она што особено е интересно е дека песната преферира
модел на градба „по вертикала“ (надворешна мотивација). Тоа
значи дека се претпочита семантостилематиката, „замената“ на
лексематски единици. Од стилематскиот арсенал „по хоризонтала“ (внатрешна, текстовна мотивација) идентификуваме две
стилематски операции: парономазијата во вториот стих „откорни ја коронката“, и веќе споменатото финале на „подадена рака
меѓу сетилата“ молк-виделина.
Сето тоа ни дава за право да заклучиме: „Молитвен веј“ е
програмска песна на Бранко Цветкоски. Тоа е песна која е свртена кон метафоричниот модел на пеење. Уште повеќе: тоа е песна
свртена кон Големата синестезија, кралицата на метафорите, метафората „без шифра“, кон длабоката психолошка мотивација на
оној кој „шифрира“. Оној пак кој шифрира, покажува природен
и нагласен психолошки афинитет кон „помирување“ на визулените со аудитивните слики. Песната „Молитвен веј“ е вистински
празник затоа што она што се кажува (мистичното битие на поезијата и нејзината „дијаболична“ суштина) стои во идеална хармонија со она како се кажува (прекодирање на осетите, зачудност
од прв степен во текстот).
Тоа е песна-молитва која подучува дека сакралноста на
молителот доаѓа од сеприсутноста на неговите сетила во Едно
големо, внатрешно, духовно сетило.
* * *
Кога човек по 21 година ќе се наврати на свој текст (горната интерпретација на песната „Молитвен веј“ на Бранко Цветкоски е печатена во двобројот 9-10 на „Стремеж“ од 1993 година),
чувствува определена возбуда, но и нелагодност. Возбудата доаѓа
од она што било забележано во текстот, а нелагодноста од она
што се измолкнало. Освен тоа, во случајов станува збор за 21 година во која, по игра на книжевните околности, моето критичко
внимание ниту еднаш не сопрело врз Цветкоски, кој оттогаш
објави уште неколку исклучително важни книги поезија и супериорно се вброи меѓу нашите најеминентни поети, кои добија
значајни награди и признанија и надвор од земјава.
Кога пред извесно време се навратив на таа поезија, и кога
во еден здив го исчитав сето она што Цветкоски го создавал за
тие 21 година во која нашите литературни патишта не се вкрстија ниту еднаш, решив да го дополнам она што сум го напишал, затоа што тоа секој критичар му го должи на секој автор кој
бил прогласен за голем автор, а потем останал надвор од видното
поле на критичарот.
Во што се состои таа дополна?
Најпрвин, не отстапувам од својата генерална позиција
нотирана во интерпретацијата на песната на Цветкоски, а која
во неговата поезија гледа еден силен изблик на неосимболизам,
односно на поезија која ги сака синестетските и оскиморонски
позиции, но ја преферира и онаа подоцнежна, поумерена симбо-
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листичка доктрина која бараше идеална рамнотежа меѓу звукот
и значењето на песната. Како што е познато, раните симболисти
му даваа предност на звукот (музиката) пред значењето (сонетот
беше круна на тој „музички екстремизам“), но подоцна се појави
идејата за баланс меѓу звукот и значењето. Екстремните фонации
без значење им беа оставени на летристите (Исидор Исо), а оние
со „заматени“ значења на дадистите и надреалистите.
Не треба многу вештина за да се најдат тие места кои го
дразнат увото со својата метричко-ритмичка ѕвонливост („поет
кој пишува со уво“) во поезијата на Цветкоски – еве едно такво место во песната „Пена. Ноќна сол“ од стихозбирката Синори (1988), каде по двата четверци, поезијата, небаре занишана
камбана, продолжува во осмерци со цезура која идеално го дели
стихот на два четверци: Ќе му дадеш / сё што имаш / Сета сол и
сета вода / Сета роса, сето билје / Под небото Господово / Угол
богат ќе се загнеш / ... Пак од долот да се кренеш... И конечно,
финалето, поента во два осмерца: Ништо знајно, ништо видно /
како ништо да не било.
Во истата книга, во песната „Незапишаните зборови“, која,
како и „Молитвен веј“, може да се смета за мета-поезија, односно за програмска песна, самиот автор ги потврдува моите теоретски гледишта за неговата поетика: Бев на работ од бездната
/ На дофат на откритието, (...) До формулата / За совршеното
прелевање / На значењето / И звучењето (ете го тој зрел симболистички копнеж за единство на формата и содржината, на музиката и сликарството – заб. моја); До јазолот / На прекрстените
патишта (не е ли овој јазол токму онаа синестезија што вкрстува различни осети во духовното око?) И конечно, финалето на
песната, која кај Цветкоски секогаш претставува силно место за
поента, семантичка круна: Потем требаше / Само да се оттиши
исказот / Заедно со толпата / Што се стискаше / Меѓу показалецот / И мазниот раб на моливот.
Мислам дека во оваа поента се крие она што сум должен да
го дополнам кога пишувам за севкупното творештво на Бранко
Цветкоски. Имено, од овој миг натаму, неговата чисто симболи-
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стичка, лартпурлартистичка позиција почнува да се менува: поезијата започнува да биде и колективна, а не само исповедна. Таа го
задржува молитвениот и исповеден тон, но внесува и една толпа
(како во поезијата на Анте Поповски или Гане Тодоровски) што
се стиска меѓу показалецот и моливот. Таа толпа е родот, клучна
фигура во поезијата на Бранко Цветкоски, а која е само семантички изотоп за македонската тема кај Гане Тодоровски и за македониумот, тој непознат и никогаш до крај растајнет цивилизациско-културолошки феномен како опсесија на Анте Поповски.
И веќе во следната, според мене клучна книга во севкупното творештво на овој поет – Името. Родот. Имотот (2000), се соочуваме со поплава од поетски слики кои го поставуваат прашањето:
колку поезијата е интимен, ескапистички чин, и чуму поезија, ако
таа не постави клучни прашања и за опстанокот на колективот?
Постои една многу убава метафора за непроѕирноста и
автореференцијалноста на симболистичката песна, која сака со
својата симетрија, ѕвонливост, беспрекорна музикална уреденост
да привлече внимание врз себе, врз својата форма, врз својата
беспрекорна конструкција, врз својата материјалност. Затоа и
за симболистичката песна се вели дека е слабо проѕирна, дека е
дури и непроѕирна и херметична, дека таа не е стакло низ кое се
гледа светот, туку стакло кое упатува на себе самото, на своите
темни дамки и „непроѕирни места“, на своите шифри, симболи и метафори. Оти кажано е: колку повеќе музика во песната,
толку помалку проѕирност и толку помалку јасни значења.5 Таа
техничка метафора за симболистичката поезија, имено, гласи
дека песната е совршено сплетена пајажина во која нејзиниот демијург, поетот, стои речиси невидлив во средето на својот
пајажинест свет и го слуша секое треперење на секоја нишка од
таа космичка пајажина. Песната, за разлика од прозата, вели оваа
развиена теоретска метафора, не упатува на ништо зад себе, туку
бара да биде видена самата таа – со својата беспрекорна симетрија и совршено удвојување, огледалната структура на својот
материјал (рекуренција, кажано со речникот на Јакобсон). Прозата, пак, не привлекува толку внимание врз својата плетка: таа,
дури и кога е пајажина, има за цел да ви покаже што има зад неа.
Не мора човек да биде теоретичар за да разбере дека поезијата, во
својата најрадикална форма (симболизмот и неосимболизмот се
такви радикализации), навистина не му дава на окото да замине
зад пајажината. Ако набљудувате пајакова мрежа, ќе забележите
дека има два перцептивни момента: едниот е да се насладувате
на геометризацијата на нишките на пајажината, а вториот е да се
фокусирате подалеку, па да погледнете низ неа, за да видите дека
зад неа, пајажината (песната) сепак постои и светот. Искуството
нё учи дека не е можно во исто време да гледате и во пајажината и
низ неа, како што не е можно да се вдише и да се издише во исто
време, или како што не е можно да се изговорат два збора, дури
ни два гласа во еден миг.
Мислам дека Името. Родот. Имотот на Цветкоски е книга од која поетот започнува втора, крупна, макотрпна фаза на
5

За тоа поопширно кај Роман Јакобсон, цитирано дело.
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своето поетско искуство. Тој сака да го постигне тој невозможен
миг во кој ќе ја гледате и пајажината и она што е зад неа – светот.
Впрочем, многу големи светски поети сонуваа по тоа единство
на формата и содржината, па успеваа, од песна во песна, да го
постигнуваат во исклучително висок степен, со различен успех.
Песните од оваа стихозбирка веќе допуштаат да се гледа и зад
пајажината од самогласки, согласки, рими, метрички шеми, асонанции и алитерации, симболи и метафори. Во еден манир на
наниз во стилот на Гане Тодоровски, многу јасно се гледа повикот
за враќање кон корените на колективот: Развикни се во разделот
/ нежна змијо, / мајко вечна, / раздели ги гласовите / на гласови
– точни гласки / на стемнети / засркнати / подлапнати / подголтнати – рој безгласки, се вели во „Бразда“. Истата естетика на
труба на идеи (тип на говорен чин: императив) се јавува и натаму: ... издигни се: / не си веќе исто име / не си прелест и воздишка
/ не си крилце – божји нишан / друго име ти се дава / друга одежда
и облик / друго семе / друга скрама / тешка клетва, тивок лом...
Во оваа смисла, поезијата на Цветкоски се претвора во
една археологија на историјата, нејзино преиспитување (скепсата кон вистинитоста на историјата е постмодерен белег на
сета филозофија на дваесеттиот век). Ричард Рорти нё научи дека
вистината не се пронаоѓа, туку дека се создава;6 Хана Арент нё
научи дека нема војна без политика, а нема политика без лага, и
дека лагите често го заземаат местото на вистината. Таа сериозно го постави прашањето и за „вистинитоста“ на историјата,7 за
која потем многумина филозофи напишаа дека нејзината вистинитост е спорна, затоа што и дискурсот на историјата е тестимонијален, односно се потпира на сведоци, а сведоците се нужно
субјективни, освен за судските процеси и потреби. Оттука, поезијата на Цветкоски, од Молитвен веј до денес, следи една патека
која неа сё повеќе ја декларира како симболички израз на потсвеста на историјата. Во таа потсвест на историјата лежат одговори
на многу наши прашања кои го допираат дури и опстанокот на
колективот и породот: ... жената од црн предел / докај земја достасува / се порева / извикува / и во себе светот го собира, / копнее
по нова рода / нова рода – старо писмо / старо писмо / посрамено
/ по хридини / по долови / по водите залостено / заклучено за на
вјеки! Онаа „жена од црн предел“ е очигледно потсвеста на историјата: да се потсетиме дека модернистите ја именуваа поствеста
како „црниот“ (непознат) континент.
Има во таа поезија на Бранко Цветкоски сјајни моменти на пробив на метонимиски нанизи (асиндетони) низ кои
одекнува еден пев близок до метонимиските кумулуси кај Гане
Тодоровски, кога пее за својот народ, за своето „смачкано племе“,
како што велеше Блаже Конески. На пример, кога пее за имотот,
Цветкоски знае да крикне: ој имот / имен и безимен / обрекуван /
одрекуван / во невреме распарчуван / во соништа растегнуван / на
мапите безриѓански / со јагленче допишуван... Видлива е овде па6

7

Richard Rorty: Kontingencija, ironija i solidarnost. – Zagreb, „Naprijed“,
1995.
Hana Arent: Istina i laŽ u politici. – Beograd, “Filip Višnjić”, 1994.
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рономастичката игра со префиксот „раз-“, како и хомофонискиот пар (речиси рима) обрекуван/одрекуван, во јукстапозиција
карактеристична за домољубните песни на Тодоровски. Видлива
е, исто така, опсесивната слика на упад на туѓо тело во она што
е дом, locus amoenus: други мажи од нови колена / од предели иноверни / сиот имот го меркаат. Тој глас веќе го доближува нашиот поет до уште еден великан на македонската поетска реч,
Анте Поповски, кому впрочем му е посветена и една антологиска
песна од стихозбирката Земја за зобање (2006). Во оние мигови
кога Цветкоски го задржува молитвениот тон на својата поезија
(во тој молитвен тон таа поезија и се роди!)8, тој се доближува
до онаа тајна потрага на Анте Поповски по македониумот како
прасупстанција на космосот, на онаа негова потрага по скриени
кодови во кои се крие суштината на колективот, неговото битие:
еве Господе, јас сум живата плот / јас сум / името / јас сум / родот
/ јас – имотот, кодот темен / недочитан / непрочитан.
Во таа метонимиска тријада име–род–имот, се исцрпува
цела една поетска ономатургија. Поетот е човек кој именува стари нешта со нови имиња: според тоа, негова прва задача е да се
8

Свијок (1981) го означи раѓањето на молитвениот глас во поезијата
на Цветкоски. Тој молитвен регистар се провлекува низ сите негови
книги, но најсилен е во Молитвен веј. Иако не ги сакам биографските
интерпретации на текстовните факти, сакам овде да укажам дека
можеби љубота кон припевот и тоналитетот на молитвата (смерност
на говорот) кај овој автор потекнува од неговото детство и од фигурата
на мајката, симбол за молитвеност и безмолвие. Во Земја за зобање има
една песна, „Премин“, во која се наоѓа клучот на молитвениот однос кон
светот: „Мајка ми веруваше / Дека подадената рака ги помирува душите
/ Заделени и закрвени... / Прва влегуваше в црква / На празниците /
Последна го целиваше семејниот бигоров крст / И излегувајќи таа /
Остануваше во мислите...“

зафати со вистинските имиња на нештата. Поезијата им ја враќа
вистинитоста на нештата – таа е корекција на лажниот јазик со
вистинит. Поетот е ономатург, како и боговите, кои им ги дале
првите имиња на нештата. Потем луѓето ги расипале имињата
на нештата, така што поетот е должен, преку поезијата, да им ги
врати вистинските имиња: според таа особина, поетот им е роднина на боговите. Така барем тврдат симболистите.9 Имињата,
односно именувањето (ономатургијата) е тема уште на првите
филозофско-поетски расправи, на пример, дијалогот Кратил на
Платон. Но името секогаш се дава некому: се прави метонимиски
пренос од името на родот. Родот е првото нешто што заслужува
да се именува: постојат риби, птици, ѕверови, билки, луѓе, народи.
Сето тоа се родови кои имаат свои подродови. Конечно, и имотот по метонимиски пренос го добива името на родот: онаму
каде што има риби, местото се именува како рибник (уште свети Августин известува за тоа); местото каде што живеат луѓе се
вика човештво, онаму каде што живеат Французи, местото се
вика Франција. Тоа е елементарната ономатуршка тријада со која
мора да се занимава секоја голема поезија.
Но од сето ова што го напишав, посебно од онаа теза дека од
Молитвен веј наваму Бранко Цветкоски полека почнува да си игра
со бифокализација на поетската преѓа (пајажина), допуштајќи
можност поезијата да не биде само нарцистичко огледување во
огледалото на сопствената совршена симитерија, туку и поглед зад
9

Всушност, таа идеја за „грешните имиња“ кај Сократ во дијалогот
Кратил гласи дека – боговите биле номотети (ономатурзи) кои згрешиле при првото именување. Симболистите ја сакаат таа идеја, заради
импликацијата дека поезијата е таа која ќе ја врати вистинитоста на
имињата и дека ќе стане – јазик за комуникација. За ова повеќе кај:
Gerard Genette: Mimologije. Put u Kratiliju. – GZH, Zagreb, 1985, стр. 34.
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неа, во светот, не треба да се извлекуваат брзи заклучоци дека таа
поезија станува помалку поезија, а повеќе проза. Кај Гане Тодоровски можеби тоа и се случува, но кај Бранко Цветкоски (како и кај
Анте Поповски) тоа не е така. Филигранството на стихот останува
доминантно, дури и кога песната сака да биде транспарентна. Погледнете ја фреквенцијата на гласовите с, т и е во овој фрагмент
од Името. Родот. Имотот: и отстапи светлината. / Се распосла
/ нејзината става / ... се присобра / сета / сета / сетна сети немир
во семирот / и одново секна... Ѕвони песната, како Бетовенова симфонија: т – т – т – с – т – т –т – с – с – с – т – ст ... с – с – сет
– сет – сет – сет – се... Според тоа, на ниво на микро-стил, посебно според фонетската структура, песната се однесува исто како и
песните во Молитвен веј; но сменет е нејзиниот поглед на светот:
оваа песна е позрела и сфаќа дека единката може да преживее во
ескапизам и бегство од колективот, но дека не може и да живее.
А да се преживува и да се живее се две сосема различни нешта.
Песната е преокупирана со големата метонимиска тријада на секој
ономатург: името–родот–имотот. Тоа се трите нешта што сите
филозофи на идентитетот ги ставаат како централни категории во
своите расправи, а без кои не е можен ни опстанок на единката.10
Во една таква диоптрија, опсесијата со имотот и името
продолжува и во следните стихозбирки на Цветкоски; на пример, во песната „Пишување тестамент“ од Скрб, читаме: Ти го
оставам – оставеното / Од предците / И мојот спечален имот /
Меѓу другото / И сите мои книги / И големите ненапишани песни
/ И големите идеи / што не ги заведуваат нотарите / што ги
има во завештанијата. Се забележува дека песната на Цветкоски
наместа знае да заличи и на целосно метонимиска творба, како
што се песните на еден Ханс Магнус Енценсбергер, на пример.
Постои една песна од Енценсбергер, со наслов „Тестамент“, во
која тој на потомците им остава неколку недопишани песни, две
цигари во ноќното масиче и неколку лични дреболии. Разликата
е огромна: кај Цветкоски се остава имотот кој треба да се сочува
(се мисли на националниот идентитет, се разбира), се оставаат и
големи идеи (неостварени, штом се само идеи). Западниот човек
на капиталистичкиот постмодерен дух остава дреболии (две цигари, хартија, пенкало); источниот човек кој се бори сё уште да си
го сочува имотот од оние други мажи од нови колена / од предели
иноверни / (што) сиот имот го меркаат, остава пак големи идеи
и големи ненапишани песни. Песната завршува со оптимизам
дека остатокот од животот е почеток на нов, и дека смртта на
единката не значи и смрт на родот (кај Енценсбергер не е така:
животот завршува со животот на единката). Сосема во духот на
таа мисла дека „луѓето умираат, народите не“, доаѓа поентата на
песната на Цветкоски: А ти застани спроти големите идеи / И
одбери си / Најстрог секундант / И фати си го својот пат! / Како
ништо да не ти оставиле!
Поентата е двосмислена, затоа што во неа се меша разочарувањето од големите идеи со една скриена надеж дека сепак по10

Види: Емануел Левинас: Друкчије од бивства или с ону страну бивство
вања. Јасен, Никшиќ 1999, посебно стр. 46.
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томокот нема да го фати својот пат, патот на цивилизацијата на
Енценсбергер, во која владее егоизмот на личната смрт наспроти оној нерастајнет, колективен код на родот. Како доказ дека таа
порака –фати си го својот пат, сепак, значи продолжи го мојот
пат, наведувам една строфа од песната „Скрб и срма“, во која се
вели: Книга сиа скрб и срма / За да знаат потомците / Да креваат
глави до Господа / Не да молат / И да се клањаат / Не да молчат /
И да се покорат ... / На книгата клуч да ў бидат.
Во следната своја стихозбирка (Земја за зобање, 2006),
Цветкоски веќе воопшто не чувствува зазор и од метонимиска
песна која целосно свртува внимание на она „зад пајажината“, па
дури (понекогаш) му дава и предност на значењето пред звукот:
има важни нешта од кои човек не може да се крие во својата за
наслади создадена звучна кула од слонова коска. Подобро да не си
/ Отколку да те имаат каков што си... Твојата одамна ослободена земја / Која не знае / Кој и каде ја води... Станува наместа оваа
поезија и мудроносна, како во песната „Играчи на ’дама‘“, каде
песната станува гномична и апофтегматична, каде се кажуваат
вечни вистини, поетски искази без временска референција, на
пример, оние стихови кои ни кажуваат дека и трпението е насилство, а отстапувањето е подвиг: И беше знак дека во трпението /
Не е содржано само насилството на повторувањето / Туку и големиот подвиг на отстапувањето.
Одекнува тука понекогаш и еден метонимиски антимодернизам повторно од енценсбергеровски тип, но повторно посветен на татковината, на родот, имотот и името, како во песната
„Црна виделина“: Несреќна и етикетирана расколничка / Испадена невеста од семејната гравитација / Прелажана и прегладнета
момичка / На некој ветровит пазар / Меѓу континентите и народите... Или, на пример, во песната „(Не)повелание“, каде како да
читаме една постмодерна рециклажа на колоквијалниот стил на
Гане Тодоровски од неговите ангажирани, делнични песни, овде
гротескно цинично изведена со стилемата индепендент, која се
спротивставува на традиционалното милет (судир глобализација–национален идентитет): Што милет ќе биле моите предци
/ Од земја без престолнина / Од имот без меѓи / Да довардат /
И пород / И повелба, / Да се проврат / Низ кралства и царства
/ Низ востанија и федерации / До индепендент-идејата / Да се
домогнат, / Да се демократизираат / Водачите брзо да ги менуваат / Дури и претседателите да не си ги сакаат / Прекутрупа
и земјата да си ја изгазат... За да се смени потем тоналитетот во
рециклажа на припевот на пресметана инфантилност карактеристична за еден Анте Поповски: Што милет ќе беа моите предци / Кога претскажуваа / Дека коли ќе одат без волови / Дека луѓе
ќе летаат по небо / Од толку дарба и видение ли / Моите предци /
Му одмилеа на Господа / Та ја нема нивната крв / Во градниот кош
на татковината...
Очигледно дека во овие песни се чувствува веќе и еден постмодернистички квасец на игра, колаж и бриколаж, травестија
и рециклажа на веќе познати стилови, откршоци од културата и
претходни текстови: оној наивизам со коли кои одат без волови
и луѓе кои летаат како птици по небото (автомобил/авион) се

ПРЕКОДИРАЊЕТО НА ОСЕТИТЕ КАКО ПОТРАГА ПО ДУХОВНОТО ОКО КАЈ БРАНКО ЦВЕТКОСКИ

заменува со еден сосема ненаивен, стручен медицински термин
– „граден кош“. Не се вели во „градите на татковината“, туку во
„градниот кош на татковината“. Се алудира, очигледно, на едно
испразнето од смисла време, на еден дух создаден од приучени
цитати, технички термини, специјалистички празни флоскули, а
се зборува за клучни теми – опстанокот на името, родот и имотот!
* * *
Кога сё ќе се сумира, се добива една фасцинантна поетска
траекторија низ која се движи поезијата на Бранко Цветкоски.
Станува збор за исклучително важна линија во македонската
поезија, која има магистрално значење и за претходниците и за
наследниците. Во рамките на својата поетска генерација Бранко
Цветкоски има убедливо и маркантно, стратешко место, а по
заминувањето на великаните од рангот на еден Анте Поповски
и Гане Тодоровски, таа поезија ја длаби и натаму линијата на
модернизмот и од метонимиски (Тодоровски) и од метафоричен тип (Поповски). Таа поезија започна како неосимболизам,
се трансформираше (претежно) во метонимиски тип на пеење,
за да го присвои на крајот и постмодерниот стил (иако тоа не
е постмодерна поезија во вистинската смисла на зборот!). Тоа е

поезија која трепери исклучително дискретно меѓу симболот и
транспарентноста, меѓу звукот и значењето, меѓу модернизмот
и антимодернизмот. Тоа е, конечно, поезија со своја сопствена
еволуција, со логика во нејзиниот развој, и затоа се доживува
како спиритуално искуство од прв ред во македонскиот поетски
дискурс денес. Со еден збор, тоа е одлична и голема поезија токму затоа што постојано се става себеси на преиспитување и ги
тестира крајните можни граници на поетскиот дискурс како медиум. И уште нешто, не помалку важно: низ сите свои етапи на
развиток, таа сочува едно пресудна својство на поезијата: и кога
е тивка и кога е гласна – таа остана молитва. А мојата детекција
од пред 21 година, кога говорев за прекодирање на осетите во
духовното око на поезијата на Бранко Цветкоски (вкрстување на
парадигмата звучно со парадигмата визуелно) се покажува – точна, по ова мое поцелосно читање на неговиот опус. Тоа е поезија
на балансот меѓу окото и увото, меѓу сликата и звукот, меѓу содржината и формата – а тоа е вечен поетски идеал. Во тој и само во
тој баланс поезијата прогледува со внатрешното око и станува
ономатург, а поетот – потомок на боговите.
Тоа е Бранко Цветкоски, денес. Не гледам причина тоа негово внатрешно око и натаму да продолжи да гледа и да запишува. Среќни сме што го имаме тоа око што говори.
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КНИЖЕВНИ ЗАСЛАДИ
(Васил Дрвошанов: Книжевни написи, „Современост“,
Скопје, 2014)

Ретки се можностите, сообразбите и пригодите кога лексички, јазички, антрополошки и историски се истражува и се
толкува македонската литература од XIX век и современите автори, како национален долг и интерес, како жива временска нужност, како искра и борба за расветлување на македонските дејци
и творци, на личната и национална тескоба, кои се бореа со збор
против судните преображенија, уништувањата на духовноста,
угнетувањата, прогонствата и распаќата.
Големиот француски теоретичар Гастон Башлар мошне
убаво ја согледуваше и ја толкуваше литературата и уметноста
како самотија, како лектира за минатите страшни и студени векови, за преобразбената јатка, присетот и мечтаењето на творечката
единка: „Горе се наоѓаше небото, тој рај и расадник преполн со
многу ’домашни јазици, страници и книги‘“. Ова негова насликана визуелна изложба личи на бескраен божилак, на замок и бунар,
преполни со многу питоми, волшебни и чудесни рајски мириси,
бои, ароми, вредности и заслади, што можат во секое време, во
секој миг да го допрат и да го откријат небото на писателот, истражувачот, професорот, лингвистот. Таков е примерот и приодот на современиот македонски писател д-р Васил Дрвошанов
(Моноспитово, 1951) во неговата нова книга студии и толкувања
со наслов Книжевни написи, на чии 360 страници, мошне авторитетно и темелно, низ своето академско и научно кредо, се заветил
да ни долови и презентира повеќе литературни прилози и есеи за
четворицата значајни творци: Васил Тоциновски, Горан Калоѓера,
Стојан Ристевски и Методија Ст. Тошевски. Севкупниот творечки
арсенал и азното на книгата Книжевни написи, пред сё се кове и
се открива низ сталежите на старите и новите литературни светови и окна, по анализите и опитите на потпорите и фундаментите на јатките и основите испишани од почвата на македонската
книжевност, постоење и јазик. Дрвошанов е истраен, докажан и
логичен истражувач, немирен борец, критичар и златоустец, чија
вдахновеност и аналогичност секогаш се вдлабени и расткаени со
даровини, срми, изусти и свилени конци – на разбојот домашен,
мајчински, сеземјански. Тој како да ги поседува Бодлеровите албатросови бели крилја и летови, ширини до жедта, вековите, летописанијата и постулатите што значат и раѓаат здрава јатка, здрав
корен, потомци и неколебливост на аманетите и заветите таткови
и родовски: заумни, болни и таговни.
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„Мудар е Софокле, мудар е Еврипид, но од сите нив,
најмудар беше Сократ“.
		
(Запис од плочата во Делфи)
„Јазикот е волшебен лавиринт од патишта, како
истражување на човековата комуникација“.
		
(Лудвиг Витгенштајн)

Горчливиот јад и раѓање како семиотичка искра и муза,
присутни се во резигнацијата и перцепцијата на македонскиот
континуитет и приоритет – на творечката наковална, каде што
често погледот е закован, нем и присутен до единствената светлина на кандилото и истражувачкиот работен век и дух, до непреболот и невремињата на алките и арките животни, културни,
усвитени и историски. Овој звучен и адекватен архипелаг и естрејариум Дрвошанов оркестарски го гради и извишува со многу знаење, со чудесни ѕуници, тоналитети и творечки воздишки, пред сё, благодарејќи му на познавањето и студиозноста, на
проткајувањата и истрајноста по браздите, датумите и ономастиките на македонското книжевно столетие и преобразба. Неговиот литературен ракопис расветлува вистински студии и написи
коишто се значајни и веќе докажани во македонската периодика
и себепрепознавањето, во таа временска нужда и доосветлување
на делата и творците што сообразуваат вистински континуитет
и почит на наведените просветители, автори и имиња застапени
во оваа значајна книга.
Книгата Книжевни написи од д-р Васил Дрвошанов зрачи
со ведрина, надеж и убавина, со прекрасен, бистар македонски
јазик, со елегичност и сразмерност, каде што треба доброто вечно да се пее и помни, а злото да се разнесува и истребува – отаде
злите науми и гребени на човековото око.
Болката, сублимацијата на неспокојот, смртта, националната припадност, поддршката, оживотворувањето, унијатското
движење, збиднувањата во Македонија, упориштата, профиденцијата, воочливоста на третиот пат, достигнувањата, стремежите,
елегиските чувства, преродбенската функција, верската етика и
извориштата, народните умотворби и пеења, хомогенизацијата
и националната политичка култура на заедницата, мелографиката звучна и артна, економската потенција, самоволието, теророт,
прангите, злосторствата, бесчувствителноста на турската власт –
се само дел од самосвеста, вистинитоста и тешкотиите на обичните македонски учители и дејци. Дрвошанов посебно и сеопфатно
се осврнува на темите од академик Горан Калоѓера и неговите проучувања во книгата Македонскиот XIX век, како и во книгата Прилози кон истражувањата на македонската книжевна историја.
Сите овие теми дефилираат и живеат врз книжевната
историја и имињата на големите македонски апостолски по-
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стулати какви што се: Димитрија, Наум и Константин Миладиновци, Григор Прличев, Кузман Шапкарев, Партениј Зографски,
Венијамин Мачуковски, Ѓорѓија Пулевски, Теодосиј Синаитски,
Кирил Пејчиновиќ, Натанаил Кучевишки, Јордан Хаџи Константинов-Џинот, Рајко Жинзифов, Јоаким Крчовски, Константин
и Андреј Петкович, Марко Цепенков и многу други македонски
просветители и племеници, коишто зрачеа и се вознесуваа многу
силно, стратешки и воочливо во вечната борба и огинот против
хелинизмот и пробивот на фанариотизмот за зачувувањето и
примената на народниот јазик и кириличното писмо.
Писателот Васил Тоциновски во оваа книга на Дрвошанов
е застапен со неговите книжевни и публицистички расветлувања; со толкувањата на расказот на македонскиот XIX век; со
научните истражувања на македонската книжевност и култура
од втората половина на XIX век до денес; со неговото критичко
и есеистичко виножито: теми и студии кои високо ја посведочуваат и ја потврдуваат творечката врвица на овој македонски
писател. Вториот македонски автор кој е застапен во книгата
Книжевни написи е писателот проф. д-р Стојан Ристевски, автор
на повеќе книги поезија и раскази со патриотски и социјални
мотиви; на повеќе хуморески и драмски текстови; на студии за

Коста Абраш и Воислав Илиќ. Силен впечаток остава повеста
Естреја за животот, смртта и херојската борба на Еврејката Естреја Овадија-Мара, како приказна и казанија за девојката и сонуваната нова зора на изгревот. Методија Ст. Тошевски е третиот
современ македонски писател кој Дрвошанов го претставува со
семејната македонска сага Јаска, испеана низ четириесетте пеења
и тажења. Книгата Книжевни написи Дрвошанов ја завршува со
користената литература, библиографскиот преглед на застапените прилози и студии, како и со импресивниот показалец за
користените лични имиња.
Да резимираме: д-р Васил Дрвошанов успеал да ни понуди
една зрела, несекојдневна и потребна научна книга, едно четиво
кое претставува имплицитна потреба и збогатување на нашата
книжевна историја.
Тој е вистинскиот пегаз, кој често мечтае за освојување и
отклучување на новите книжевни приоди, што во литературата,
теоријата и уметноста треба да го освојуваат и допираат лирското срце и да ја изнесуваат епиката на виделина. Неуките и клетниците ќе трагаат сё уште по немуштите јазици и пустошот што
го оставаат омразата и јанѕата, злото и очајот, кои уште денес ќе
бидат покорени од убавината, од н а п и с и т е зрачни и озонски.
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Те нареков муза
Одбирајќи
да те имам само тебе
без двоумење се откажав
од сите мои неразумни
слабости.
Повеќето ме презреа
без да знаат
дека отсекогаш
те носев како врело жезло
на градиве.
Бог ми е сведок
дека не згрешив
што се соединив
со најголемата загатка
на животот.
Виновни се наречниците
што на третата вечер
ме благословиле
или проколнале
да не можам да побегнам
од словољубието.

Жената во мене
Мислев
сум те потиснала
во најдлабокиот дел од дрвениот долап
надевајќи се
засекогаш
ќе останеш скриена
меѓу нишките од исткаените платна.
А ти
ми излезе
на површината
со нагласена доминација
барајќи причина да ме потчиниш.
Сум те видела ваква
кокетна
и помалку чудна
накострешена од возбуда
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сосема сигурна
во целисходноста на ривалството.
И уште неиспружени
ги чувствувам
наострените
канџи
подготвени за напад.
Неуморна си
во обидот
да оставиш трага
од твојата победоносна
горделивост
ама
изгледа
сум отрпнала
од некогашното денгубење
со женската интуиција.
Научив да живеам
во примирје
со жената
што самата ја создадов.

Ревност
Ми доаѓаш ненајавено
како порој
од внатрешни пориви
велејќи дека
себично си ја чувал
амајлијата
во малото рачно исковано ковчеже
на левата страна
под срцето.
Не покажуваш растревоженост
и ниту единствениот гест
над веѓата
нема да ја наруши смирената надворешност
при составувањето

Те нареков муза

на стакленцата
од привидниот мозаик.
Во исчекување на приливот
без зборови
ја дразниш женската ревност
ја совладуваш
како од шега
И ѓаволски
ми го одземаш спокојството.
Вкочанета
во грч
се самоизмачувам
барајќи ослободување од стегите
на твоето непопустливо иритирање.
И по којзнае кој пат
душегубно ќе прогледам
низ призмата
на пожртвуваноста
претворајќи се
во бледа силуета на проѕирната мамка.

Зрнце
Се поттргнувам
настрана,
се подзаскривам
од сенките на грабливците
а едно зрнце
од неодживеаното
сё така
недофатно лебди.
Украдено од прашинките

Друшки
Од кога не сме седнале
во најскришниот агол
меѓу старите ракописи,
да се кикотиме
распалавени
од вратената младост во искрите.
Ене
го дофаќаш
најзатутканото купче од спомени
и го отплеткуваш со скриен потсмев
да не слушне никој
за чувањето на големата тајна.
Далдисани од стиховите
на големите поети
постоиме само ние двете –
верни друшки
сродни во толкувањето на нештата.
Како некогаш
исцрпени од вдахновението
се рабираме само со шепот во очите.
Читај ми
страв ми е да не поулавиме.

Секојдневие
Без трошка совест
повторно
ја затвораш вратата зад себе

Онѕавко е
Ништожно
невидливо со голо око,
ама нерамно по краевите
та глочка по рожниците
под капаците.
Ми го поматува гледиштето.
Барем да можев
да ги дофатам
рабовите на раските
и стуткани во дланките
и да ги ставам
под плаштот на времетраењето.
Да го одживеам проживеаното.
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самоуверен
во неопходноста
на твоето заминување.
Во згуснатата
едноличност на просторот
јас повторно
останувам зашеметена
од монотонијата
на секојдневието
љубоморна на денот што те краде.

Гордана Хаџипанзова-Јанева

А од каде да знаев
дека соништата
на сон
биле неотворени писма
од минатото
а пак јавето
само патување
во едно обично
безвременско
сонување кон иднината.
И двете биле дело на илузијата.

Тишината е моето милување.

Сонување на јаве
Колкупати се навраќав
на старите пруги
патувајќи
со забревтаните возови
низ полињата на детството
ни самата
веќе не знам.
Ја прокоцкав сета младост
одбивајќи
да ја прифатам конечноста.
И сонот
И јавето
заинатени во јазол
ми ја заплеткуваа јаснината.

Скржава
Некој надуван фалбаџија
доживувајќи просветлување
би те воздигнал
до бескрајните синила
не штедејќи
красноречивост.
Прости ми за слабоста.
Отсекогаш
сум била скржава со китењето.
Издушена од реалноста
само се обидов
да те пресликам
таква
каква што те сретнав
низ виножитата
на горчините.
Сонцето беше таму, а не го видов.
И кој
ќе ми поверува
а да не се посомнева
дека
научив да го прегрнувам дождот.

Од стихозбирката
На северната страна од југот
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Димо Н. Димчев (Дина Кувата)

ДОБРИОТ ХАИМ
Дедо ми, Васил-Чилеани, таа година кога си заминаа Турците, во 1913, се ожени за ќерката на Кола Кувата, од Кочани, и
велеше дека тогаш имал 25 години. Откако направи поголемо
стадо овци, повеќе не можеше да зимува во Кочанско, па затоа се
спушти во околината на Штип, каде што се беа прибрале поголем
број Власи. Неколку години зимуваше во селото Долани и, како
што велеше, беше готов да купи куќа. Меѓутоа, не му се допадна
тоа што земјата не беше добра, овците фаќаа рани меѓу копитата.
Не знам како се запознаа со Тега Кутели, терзијата, како
што го викаше тој, кој и навистина беше терзија, но откако станаа малку поимашни, стана главниот на семејството, така што
шиеше само за своите домашни. Беа станале добри пријатели тие
двајцата. И така, се договорија и отидоа во Доброшани да разгледаат, да најдат куќи.
Не помина многу време и навистина наидоа на двајца
браќа, еден Али и другиот Џељо, кои сакаа да се иселат во Турција. Па така се случи, по една година, овие двајца пријатели
појдоа уште еднаш во Доброшани и дедо ми ја купи куќата на
Али, а Тега Кутели куќата на Џељо, оти Кутелевци беа поголема
тајфа, а тајфата на дедо ми беше мала.
Во тоа време, во 1926–1927 година, се беа навршиле 13-14
години од кога се беше оженил дедо ми Васили-Чилеани. Но челад немаа. За работа дедо ми беше серт човек, добро работеше,
а помогнат и од тестот, Кола Кувата, создаде стадо од над триста
глави овци, имаше и шест-седум коњи. За при овците плаќаше
овчар, а коњите му ги пасеше дедо Мина Буха, оти тој си беше
повеќе по коњите.
За храна за овците, која требаше да ја купи на чекање, дедо
ми се спријатели со еден Евреин, Хаим, од Штип. Толку знаеше
да каже дедо ми, Хаим Евреинот. Не знаеше да каже дали тоа му
беше името или презимето. Меѓутоа, кога и да станеше збор за
Евреите од Штип, кои ги беа погубиле Бугарите и Германците,
дедо ми секогаш си ја симнуваше капата и велеше:
– Господ да ги смести во рајот Хаим и неговото семејство!
Кога го слушав така, ми беше некако чудно, па затоа и го
прашав еднаш:
– Дедо, што толку си имал ти со тој Хаим, та волку се крстиш кога ќе слушнеш дека станува збор за Евреите?
Дедо ми од душа проговори:
– Како, бе дете, што сум имал јас со тој Хаим? Знаеш ли ти
што човек беше Хаим? Знаеш ли ти колку есени со своите зајмувања ме помогна да купам храна за овците, за да ја протерам
зимата? Знаеш ли ти колку пати ми даде пари на чекање, па ги купив еден добар број од овците, та ги направив до триста глави и

така станав ортак рамноправен со Кутелевци, Митевци, Коневци,
Бухови, кои беа со цел аскер семејства, а јас бев сам и имав речиси
колку нив овци и бев рамен на нив? Што знаеш ти, уште си дете,
како се одгледува стадо овци? А тогаш наврнуваа и големи снегови кои траеја дури до мај, не како сега, кога снегот не издржува
ни до крајот на февруари.
Знаеш ли ти како ме пречекуваше мене тој Хаим, кога одев
јас во неговиот дуќан? Знаеш ли ти колку кафиња ми беше порачал, колку слатки ми беше нарачал, колку работи ми даваше и за
дома да однесам? Како можам јас да го заборавам сето тоа?
Кога дојде времето на прогонот на Евреите, јас на неколку
пати му однесов погача, оти тие понекогаш не можеа да купат
ниту леб. Кутриот Хаим, многу се беше загрижил за тоа како и
што ќе се случи со нив. Место не го држеше и многу се радуваше кога ќе ме видеше дека му влегувам во дуќанот. Веднаш ме
прегрнуваше и ми велеше: „Повеќе од брат те имам, море Василе!
Само нека помине овој кијамет, ќе видеш ти кој е Хаим, ти, кој
во овие тешки денови ми носиш погачи какви што и ти и твоето семејство не јадете дома! Мојот дом ќе биде повеќе од твој,
море Василе, само Господ да се смили и да ги тргне овие наши
страдања“.
Му реков јас еден ден да се извлече некако од Штип, а тоа
беше тешко оти многу ги прогонуваа, па ако може да дојде кај
мене, не ќе ни ја изедеше куќата... Сигурен сум дека, ако се спасеше, Хаим немаше да го заборави тоа добро. Меѓутоа, тој не сакаше, рече дека не сака да се издвои од другите Евреи, сакаше и во
добро и во зло да биде со нив заедно, не сакаше да се дели.
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Можеби потоа се каел што не ме послуша, како што му велев јас, меѓутоа сето тоа беше залудно, кога веќе ги депортираа од
Штип и ги однесоа, таму каде што велите дека ги однеле Германците и ги уништиле сите.
Можеби ќе стореше добро ако пратеше некое од децата,
или некое девојче, оти имаше многу челад, и ако се спасеа ќе го
споменуваа, како што му реков еднаш, но и за тоа не ме послуша... Можеби така им било пишано и ним, што да рече човек,
де?!...
Ама јас... Не-е-е! Јас никогаш нема да го заборавам Хаим
Евреинот. Господ ќе ме отепа, ако зборувам лошо за мојот Хаим,
како што си го викав јас. Туку, и ти, Дина, да не сум те слушнал
некогаш да речеш нешто лошо за Евреите, не внучко, така да знаеш, ова нека ти биде мој завет!
Поминаа многу години и дедо ми почина. Поминаа уште
неколку години и татко ми почина.
Еден ден појдов кај тетка Биа, како што ја викавме Марија
на Јорји Патела, од Кутелевци, која беше мажена за Коста К’ча,
од Караорман, кај Штип. Многу добар човек беше тетка Биа. Оти
беше убаво поминала многу години со моите, нејзината куќа секогаш беше отворена за мене. Еднаш, кога наминав да ја видам,
откако некое време разговаравме, таа ми рече:
– Дина, слушам дека собираш влашки песни. Песната за
татко ти ти ја кажа ли некој?
Ваквата работа ја почувствував како посипување со леѓен
со врела вода. Се бев зашеметил, како да бев загубил ум, не друго.
Само толку успеав да кажам:
– Тетка Биа, јас првпат слушам за ваква работа. За што зборуваш ти?
Тетка Биа ми ја кажа песната. Јас ја запишав. Кога, во таа
песна, видов дека на едно место се велеше: „Кај Евреинот се прибра...“
Што ти била работата! Дедо ми во 1927 година го беше посинил татко ми, од Тега на Унчи Туџар, од селото Подареш, Радовишко.
Кога беше потпораснал татко ми, дедо ми сакал со негова
поддршка да го зголеми уште многу бројот на овците и бројот на
коњите. Меѓутоа, тоа за татко ми било големо измачување. Еден
ден не знам како му дошло на ум и пребегнал од при коњите и
заминал за Штип, кај Евреинот Хаим, и го замолил овој да му помогне да се снабди со пасош, за да замине во Романија, каде што
беа заминале татко му и тројца браќа.
Арно ама, Хаим, кој беше добар пријател на дедо ми, сфати
дека нешто се беше случило меѓу дедо ми и син му, кој му беше
посинок. Ја оддолжи малку работата, те ова те она, па така поминаа неколку дена, оти знаеше тој дека како и да е, дедо ми ќе
насети оти детето му загина од дома и ќе наминеше до град, па
мораше да намине и кај него.
Така и се случи. Дедо ми, кога сфати дека детето му исчезна, веднаш отиде да види во Штип, па намина и кај Хаим за да се
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видат... Кога, што да види, татко ми таму прибран... Хаим му кажа
на дедо ми, па овој го фати со арно и го убеди да се врати дома.
Тогаш сфатив јас дека дедо ми имаше уште поголем повод
да го сака Хаим Евреинот, оти му го спаси детето да не замине во
Романија, па така тој ќе останеше ем со празни раце, и згора уште
ќе се посрамотеше кај народот, меѓутоа таа работа не сакаше да
ја каже, таквата работа и никогаш не беше спомената ни кај нас
дома, ниту во селото, дури живеевме таму...
Ја прашав јас мајка ми за таа работа, меѓутоа и таа не знаеше нешто повеќе од она што го бев слушнал од тетка Биа. Таа
не ја знаеше ниту песната, оти никогаш и не ја беше слушнала...
Кога ў ја кажав, се зачуди...
Ја прашав јас тетка Биа и за мелодијата на песната, и убаво
ја запомнив. Дојдов во Скопје и на Тегу Туџар му ги кажав и зборовите и мелодијата. Тој отиде во Македонско Радио и договори
термин за снимање; ја вежбаше со чалгаџиите и ја сними песната
за татко ми, па таа си остана во фонотеката на Македонско Радио.
Ја испеа еднаш и во една од емисиите на влашки јазик на Македонска Телевизија и си остана, исто така, и една видеоснимка...
Луѓето ги снема: и Хаим Евреинот со целото негово семејство, и дедо ми Васили-Чилеани, и татко ми, ама песната остана да зборува за едно минато време. Песната споменува и еден
Евреин, по име го кажува и татко ми, по име го кажува и дедо ми.
И овие работи јас ги запишувам за да останат – и повеќе на број
и запишани – за да зборуваат уште подобро за тие добри луѓе кои
ги нема повеќе...
Во Скопје, во месец март 2013 год.,
токму на 70-годишнината од погубувањето
на Евреите од Штип

поезија
Зоран Јакимоски

пост-постумие
откако стариот перун
остана напуштен и заборавен
сред мочуриштата
по водотеците на големите реки
ние продолживме понатаму
гладни за светлина и хоризонти
жедни за сонце се фативме за мечот
искован од добар мајстор
и остар како јазик
имаше тука од сё по нешто:
и порази и победи, и подвизи и падови,
и денови кратки и предолги ноќи,
и пелин-залаци...
времето од сё по нешто донесе и однесе
сё претвори во сон, во копнеж,
еден ден се разбудивме сред некаков камењар
и извикавме: о! доме мој, сладок доме мој!
и бевме горди што понекогаш нашите дедовци
знаеја да го подигнат копачот
и да замавнат силно во челото на старата дама,
да ја окрвават
но и да бидат воздржани и топли
после секој геноцид
понекогаш си велам:
добро е ако нештата се гнили
само во земјата данска а не и пошироко
тоа би била убава утеха но реалноста вели
дека ни самиот бетовен никогаш не сфатил
зошто наполеон ги изневерил неговите очекувања
распучин надмено се држел пред романови
а светот само со едното око гледал
како се распаѓа џиновската индија
ние се загледуваме во себе
нашата утроба е богата како месопотамија
во времето на семирамида
и токму тоа е она што ја напаѓа летаргијата
што нё тера надежно да гледаме в небо
небаре некој ќе ни прозбори мудро,
небаре некој ќе ни подари зажарени цреши
што ќе нё закрепнат
што ќе нё поттикнат
што ќе нё подучат
како на вага добрината се мери

Зоран Јакимоски е роден
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песна за летното попладне
летото ја изведува својата рапсодија
низ винските региони
и додека песот ја подвиткува опашката
додека сенките се грчат
возовите пискаат зад трошните предградија
а јас токму сега си помислувам:
зошто по ѓаволите се криеш
зад имињата на љупка, данка, мери
зошто е толку тешко да се препознае
отворената врата зад која заводливо
одлетува нечија гордост
и зошто сё е толку исто како првиот ден
кој што не можам да го премолчам
натежнато како папските бедеми во авињон
летото ја изведува својата рапсодија
низ винските региони
кројачката ја крпи мојата карирана кошула
јас сам се спуштам крај реката
веќе никој не плаче – дури ни липите
една група млади луѓе сё уште весело џагорат
а јас и понатаму се прашувам
зошто по ѓаволите се криеш зад имињата
на љупка, данка, мери
пладнето му врзува јамка на ветрот
и само противпожарната бригада
е панично раздвижена
во недоумица погледнувам наоколу –
се чудам: зошто вардар мирува во коритото
зошто смртта е сё уште присутна во соседството
и зошто ама навистина зошто по ѓаволите
се криеш зад сите овие имиња и зошто токму сега
кога летото ја изведува својата рапсодија
низ винските региони
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поезија
брзо истекува ноќта
велиш: ноќта наликува на вокалот о
додека седната врз мојот грб
ми го масираш болното рамо
таа е бремена од светлини велиш
и го гаснеш блесокот во твоите очи
сега знам оти веќе ништо не постои
моите прсти исченуваат
низ твоите коси со боја на тракиската почва
летото низ скинат чевел бега
а есента како хипнотизирана
пред влезот во градот збунето стои
сомневајќи се во сё па и во своето доаѓање
ноќта наликува на вокалот е велам
и се обидувам да го пронајдам
единствениот влез кон рајот
не, не велиш ноќта повеќе наликува на и
таа толку бргу истекува, разбираш ли,
толку бргу што ние немаме време да бидеме ние
се чудам што би барал тука вокалот у
кој толку вулгарно наликува на твоите нозе
а ти ме прашуваш: нели ние не правиме никакво зло?
та ние само се сакаме додаваш
и додека потврдно ја занишувам главата
твоите солзи се шират низ собата налик на а
треба да исчезнам велам – немој велиш ти
треба да одам до крај
да отпловам низ твоите реки
низ сите насоки на вокалот а
ааа(х) рамово е толку болно
а ти болно колеблива
контурите на вокалот а
се нашите идни патеки

пладневна здодевност
чинам оти сум прикован меѓу потребата
да им се предадам на изненадувањата
и желбата да се отпатува некаде
да речеме: во бразил
не ме засега тоа што болеста повремено ме посетува
туку ме загрижува стравот во твоите кротки очи
и мојата слабост постојано да се повикувам на тебе
јас не можам да бидам поинаков
освен таков каков што сум: еден човек
што несебично би ги поделил со тебе
и водата и виното и лебот
дури и крвта своја и unicum-от1
1
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и ова пладне во кое безрезервно се поседуваме
додека саат-кулата се разлева низ зовриениот хоризонт
додека децата од улицата
малодушно преткаат во сенката на дрвото
и додека улавиот со врвот од јазикот поминува
по сечивото од ножот
зборувај ми тихо за испакнатите образи
што фрлаат светлина и врз осенчените места
за неоспорниот талент на софи марсо
за дробната црта под која мечтае рене магрит
дури и за желбата да се отпатува некаде
еве, да речеме: во белизе
саат-кулата се разлева низ зовриениот хоризонт
точно во 12
мојата постојана слабост ме заморува
ти си привидно мртва
а јас веќе слушам како лелекаат старите мајки
и ў се покорувам на желбата да се отпатува некаде
да речеме: на борнео
Oд збирката „Ништо не е недостижно“

кога самотијата доаѓа ненајавена
меѓу песокот и тревите
меѓу утрото и полноќта
во паузата меѓу два крика
благоста ја барам
и еве по долга потрага
сопирам во неразумна питомина
и како стар морнар
што засекогаш го напушта својот кораб
му се оддавам на трепетот
една рака посегнува кон мене
една рака топла како кифличка
што ми го забрзува пулсот
сё уште дишам, зборувам,
сё уште имам што да кажам
ги напуштам своите должности,
горчливите задоволства,
глаголите без значење
и бавно поминувам низ вратата
зад која самотијата
неутешно липа

пост-постумие

гејша
проѕирна како тенок лист хартија
трепери како и инструментот
под нејзините тенки прсти.
пее собата. пеат покривите
од кои капе растопениот снег.
блескаат нејзините опал очи
како несигурно светло
покрај непознат пат.
по ѕидот се искачуваат сенки
во душата раснат зборови
и ја надраснуваат ноќта.
сонот не смее да дојде –
тој има отсечени крилја
и подготвена јамка.
но таа е спокојна.
проѕирна како тенок лист хартија
пее насред собата
небаре бамбусово стебло
на ветрот.

муграта ме затекнува покрај
работната маса
тишината леплива и густа
по аглите од ѕидовите
сосе мракот бега
заумно задлабочен
над масата
бестелесно бдеам
уште еднаш
одлучно и суверено
зачекорувам по патот
кон мојата последна одисеја
под ракава како пресушено лисје
шумоли хартијата

а тишината леплива и густа
по аглите од ѕидовите
сосе мракот бега

ти, јас и поетиката
додека мојата сперма те освојува
како аварите кога на својот поход го освојуваа рим
ти нејасно им се препушташ
на попладневните часови
згуснати од здодевност
во меѓувреме јас мудрувам
комбинирајќи глаголи и именки
брзајќи да ја пронајдам
совршената врска меѓу музиката и зборот
ноќе, кришум заминувам во литературата
оставајќи те сосема сама
да ги бараш трагите мои по телото
во првиот овогодишен снег
како корнфлекс под нозете што крцка
во угаснатиот шепот
и во воздухот што мириса на цимет

париз, 3 септември 2013
лишен од можноста да го зауздам денот,
испарувањето во топлото пладне,
да му подадам шамиче на детето со крвави колена,
здивот си го кршам од калдрмата
и восок низ страниците се слева
отаде пладнето
луксембуршкиот парк е далечна сугестија
а нотр дам нашата голема слабост
се приближувам кон долга осаменост
и додека си го проветрувам јазикот
тишината чекори во скинати чевли

течно и со сласт на последното кафе
исчезнува безредието
уште само некој збор
и крај
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Магла насекаде, спуштена под моите нозе. Наоколу е толку
бело што помислувам дека сум во рајот. Ја отпуштам раката нанапред, таа се губи во густината, само ја чувствувам дека е моја,
но повеќе не ја гледам. Се враќа полека назад, полна е со пченка,
ја истурам наземи, но не го слушам нејзиниот контакт со земјата.
Не знам каде чекорам, не знам што сакам, не знам каде патот ќе
ме одведе.
Се плашам од животот, не сакам ништо во него, не сакам
ништо од него.
Сакам да ме остави на мира, да ми ја земе душата и како
празно тело, само тело, засекогаш мирно да ме остави да почивам.
Сигурно чекорам низ некоја пустелија, се движам долго
време напред, а не се судрив со ништо. Добредојдов во празниот
свет. Постави ги работите за да може подоцна да ти попречат,
така се гради светот.
А ми бара душата, сака да може да се удри со нешто, сака
да дејствува, се плаши од празнината. Јас неа ја сакам, таква каква
што е, бела и празна. Можеби ова за мене е некаков успех, конечно да го живеам животот како што посакувам, самото место
да е награда. Чудно е, но јас во моментов не се сеќавам на моите
родители ниту роднини. Можеби треба повторно да се родам?
Чекорев долго, стравот во мене се беше намалил, а местото
сё повеќе и повеќе ми се допаѓаше, станував дел од него...
Тука не може да се роди никаков проблем, не постои зло, не
постои ни добрина. Постојам јас, таков каков што сум, со целата
моја празнина, во целата празнина. Не постои сонце кое свети, да
го видам сега да нё напушти кога најмногу ни треба.
Се чувствуваш како новороденче, без да знаеш кои се твоите родители. Да можеш, за прв пат вистински без никакви религии, лаги и верувања да кажеш: ти благодарам, мајко природо
што ме создаде. Дали сум тука сосем сам?
Дали некогаш ќе ја разбуди душата во мене некое друго
човечко битие? Се плашам. Најмногу ми е страв од несигурноста
за тоа што може да содржи оваа белина. Се молам самиот себе си,
да не создадам нешто кое ќе ја уништи мојата вечна хармонија.
Колку е прекрасно да чекориш со празна глава, низ густа
магла. Да не можеш да видиш ништо пред себе, а да знаеш дека и
ништо нема. Да нема кому да му се заблагодариш ниту пак кому
да му се налутиш. Човечката рака дијаманти крши!
Доаѓа глас од далечина. Некаков силен крик на повредено
суштество одекнува низ целиот простор. Не запира, се менува
само по бојата, ме влече со своите невидливи гласни жици во негов правец. Оддалеку го познав, првото живеалиште на човекот
на планетава.
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Маж и жена седеа на средината во големиот празен камен
и молчеа, како ништо да не се случува околу нив. Беа замаени
во една точка и апсолутно не се помрднуваа од место, гледаа во
огнот.
Околу нив имаше множество влакнести луѓе, околу нив
се раѓаше сета злоба на светов. Голи и боси, танцуваа во кругот,
расфрлајќи ги наоколу своите долги коси.
На сите четири страни од кругот се водеа битки, секој час
паѓаа нови трупови. Победниците го влечеа својот противник и
го фрлаа во огнот, а штом ќе почнеше лешот да гори, мажот и
жената ќе испуштеа по една воздишка и ќе заборавеа на сё.
Траеше целото, засекогаш. Испуштаа секакви крикови
луѓето што постојано танцуваа, создаваа музика досега нечуена,
понежна од високите тонови на пијаното и посилна од гитарите
на оние со бесот кон машините. Околу вратот носеа накит нанижен од ситните човечки коски кои им ги носеа трудните мајки
од задниот влез на живеалиштето. Ги носеа заедно со нивните
израснати синови, кои ги донеле на овој свет, а сега ги пуштаат
за да се борат за своето. Без никакви емоции си заминуваат од
каменот, галејќи го својот стомак, кој е огромен и подготвен да го
отфрли од себе новосоздаденото суштество. Повторно ново бебе
ќе го одраснат во маж, за да влезе во борбата „живот“, максимално фокусиран на своите противници.
Паѓаа трупови, се славеше, се бореше, се слушаа на крајот
само воздишките од најстарите, најискусните кои имаат видено
сё и кои ништо не можеше да ги изненади. Пред нив се палеа
мртвите, одвратната смрдеа од луѓето што горат не ја чувствуваа
ни најмалку.
Се закашлав, го затнав носот и почнав да се повлекувам.
Никој не ми обрна внимание, а сите знаеја дека ги гледам и дека
се наоѓам пред нивниот свет. Никогаш нема да запре, тоа е вистински круг што го беа создале двајца луѓе.
Се плашам, премногу! Не сакам да сретнам никого, не ми
треба друго човечко суштество. Ја сакам маглата – ја молам никогаш да не си оди. Колку е нежна, а не можеш да ја допреш, колку
ја љубам, а не постои. До крајот на животот ќе биде со мене, ќе го
поминам секој здив во нејзината прегратка. Те сакам!
Над маглата се само крилестите суштества. Има само еден
крик што го слушаат луѓето кога говорат птиците, а не е тоа вистината за нивниот говор. Имаат тие многу повеќе од нас, меѓутоа
говорат на јазик кој вреди повеќе и кој е поценет од нашиот, јази-
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кот на небото. Ние него не го заслужуваме. A некогаш летавме и
толкувавме исто како и птиците, сё додека не се спуштивме толку
ниско што ни се исушија крилјата, а пониско од каде што сме сега
и не може да се стигне.
Почнав да следам една од совршените која леташе во круг
над мене, па околу мојата глава, сё додека не ја забележав. Ме водеше назад, кон каменот; Ў верував бидејќи знам дека гледаат
сё и дека совршено нё познаваат, нас и нашите гревови, нашите
страдања и нашиот мрачен развиток.
Застанав на истото место како и претходно и се видов себе
си на другата страна – тогаш некоја жена ме донесе, израснат
каков што сум сега, и ме пушти во борбата. Тргнав кон јужната
страна, и влегов гол во животот. Мене, кој бев скриен во маглата,
солзите почнаа да ми течат како река кога видов како ми го зададоа првиот удар. По задникот... Не можев повеќе. Ги прекрив
очите со раце, се завртев и заминав. Птицата застана на моето
рамо, ми подаде мало ковче. Го проголтав.
Сигурно жената која ја видов во претходната слика беше
бремена со мене, додека на мојот постар брат, кој влезе да се бори
пред мене, му се имаше совршено разбудена свеста и веќе длабоко беше навлезен во животот. Кога си дете, не знаеш што е тоа
живот, ниту сакаш да знаеш. На друго место си, полно со фантазија. Ќе посакаш да пораснеш, но кога ќе пораснеш, ќе посакаш
повторно да си дете.
Не ја погледнав во лицето, а во моментов и не ја познавав
мојата мајка, па немав никаква претпоставка за тоа како би можела да изгледа трудницата. Ме поведе птицата во сосема друг правец. Ме обзеде восхит додека ја гледав одоздола – прекрасна, голема бела птица која со широките крилја нежно ја галеше маглата.
Двете мои пријателки беа во совршен баланс и се разбираа целосно една со друга. Птицата започна посилно да мавта со крилјата,
а маглата се делеше отворајќи пат пред мене долг триста метри.
Патот водеше до голема кула; ја кревав главата високо, ги
бодеше облаците, немаше крај. Многу тесна, но многу висока,
сигурно се простира длабоко во небото. Беше премногу стара,
сигурно колку и првиот човек кој живеел во неа. Беше црна, со
многу отворени прозорци од сите четири страни. Беше невозможна за изградба, беше Господово дело.
Се видов дојден до пред нејзиниот влез. Ми се скаменија
нозете, не сакав да влезам, иако сё ме водеше кон неа и со душата
и умот веќе бев внатре. Имав чувство како да е запишано да дојдам тука, знаев кога ја погледнав дека треба да бидам тука. Жал
ми е што ќе ја напуштам бескрајната магла, изгледа сё има крај.
Почнав да ја запознавам кулата во нејзината внатрешност.
Само скали и на секој кат по една мала соба, многу слабо осветлена.
Дојдов до првата, мирисаше одвратно. Го затнав носот и се обидов
да влезам во неа. Удрив нешто со ногата – тоа беше леш! Некој
внатре беше запалил свеќа... Крикнав на цел глас, се скаменив. Собата беше преплавена со мртвовци, ги имаше околу триесетина, а
под прозорецот седеше човекот со свеќата во рака. Срцето ми застана. Се гледавме неколку минути обајцата без да изустиме ниту
еден збор. Личеше на мене. Од очите без престан му течеа солзи.

– Јас сум казнет – проговори смирено.
Дали тој ги имаше убиено сите овие луѓе? Дали некој му ги
фрлил за да го плашат и да го заглават во оваа кула? Се завртев
обземен од страв, но зад мене немаше никој.
– Зошто не се ослободиш од нив? Кој те има заглавено тука?
– Ова се живи мртовци, ова се мои мртовци, јас ги имам
убиено.
Помислив дека јас сум следната жртва. Се свртив и се
стрчав кон дното на кулата, меѓутоа нејзиниот влез повеќе не
постоеше.
Заплакав кога сфатив дека единствен пат води кон врвот.
Толку многу сакав да се вратам во мојата магла и повторно,
како новороденче, да заборавам на сё и да уживам во совршеноста. Знаев дека ме чека долг пат на искушение. Знаев дека сум
во кулата поради некоја причина, но не знаев која. Сигурно сум
поврзан со неа на некој начин. Се искачив повторно кај убиецот
за да дознаам.
– Ме познавате ли вие мене? Зошто сум јас тука? – извикав
на сиот глас.
– Секако дека те познавам, јас и ти сме иста крв. Погледни
во мене, ти си ист како мене.
Започнав целиот да треперам, не знаев што понатаму. Што
да правам во оваа кула, кои се овие мртовци?
– Кои се овие мртовци?
– Тие се проклетството што ќе те следи и тебе, исто како
што ги следеше твоите предци – рече плачејќи. Солзите без престан му течеа, како река, како да ги чуваше некаде во своето тело и
чекаше да дојдам за да ги исфрли. Извираа од неговите очи како
од Вруток.
– Прости! – проговори и ги затвори очите. Не можеше повеќе да ме гледа. Му беше жал за мене. Ми имаше згрешено.
– Што да сторам, роднино, што да сторам?
– Немој да се осмелиш да живееш – ми одговори со затворени очи и со болка во гласот.
Се скаменив. Одеднаш, телата започнаа да се мрдаат. Како
да стануваа од длабок сон.
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РАСКАЗ
Лешевите тргнаа кон мене. Мојот најстар дедо остана назад, поплавен од живите мртовци, и повеќе не можев да го видам.
Тие ги подаваа рацете кон моето тело, сакаа да ме зграпчат.
Стрчав нагоре по кулата. Уште на вториот кат ме изгубија,
но јас немав намера да запрам. Во собата на вториот кат видов
друг мој дедо, кој седеше во истата положба како и претходниот. Но околу него немаше живи мртовци, имаше духови. И на
третиот кат во собата имаше духови, исто и на четвртиот, и на
петтиот, и на шестиот...
Духовите на мртовците пловеа низ моето роднинско
стебло. Трчав кон врвот. Го видов мојот најблизок дедо, а над него
– мојот татко и мојата мајка.
Беше иста како онаа од каменот. Ме молеше да ме прегне.
Ги имаше испружено двете раце и ме молеше. Изговорив тивко,
со голема грутка оникс во грлото:
– Не!
– Извини – изморено ми рече мојот татко; ги беше затворил очите.
Продолжив кон врвот од кулата, слушајќи го зад себе вресокот на мојата мајка:
– Врати се! Сине мој, врати се! – викаше како полудена.
Ги бев затнал ушите. Трчав најбрзо што можам, трчав кон
врвот.Кат погоре беше крајот, конечно пристигнав. Од јужната
страна погледнав надолу. Ја здогледав маглата која толку многу ја
сакав. Скокнав во нејзина прегратка без размислување.

ЖИВОТНИ ПРОМЕНИ
Теста Системовска беше жена на шеесет години и работеше како земјоделец во една мала стопанска фирма. Максимално посветена на својата професија, таа деноноќно си седеше во
својот создаден свет во кој беше мајка на многу различни семиња од различно потекло. Немаше среќа во љубовта, но и таа
самата си посака, уште како млада, целиот свој живот да ў го
посвети на работата, за други задоволства немаше време. Својот
занает го научи од старите врвни експерти кои по тогашните
најсовремени методи ја образоваа Теста за најсложени операции. Кога се вработи на ненавршени шеснаесет години, таа за
прв пат се почувствува како да има семејство. Беше израсната
без родители, но имаше натпросечна интелигенција и нејзиниот успех во училишните клупи беше забележан од други луѓе,
кои ў овозможија покрив, храна и облека. Таа самата започна
од ништо и беше ништо, а денес ја изградија во личност која
постои и таа е нешто.
Во светот кој Системовска го беше создала постоеја различни полиња, таа ги нарекуваше држави. Првата држава која
Теста ја беше создала се нарекуваше Гостопримлива Мешавина.
Најмалку труд таа имаше вложено на неа, но најмногу време помина работејќи на тоа поле. Нејзината омилена држава се нарекуваше Дивиот Запад. Најмногу труд Теста посвети токму на ова
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поле и од сите држави оваа беше, без исклучок, најубава во сите
погледи. Исто така, ова место таа го нарекуваше и „Земја на Сонцето“, а и навистина во ова поле сонцето, т.е. светлината беше
најубава и најсилна.
Жителите во двете места многу се разликуваа меѓусебно,
поради условите за живот кои самите држави им ги овозможуваа
на своите граѓани. Оние на Дивиот Запад беа многу поразвиени
од жителите во Гостопримлива Мешавина.
На 5 мај 1943 година Теста стана мајка на две нови деца кои
ги роди во Гостопримлива Мешавина. Ги крсти Б 658 и Б 854. По
националност беа Сончоглед и Кактус. Б 658 и Б 854 сложно живееја заедно. Беа оддалечени еден од друг само шеесет и осум сантиметри. По еден месец од нивното раѓање нивната мајка одлучи
овие два новородени житела да бидат преселени во најомилената
ў држава на светот. Само љубовта што Теста ја имаше кон нив
беше доволна причина за да им обезбеди подобар живот. Сончогледот и Кактусот немаа голем избор, но среќни ја напуштија
родната грутка.
Патот не беше едноставен, но додека патуваа двајцата
пријатели имаа голема надеж за својот понатамошен живот во
Дивиот Запад, особено Сончогледот. И навистина, по некое време животот им стана многу подобар. Сончогледот се оформи
како личност и доживеа голема промена, за разлика од Кактусот,
кој остана ист, покрај сите нови убавини. Сончогледот го надрасна својот пријател и самиот имаше чувство дека Кактусот му завидува, иако не беше така. Деновите минуваа брзо и секој од нив
беше прекрасен.
– Имавме среќа, пријателе – велеше често Сончогледот.
Еден ден се случи огромна промена во животите на овие
две растенија. Сончогледот прв ги отвори очите и здогледа дека
се вратени повторно во нивната родна земја. Во паника го разбуди својот верен пријател за да ја види и тој промената. Големо
разочарување се забележуваше кај Сончогледот. Тажеше премногу и го покри депресија, па бедно ги помина следните седум дена
од животот. Кактусот стори сё што можеше за да му помогне на
својот пријател, но што и да направеше, светлиот граѓанин остануваше ист.
По една седмица, Сончогледот не се чувствуваше добро.
Неговата здравствена состојба се влоши и тој тешко се разболе.
Кактусот беше многу вознемирен, но не можеше да стори ништо
друго освен да гледа како неговиот пријател полека но сигурно
тоне. Сончогледот веќе беше станал понизок од својот пријател.
Тој едноставно не можеше да свикне да живее лошо како што некогаш живеел, бидејќи претходно го беше искусил совршениот
живот. По некое време и обајцата сфатија дека промената на почвата е единствената причина за неговата болест, но и двајцата беа
немоќни. Светлината не беше иста, во Гостопримлива Мешавина преовладуваше мракот. Сончогледот не можеше да се помири
со оваа промена. Неговата здравствена состојба уште повеќе се
влоши и тој набргу умре. Кактусот остана сам во темнината и до
крајот на животот тагуваше за својот пријател.

први песни
Виктор Јакимовски

Ако некогаш ме прашаш
Ако некогаш ме прашаш:
Дали навистина сум те сакал,
Јас ќе стојам замрзнат и само ќе гледам.
Ќе гледам во тебе, а во главата
ќе ми се измешаат разноразни одговори
но јас сё уште ќе продолжам
да гледам и да молчам.
Да...
Мојот одговор е вечен молк.

Нашиот свет
Мирот е во воздухот во собата
што ја греат нашите погледи
во трка со времето излегуваме
победници во просторот и
секоја секунда има влијание
доволно големо за слободно
да отпатуваме во нашиот свет
каде што господарат –
            мечтата и страстите
а храна е вистината...

Заедно сме безвремени
Му дозволив на ветерот
да ми ги разнесе старите мисли.
Седнав сам во полето на тишината
за да можам да го слушнам
срцето што молкум говори.
Со себе го понесов мирисот твој
и повторно дозволив на ветрот
да го расее низ целото поле.
Сега се чувствувам како дома.
Твојот мирис распослан насекаде
ја пополнува празнината
која е однесена со времето.
Сега знам,
заедно сме безвремени.

Виктор Јакимовски е
роден 7 март 1994 година во
Скопје. Студира новинарство
на Правниот факултет Јустинијан Први. Со мене во мене е
негова прва книга.

Види-види
Види-види
си велам понекогаш,
па ти си почнал песни да пишуваш!
Браво
навистина веќе целиш
и освојуваш ниски височини.
Зборовите ти доаѓаат и си одат
а ти се обидуваш да ги задржиш
бидејќи нивното место е тука.
Во тебе (во мене)
Види-види...

Тркалам
Заробен
во лавиринтот на животот
ги тркалам спомените.
Се потсетувам на детскиот дух
и ослободеноста од сите тешкотии.
Понекогаш
се смеам од задоволство
и повторно го завртувам
тркалото на животот.

Продолжуваме понатаму
Некогаш ќе се погоди да нагазиме
на парче жар кое нема
да престане да нё гори.
Но продолжуваме натаму,
бидејќи без топлина во нас
животот се претвора во
една замрзната приказна
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први песни
опколена со магла од сите страни,
тогаш не можеме да согледаме
каква убавина нё опкружува
надвор од таа густа обвивка
која ни го скратува видикот!

Тврдина
Премногу сум млад за големи ветувања
кои тебе ти го исполнуваат срцето
и чекаш како верен пес да проговорам.
Не барај од мене да бидам
лажна слика закачена да виси
на ѕидот кој треба да се урне.
Сме имале, ќе имаме, ќе останат
денови
што никогаш нема да ги заборавиме.
Сосема доволно за нас.
Додека оставав на судбината
да ми го испланира животот
се претворив во тврдина
на која понекогаш
ў недостасува твоето присуство.

Два различни света
Во мугрите на раното утро
се сретнуваат минатото и сегашноста.
Два различни света.
Едниот којшто секојдневно црта трага
а другиот одамна отпатувал,
но оставил линија.
Јас останав неодреден за избор,
сакав да бидам неутрален навивач
на сопствен терен
и отстрана
да го следам животниот натпревар
кој на крајот заврши нерешено.
Сфатив...
Двата тима се еднакво силни,
само треба да се одлучам
за кој ќе продолжам да навивам.
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Ева Ристова е родена во 1998 г., во Охрид. Ученичка
е во охридската гимназија „Св. Климент Охридски“. Ова
е нејзино деби.

Ева Ристова
ПРАЗНИ ПАТЕКИ, КРУЖЕЊА
Да го завршам она што сум го почнала? Но да го
оставам недовршено, без логичен крај. Како да си ги
опишам овие ленти од чувства што лебдат над мене?
Како дух лесно во мене влезен лутината триумфира:
се вртам во круг. Ќе излезе животното што ќе ја смени
оваа монотонија!
Заробена во самата себеси, немам излез: продолжувам да го изучувам секое дрво и секое камче на
патот.
Неочекувано, по толку кругови на едно дрво видов огледало... зачекорив и се видов себе си. А на девојката од огледалото – солза што се тркала низ обра
зот. Видот е матен, вкусот на солзата е солен. Ги затворам сите пори на чувствата, далечината ми ја зема сета
верба.

ТОЛКУ РАЗЛИЧНИ А СЕПАК ИСТИ
Имам слушнато, а и прочитано, дека спротивности
те се привлекуваат. Минус и плус, плус и минус. Физиката е чудна работа што може да се примени и во љубовта. Таа беше ангелска душа – тој рокерско ѓаволски.
Еден плус и еден минус. Спротивности толку големи за
да бидат исти. Постојат надворешни влијанија!?
Навистина, спротивностите привлекуваат?

ПРЕПЕВИ
Тања Бакиќ
СЕМЕ

(поема од два дела)

Надир
I
Во магла сонцето облечено
Спие под езерото.
Ти доаѓаш и молчиш –
Со дождот врнеш,
Се држиш за гранките.
Со сенка во сенката,
Со крило во крилото
Земјата
Во тебе оди.
Небото кога пее, ти плачеш.
Дур’ зората на небото руди
И се прелева црвената свила,
Се кршат белите твои крила
И се испива мракот на зората.
Тогаш во крвта димот ти влегува
И плива по крвта ти твоја,
И тивко ти плете по нозете,
и тивко по небото плете.
И тогаш ти плачеш и сонуваш
Зашто не знаеш ни за есента,
Ни за пролетта
Ни за зимата
Своја не знаеш.
И молчиш тогаш и сонуваш
Зошто го знаеш само стравот.
II
Светлина во дупчињата мрак –
Очите мои овде беа,
Рацете мои беа овде –
Пред десет години.
После дојдоа сенките мои.
Стравот мој се симна од ридовите,
На стапалата мои падна
Тогаш кога посакав
Да бидам песна,
Тогаш кога посакав
Да бидам гранка.
Десет години веќе
Откога падна првиот снег,
Откога пустината
Остана без сонце,

Tања Бакиќ (14.09.1981)
дипломирала на катедрата по
англистика при Филозофскиот
факултет во Никшиќ, на кој го
одбранила трудот „Влијанието
на поезијата на Вилијам Блејк
врз рок-музиката на Џим Морисон“. На истиот факултет го одбранила и трудот под наслов „Во потрага по оностраното во поезијата на Вилијам
Блејк“ и се стекнала со степенот магистер на книжевните
науки. Иницијатор на црногорската манифестација „Куќа
на поезијата“ и член на Саемот на книгата во Подгорица.
Актуелен член е на Советот на Ратковиќевите вечери на
поезијата.
Пишува поезија, есеи, студии за музиката и преведува од англиски јазик. Како автор, преведувач и приредувач, има потпишано седумнаесет книги. Ги објавила
стихозбирките: Трепет, 1996; Болна роза, 2009; Трева,
е-книга, 2009; Свилени чевлички, 2011; Lover-crossed Star,
избор поезија на англиски јазик, 2012; Семе и други песни /
The Seed and Other Poems, двојазично издание, 2013. Нејзината поезија, низ антологии и списанија, досега е преведена на јапонски, кинески, шпански, француски, англиски,
руски, бугарски, албански и македонски јазик.

Откако ни небото ни морето
Не знаат каде
Се раѓаат новите утра.
Ветар во ветрот.
Сон во сонот.
Бојата на небото ја сонува морето
И ја прислушкува тревата.
На тоа го научи
Шепотот на лисјето.
III
Во мене спијат
Преправени во пепел
Твоите лисје.
Ти ветив
Ќе бидам твој бран
Твое море
Твој глас.
Изгоре нашето сонце.
Изгореа ѕвездите.
Гледам и врескам.
Oд небото
Задоцнет дожд врне.
А мојата птица
Сонува.
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ПРЕПЕВИ

Тања Бакиќ

По коските никне трева.
Море исушено
Како да те облечам
Назад во зората?
IV
Веќе е пролет.
Столчено во песокот,
Морето молчи –
Би сакало
Да е река,
Утро.
Пладне.
Под мене вода.
Под водата тело.
Под телото мрак.
Јас бев утро.
Чувствувам, молчам.
Во мене бран.
Пст! Гранката лисјата ги дои.
Нё слушне ли, ќе се расплаче.

Зенит
I
Со пената на вечното море
Го мијам градот.
Ни снег овде не врне веќе.
Овде ни месечина веќе нема.
На небото изгоре
Последната ѕвезда.
Повторно градот го гледам.
Врз него дожд од ориз врне.
Небото ме жули.
земјата ме жули.
Сакам да сум брег.
Те нема да ме учиш да сонувам.
Те нема да ме учиш да одам.
Те нема, десет години веќе те нема.
II
Стихови истураш врз сонцето
И го садиш во тишината.
Со бојата од зрелиот портокал
Го шаркаш исушениот облак.
Заедно росата ја чекаме.
Дали уште ѕвездите ги читаш
И птиците ги нижеш во круг
Онака како пред десет години?
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Во пупките цути ветрот –
Пролетта доаѓа
Во твојот град.
Земи ме за рака,
Посади ме во телото.
Сакам да бидам
Твојот мал замок
А околу мене
Да се гради твојот мал град.
III
Тревата е полна со дупки –
Снегот повеќе го нема.
Студи под мракот.
Ме плашат мразот и виното
Што не сум го пиела.
Веќе не сакам да ја гушкам пустината.
Веќе не сакам да ја љубам тревата.
Веќе не сакам да сум вода.
На туѓа земја стојам
Над која влажна гранка сонува.
Ја заспивам месечината
Во пазувата што ми пее:
Од никнувањето до зенитот
Семето ’рти од пустата земја.
Препев од црногорски на македонски јазик:
Славе Ѓорѓо Димоски

ПРЕПЕВИ
Јон Кристофор
Македонија

На поетот Дина Кувата

На кирилица пишуваат зајаците врз заледените води во Охрид.
Ѕвездите трчаат како санка влечена од коњи по снегот.
Во камбанаријата на црквите во Скопје
Сенката на Александар Македонски трепери од студој.
И златото в земја беснее
Под чекорот на легиите, на слепите штитоносци.
По старите дрвја земните духови си зборуваат
На покривите од ќерамиди чета гаврани
И ветерот кој носи суви лисја или пари.
Камени птици пеат овде неслушнати
Илјадници години.

Охрид
Овде капки крв паднаа врз крстот.
Овде восокот на несоницата се разлеа во ноќта
На сабјата на ранетиот егумен.
Овде Господ шетал бос,
Во чета, со калуѓери и рибари.
Некогаш од водите ангелите извлекоа ѕвезди во своите мрежи.

Јон Кристофор е поет, литературен критичар, преведувач. Роден е на 22 април 1952 год., во нас. Џака, округ
Клуж-Напока, Романија. Доктор по филолошки науки од
2001 год. Објавени книги поезија: Во одаите на молњата, 1982; Вечера на море, 1988; Marsyas, 2001; Куќа со
само еден ѕид, 2004; Празник во лудница, 2004; Кафез за
поетот, 2007; Angore et daedio, 2009; Кој го запали Рим,
2010; Стаклениот куфер, 2011; Оркестар за џез, 2012;
Грамофон од земја, 2013. Добитник е на многу значајни
романски и меѓународни признанија. Неговите песни се
преведени на сите европски јазици.
Дека цел свет
Смрди на лајно.
Но тоа не ти брани
Да се запрашаш
Дали си ги измил убаво рацете.
И особено
Добро е да не ја мешаш татковината
Со парламентот
Или со неговите клозети.

Мојата драга госпоѓа

Овде Господ се вознесе од водите и карпите
Со алги и школки во едната рака
Со сребрена црква на десното рамо.

Некој ги распослал ноќта и ѕвездите
Врз нас како јорган.

Од брановите понекогаш ноќе се слушаат
Пискотите на воините на Полумесечината, злобни.

Сега песната е само ловџиски сокол
Кој спие
На мојата десна рака.

Овде луѓето, земјата и огништата
Не биле продадени за рака сребреници.

Понекогаш

Со оглед на тоа дека моето тело е само
Коски и месо скала
По кои се искачува толку млада
И заводливо убава

Мислам дека сосем имаш право
живееме во време на лајна.

Мојата драга госпоѓа
Или госпоѓата со сорот

Понекогаш
Ти се чини

Од стихозбирката Грамофон од земја, 2013
Превод од романски јазик и белешка: Димо Н. Димчев
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Иван Ивановски
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Владо Цветановски
1959–2012

Само неколку дена пред да почине, пред да замине во легендите, режисерот и педагог Владо Цветановски ме покани да
ги посетам неговите студенти на Факултетот за драмски уметности во Скопје, да се запознаам со нивната работа, со нивните подготовки врз еден проект и сл. Поканата со задоволство ја
прифатив, но никогаш не ја исполнив. Неочекуваната смрт на
мојот драг пријател беше побрза од нашите желби. Па сепак, се
најдов во една од просториите на Факултетот, за жал, на комеморацијата, вчудовиден од брзите промени... И додека неговите
колеги и студенти говореа, односно се простуваа од својот колега
и професор, во мислите се вратив на многубројните постановки на Цветановски во Битола и Скопје, во Прилеп и Куманово,
во Штип и... практично на сите професионални драмски сцени
во Македонија, како и во проекти вон од театарските простори...
Низ главата ми поминаа неговите први чекори на сцената, неговиот зародиш на љубовта кон неа. И пред тоа...
Веднаш по завршувањето на средното образование во Битола, каде што се здоби со првите искуства за театарот, каде што
се роди неговата неизмерна љубов кон сценската реч, Цветановски со успех апсолвираше историја на уметност и археологија
при Филозофскиот факултет на скопскиот универзитет „Св. Кирил и Методиј“, по што се запиша на Отсекот за режија на Академијата на убавите уметности во Нови Сад, дипломирајќи во
класата на професорот Бора Драшковиќ.
Една година по завршувањето на студиите (1984) се врати во Скопје и се вработи на Факултетот за драмски уметности
како асистент, а шест години подоцна го доби звањето доцент
по актерска игра, за да стане подоцна и професор. Кратко време
(2000–2001) беше управник на Македонскиот народен театар, но
бидејќи неговите амбиции и преокупации најмногу се врзуваа
за педагогијата и режирањето театарски претстави, целосно им
се посвети на овие две големи љубови. Враќањето на своето поранешно работно место – ФДУ, му отвори поширок простор за
творење, што резултираше со поголем број награди добиени на
Фестивалот на македонскиот театар „Војдан Чернодрински“ во
Прилеп (и не само на оваа угледна фестивалска манифестација).
Ова ќе го потврдат и поголемиот број негови постановки, со кои
Владо Цветановски ќе се претстави како изразит поет на драмската сцена.
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Кон првите две режии како студент на Академијата на
убавите уметности во Нови Сад. Како студент на споменатиот
факултет, Владо Цветановски режираше две пиеси од еден ист
автор (Славомир Мрожек), но во различни театарски куќи – во
Македонскиот народен театар и во Народниот театар во Битола. Стартуваше со пиесата „Пеш“, а дипломираше со драмскиот
текст „Кланица“. И двете сценски реализации наидоа на одличен
прием не само кај публиката туку и кај критиката. Со првата
режија на Цветановски на една професионална драмска сцена
– пиесата „Пеш“, Битолскиот театар учествуваше и на една од
најафирмираните манифестации во поранешна Југославија –
Фестивалот на малите и експериментални сцени на Југославија,
во Сараево (вон од конкуренција).
Првото прикажување на драмата „Пеш“ во Македонија
дојде во 1992 г., по сценската презентација на оваа пиеса на
БИТЕФ (Белградски интернационален театарски фестивал) од
страна на Театар Нови од Варшава, а првпат во поранешна Југославија беше реализирана во Загреб. Пиесата на битолската театарска сцена се играше во превод на писателот Петар Наневски.
Најсуштествено што треба да се каже за битолската изведба на
пиесата „Пеш“ е дека таа, иако тематски е лоцирана некаде кон
крајот на Втората светска војна, сликајќи го хаосот во луѓето и
околу луѓето, но и стремежот да се излезе од него, да се изнајде
изгубениот идентитет, сепак, со својата богата асоцијативност
како да се однесуваше и на некои состојби на духот на денешна
Полска и, воопшто, на светот… Што се однесува до постановката
на младиот и сё уште неискусен режисер Владо Цветановски, таа
мошне пријатно нё изненади со постигнатиот висок резултат.
Очекувавме сценска реализација со неизбежни белези на едно
почетништво, а публиката доби изведба која е правена со фантазија и специфична тежина... Резервите што постоеjа, дека виденото ќе биде сведено на една скромна сценска вредност, исчезнаа
уште со првите неколку сцени, во кои младиот режисер импонираше со сигурното водење на драмското дејство и со целосното
оформување на изведбата. Се покажа дека Цветановски знае што
сака, дека успешно ја следи и ја развива повеќеслојната авторова
мисла, дека има чувство за еден позгуснат ритам, за изедначени
темпа, за поетско чувствување на детаљот (сцената со замена
на чевлите меѓу таткото и синот) и за еден посовремен сценски
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јазик... Небаре не се работи за почетник режисер. Со еден збор
– неговата режија беше убаво осмислена, конципирана, заокружена, се одликуваше со убава атмосфера, со убаво темпо и сл. До
овој резултат можеше да дојде благодарение на одличната соработка со водечката актерка екипа (доајените Олга Наумовска и
Ацо Стефановски) и најмладиот меѓу нив – Владимир Талевски,
трио кое функционираше скоро беспрекорно. Инаку, младиот
режисер имаше одлични соработници и во сценографот Петар
Ангеловски, во костимографот Сотир Наумовски и во авторот
на музиката Христо Бојаџиев.
Неколку збора и за дипломската претстава на Владо Цветановски „Кланица“ од Славомир Мрожек, што беше реализирана на сцената на Македонскиот народен театар во Скопје. Таа
целосно ги оправда очекувањата. Може да се каже дека дури и
ги надмина. Најави едно мошне талентирано присуство во современата македонска режија. Пред сё, модерна и поетски интонирана. Се покажа и се докажа дека, иако се наоѓа на самиот
почеток на својата режисерска кариера, има што да каже, и тоа
на еден своевиден оригинален начин, дека е подготвен да се фати
во костец и со посложени сценски структури, каква што е Мрожековата драматургија.
Дипломската претстава „Кланица“ од Мрожек Цветановски ја започна на Малата сцена на новиот објект на МНТ (сега
Македонска опера и балет), за да ја заврши на т.н. Голема сцена,
успевајќи да ја обезбеди нужната мера, хармонија, современа на-

соченост, остварувајќи ги нив со чисто поетски облици, со една
фина култивираност во постапката, во откривањето на авторовите суштини. Младиот и надежен режисер Владо Цветановски
ја наоѓа својата основна инспирација во автентичниот звук на
Мрожековата драмска реч, во убаво осмислената и култивирана
претстава, ставајќи го акцентот не на надворешниот блесок туку
исклучително на авторовата сатирична острина и дијамантност.
Во ниту еден миг не подлегнува на реторичноста, на надворешната динамика, туку настојуваше од почеток до крај, што е можно подлабоко, да навлезе во драмскиот текст, да му даде една специфична димензија, во која ќе доминира визуелната компонента,
но не сама за себе, туку како интегрален дел, во контекст на Мрожековата естетика и поетика. Особено во вториот дел на пиесата
Цветановски обезбеди детали неопходни за психолошката цврстина, што на овој проект му овоможија да ги содржи неопходните валери и внатрешни вибрации. Она што посебно паѓаше
во очи во режисерската постапка на Владо Цветановски, како,
впрочем, и во претходната дебитантска изведба, беше одличната
соработка со актерскиот состав и со творците кои беа ангажирани во оформувањето на претставата. Така, заедно со нив, т.е.
со Кирил Ристоски, Мими Таневска, Јусуф Гулевски и др., кои
настапија во најзначајните улоги, како и со сценографот Бранко
Костовски, костимографот Рада Петрова-Малкиќ, вклучувајќи
ја тука и Мирјана Анѓушева, автор на музичката илустрација, се
претстави во мошне убава светлина, т.е. со изненадувачки содр-
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жајна претстава, која обилуваше со пластичност и хармонија во
обликувањето на сцените и на односите на ликовите, со луцидност и модерна експресија. За еден млад почетник, резултатот на
оваа втора по ред постановка на една професионална сцена беше
повеќе од задоволителен, ветувачки и охрабрувачки.
Вредно гостување во Штипскиот народен театар. По
„Вујко Вања“ и „Три сестри“, Народниот театар од Штип во својот
тековен репертоар вклучи уште едно драмско дело од Чехов. Тоа
е пиесата од раното драмско творештво на овој автор, „Иванов“,
која во Македонија претходно беше изведена само уште во Македонскиот народен театар. Штипската премиерна изведба, реализирана на почетокот на 1993 г., му беше доверена на младиот
гостински режисер Владо Цветановски. Да потсетиме дека оваа
изведба му беше посветена на првиот македонски Иванов – актерскиот маг Ристо Шишков... Оваа втора верзија на споменатата
Чехова пиеса Цветановски ја реализира во соработка со Златко
Ориѓански и Горан Трајковски, автори на музиката, и со сценографот на штипската професионална сцена Тодор Максимов... Повеќекратно успешна беше соработката на гостинскиот режисер
и со ангажирањето актери као гости, пред сё, со Кирил Ристоски
во насловната ролја, кој едноставно брилјираше, потоа со Зорица
Панчиќ, студент на ФДУ, која настапи во улогата на Маша, како
и со домашните актерски сили: Филемин Џинес (Лебедев), Раде
Рогожаров (доктор Л’вов), како и со пензионираните актери на
Народниот театар од Штип – Јелица Кирова и Алеко Протугеров,
што значеше нивно враќање на сцената. Сите заедно, а посебно
Ристоски, реализираа една мошне чиста, педантна и, пред сё, поетична изведба... Изведбата на пиесата „Иванов“ беше работена
вдахновено и простудирано, таа понуди повеќе инвентивно конципирани сцени, при што на места нагласената визуализација
малку и скоро воопшто не влијаеше врз тоа изведбата да ја изгуби
својата внатрешна кохерентност и заокруженост. И да резимираме: она што е најсуштествено во драмскиот текст на Чехов – очајот на Иванов, на тој словенски Хамлет, неговите трагања, ненаоѓање смисла во животот и сили да излезе од агонијата, од бездната во која сё повеќе тоне, безнадежноста да најде сили во себе,
но и разбирање и прифаќање од средината, се одигруваат длабоко
во неговата душа. Неговиот крик, овој пат „без солзи, без сожалувања, без пукот“, како што е изнесено во програмскиот лист, се
приближува до ова наше налудничаво време, коинцидирајќи со
него преку откривањето на најбитните аспекти на човековото
битисување. Оваа релација беше мошне убаво нагласена, мошне
дискретно и суптилно изнесувајќи го тој обесчовечен свет, што
влијаеше да се мултиплицира и да кулминира внатрешната драма
на Иванов. Режисерот Владо Цветановски го постигнува тоа низ
кратки, мозаични сцени и со извесно редуцирање на драмскиот
текст, што придонесе за поголемо димензионирање на изведбата,
за постигнување соодветна атмосфера. Ќе останат во паметење
подолгиот монолог на Иванов и дуелите со Лебедев.
Со еден збор – една мошне впечатлива изведба, еден значаен театарски настан, едно квалитетно режисерско гостување...
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Две успешни гостувања на кумановската професионална драмска сцена. На самиот почеток на својата уметничка, т.е.
режисерска кариера, режисерот Владо Цветановски двапати
беше гостин на Народниот театар во Куманово, и двете претстави режирајќи ги во вонтеатарски простори – првиот пат во 1983
г., во подрумските простории на Пионерскиот дом, што се наоѓа
во непосредна близина на кумановскиот театар, а три години
подоцна (во 1986) во Домот на културата што тогаш го носеше
името на Тито (денес „Трајко Прокопиев“). Станува збор за пиесите „Строга контрола“ од современиот француски писател Жан
Жене и „Пурпурен остров“ од перото на еминентниот руски писател Михаил Булгаков.
Првото поставување на споменатата пиеса на Жан Жене
во Македонија ги имаше сите карактеристики на строго камерна
изведба, пренесувајќи нё во атмосферата на една затворска ќелија, користејќи го јазикот полн со слики и асоцијации за темните страни на животот. Како што е познато, овој драмски текст, кој
содржи извесни елементи од контроверзниот живот на авторот,
дејствува жестоко. Иако е помалку херметичен, со една подзатворена структура, сепак, тој има далеку појасна фабула отколку
неговата почесто играна драма „Слугинки“...
Трагајќи по малку познатите современи драми од светската духовна ризница, Владо Цветановски влегува во проектот со
јасен и доследен концепт на морално-физичките пресметки на
ликовите, со цел да им обезбеди што е можно посилна внатрешна
драматика. Гостинскиот млад режисер ништо не му препушти на
случајот, туку со полн интензитет ја открива внатрешната драма
на затворениците, за да се почувствува посилно ритуалот на злото. Во организирањето на мизансценот покажа бујна творечка
фантазија, префинета сензибилност. Во оваа 170-та премиера на
Народниот театар од Куманово, што ја преведе Јордан Плевнеш,
главните ролји со успех ги креираа: Митко С. Апостоловски, Горан Илиќ и Драгиша Димитриевски, додека двете епизодни улоги им беа доверени на Кица Ивковска и Владо Денчов. Режисерот
Цветановски успешна соработка воспостави уште и со Јовица
Поповски, автор на сценографијата и костимографијата.
Булгаковата пиеса „Пурпурен остров“ е второ негово дело
што беше поставено во Македонија (првото беше пиесата „Сојуз
на лажните светци“ во скопскиот Драмски театар). Во остварувањето на споменатата пиеса, една од првите драми на авторот,
значајна беше вообичаената добра соработка на режисерот Владо Цветановски со еминентниот македонски ликовен уметник и
сценограф – Владимир Георгиевски, со костимографката Зорица
Младеновиќ и со Христо Бојаџиев, автор на музиката. Не беше
помала соработката на гостинскиот режисер и со кумановските
актери: Живко Никлевски, Верица Ристовска, Живко Пешевски
и Драгиша Димитриевски, кои настапија во позначајните улоги,
на кои им се приклучија и гостите од Скопје и Битола, Димче
Мешковски и Владимир Талевски. Оваа драма памфлетски насочена како парафраза на Жил Верн, го третира конфликтот меѓу
власта и уметноста, прикажувајќи ја репресијата низ чинот на
создавањето на самиот театарски продукт со силни контрастни
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сцени. Беше повеќе од очигледно настојувањето на режијата да
создаде спектакл- претстава, која ќе плени со широчината на зафатот, со повеќе убаво разработени мизансценски сцени, со една
прочистена стилска линија, со убаво слевање на сатирата и иронијата итн.
Драмата „Пурпурен остров“, во продукција на Народниот
театар од Куманово, е играна во одличен превод на Љиља Плевнеш.
За првите постановки на Владо Цветановски („Скакулци“,
„Југословенска антитеза“, „Ивана – кнегиња Бургоњска“, „Строга
контрола“ и „Кланица“), покрај другите, пишуваше и актуелниот театарски критичар на дневниот весник „Вечер“ – Петре Бакевски, кои подоцна беа пренесени во неговата книга театарски
критики „Лица и маски“.
Режиите на Владо Цветановски на сцената на народиот
театар „Војдан Чернодрински“ од Прилеп. Многу повеќе режии
Владо Цветановски реализира на професионалната драмска
сцена во градот под Марковите кули. Ја режираше праизведбата
на познатиот роман „Железниот светилник“ од роднокрајниот
писател Димитар Талев, кој живееше и создаваше во Бугарија.
Предмет на неговото режисерско љубопитство беше и Брехтовиот драмски текст „Опера за три гроша“, игран на сцената на
Домот на културата „Марко Цепенков“... Но се чини дека најголемите успеси во Прилепскиот театар Цветановски ги постигна со поставувањето на пиесите „Полковникот птица“ и „Жена
на полковникот“ од реномираниот бугарски драмски писател
Христо Бојчев. Ангажирајќи ги своите речиси стари и постојани
соработници – сценографот Владо Георгиевски, потоа костимографот Благоја Мицевски и Христо Бојаџиев, автор на музиката,
Цветановски се претстави пред избирливата прилепска публика,
како и пред аудиториумот на фестивалот на македонскиот театар
„Војдан Чернодрински“ во Прилеп, со една мошне интелигентна
постановка во која беа обезбедени доволно импулсивни ритми,
што ќе рече, бевме сведоци на една хомогена, повеќеслојна, динамична режија која импонираше со современите изразни средства, со студиозноста во обработката на драмскиот материјал, со
обликувањето на ликовите, секако, многу поекспресивно отколку во неговите претходни режии, презентирајќи завидна зрелост,
чистота во креативен поглед, синтетичност во преломните драмски моменти. Мошне забележлив творечки однос на гостинскиот режисер беше забележлив не само кон споменатата пиеса
туку и кон актерите и севкупната сценска апаратура, т.е. сценски
средства, што ў помагаа на режијата да навлезе во срцевината на
текстот, сценски да го вообличи и она што авторот не успеал да
го соопшти. Затоа, во еден неврзан разговор по премиерата во
Прилеп, Бојчев беше дециден дека од 50-тина изведби на пиесата
„Полковникот птица“ во неговата татковина и во некои други
земји во странство, прилепската верзија е најдобра... Затоа, овој
проект на Фестивалот на македонскиот театар „Војдан Чернодрински“ во Прилеп супериорно триумфираше (беше наградена
претставата во целина, потоа режијата, како и неколку актери)...
Со други зборови, во постановката на Владо Цветановски имаше

доволен простор и за неговите делотворни замисли, и за актерите, и за дугите компоненти на овој проект. Од друга страна, за
да го постигне сево ова, на Владо Цветановски не му беше којзнае колку тешко, зашто ја уживаше комплетната поддршка на
целиот ансамбл, а особено на гостинските актери и професори
на ФДУ – Кирил Ристоски и Мими Таневска, како и на првенецот
на Битолскиот народен театар – Петар Мирчевски, кои настапија
во водечките ролји. Другите улоги во оваа навистина импресивна претстава ги толкуваа: Трајче Иваноски, Марјан Чакмакоски,
Најдо Тодески, додека нови имиња во изведувачкиот состав беа
младите актери Андријана Бошкова и Игор Трајчевски, кои одлично се вклопија во актерската екипа. Сите заедно ја комплетираа сликата за оваа претстава, што ја означуваме како една од
најдобрите претстави на прилепскиот театар воопшто.
Во овој проект на Народниот театар „Војдан Чернодрински“ од Прилеп од значење беше и ангажирањето на следниве
творци: Благоја Ивчески, автор на преводот на текстот, Владо Ѓорески и Валентин Светозарев, кои се погрижија за сценографската рамка на изведбата, и авторот на музиката Христо Бојаџиев, во
чии решенија беше посебно потенцирана автентичноста.
За споменатиот драмски текст не треба да се говори многу.
Самиот факт што тој е добитник на првата награда на светскиот
конкурс за драма на Британскиот совет, доволно убеливо говори за неговите уметнички достоинства. Не треба да се заобиколи
ни огромниот успех што оваа пиеса во продукција на Народниот театар „Војдан Чернодрински“ го имаше на гостувањето во
соседна Бугарија, потоа на традиционалната годишна смотра на
македонските професионални драмски сцени во Прилеп итн.
Втората пиеса на истакнатиот бугарски драматичар Христо Бојчев, под наслов „Жена на полковникот“, што се најде на
сцената на Народниот театар „Војдан Чернодрински“ во 2002
г. во Прилеп како праизведба, може да се смета како еден вид
продолжение на претходната премиера на изведбата на пиесата
„Полковникот птица“. Исти беа ликовите, ист беше амбиентот
(болница на душевно болни луѓе од разни професии), но не беше
ист постигнатиот сценски резултат. Но, сепак, и оваа сценска реализација претставуваше убаво репертоарско освежување и уметничко доживување. Како автор со изразит слух за современите
теми, Бојчев и во оваа своја пиеса, која претставува самостојно
драмско дело, ја испитува современоста во ова наше балканско
лудило, го поставува прашањето за вистината и суштината на постоењето, со фино присуство на анегдотичното. Таква е и постановката на Цветановски – таа трага по вистинската драматичност и сложеност. Затоа, неговата режија, иако не е толку ефектна
како во пиесата „Полковникот птица“, можеме да ја оцениме како
мошне кохерентна во истакнувањето и во откривањето на драматичноста и сложеноста на животот. Мошне продуктивните режисерски идеи ја исфрлија во прв план одличната актерска екипа (Кирил Ристоски, Мими Таневска, Трајче Иваноски, Марјан
Чакмакоски, Најдо Тодески) која импонираше со многубројните
трансформации, а творечки однос во создавањето вистинска атмосфера искажа и визуелно-аудитивната компонента...
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Збор-два и за премиерата на Брехтовата пиеса „Опера за
три гроша“. Карактеристиките и спецификите на Брехтовиот театар во помала мера можеа да дојдат до израз, благодарејќи, пред
сё, на сериозниот креативен ангажман и темелната подготвеност
на гостите, т.е. на режисерот Владо Цветановски и на впечатливото актерско ангажирање на Кирил Ристоски и Игор Џамбазов.
Како свеж повеј од сцената на Домот на културата „Марко Цепенков“ во Прилеп проструи и учеството на неколкутемина студенти од Факултетот за драмски уметности од Скопје, а не беше
помал уделот и на членовите на Народниот театар „Војдан Чернодрински“ од Прилеп, кои на реализацијата на едно Брехтово
драмско дело требаше да чекаат речиси пет децении. И дочекаа!
Претставувајќи се за релативно кратко време со две мошне
различни, но мошне забележителни и содржајни режии, работејќи со една иста сценографско-костимографска екипа, со која
претходно ја реализира драматизацијата на познатиот роман на
Михаил Булгаков „Мајсторот и Маргарита“ (сценографскиот тандем Владо Георгиевски – Валентин Светозарев, костимограф Благоја Мицевски) што не е воопшто случајно и што претставуваше
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продолжение на еден континуитет, Владо Цветановски и при соочувањето со драмско дело од Брехт искажа изостреност за специфичностите на драматургијата за која станува збор. Тој покажа
сигурност во следењето на Брехтовата мисла, успешно снаоѓајќи
се во не малите авторови барања и интенции, во големите стапици и сл., па за разлика од претходната постановка, сега не е толку
опседнат и не се исцрпува толку во есеистичката аналитичност,
колку што е ориентиран кон сценската активност, кон истакнувањето на оние валери што придонесуваат претставата да се ослободи од претерани дидактички и други описи и развлечености.
За ова прилично придонесе кратењето на текстот и на сонговите, што е направено поради недостиг на пообемен изведувачки
состав и што во случајов оди во прилог на режијата за истакнување на сложените проблеми, какви што се гангстерството, сиромаштијата, проституцијата. Беше воочливо и тоа дека режисерот
Владо Цветановски мошне вешто се ослободува од мелодраматичното, од некоја водвиљска леснотија и вариетски елемент, дека
не претерува во дозирањето на иронијата, што кај Брехт оди до
сарказам, дека во значителна мера го запазува Брехтовиот ироничен тон, дека создава галерија од живи ликови, покрај неколкуте
незаобиколни карикатури, така што од драмскиот текст со сета
своја силина излезе на површина неговата актуелност, релевантноста и за ова наше време, за што потресно сведочи и една од
најубавите сцени во изведбата – финалниот сонг.
Во овој проект, реализиран на почетокот на сезоната
1996–1997, покрај одличните гости – актерите Џамбазов и Ристоски – значаен беше и придонесот што го дадоа прилепските
актери Билјана Беличанец, Трајче Иваноски и др.
Би го задржал вниманието на уште една изведба на Народниот театар „Војдан Чернодрински“ од Прилеп во постановка на
Владо Цветановски – на праизведбата на проектот „Светилникот“ (2007), работена според романот „Железниот светилник“ од
роднокрајниот писател Димитар Талев.
Користејќи ја драматизацијата на Трајче Крстевски, режисерот создаде сценска реализација што се одликува со мошне интензична сценска гама, користејќи ја визуализацијата како еден
вид латерна магика (излегување и влегување на актерот од слика
во живо, негово мултиплицирање и сл.). Пред тоа, во блиската
црква до театарот, публиката со запалени свеќи в раце учествува
на свадбениот церемонијал на младоженците, по што претставата се враќа таму каде што и е нејзиното вистинско место – на сцената на театарот... На овој начин режисерот Цветановски уште
повеќе ги продлабочи своите искуства од една друга претходна
премиера, остварена на почетокот на неговата кариера во Битолскиот народен театар („Евангелие по сенките“), потврдувајќи се
како режисер со една посебна и веќе изградена физиономија и
афирмирајќи се во доменот на визуелниот театар. Прифаќајќи
ја извонредната проза на Димитар Талев како живо извориште
за пресоздавање, Владо Цветановски се ориентира кон изобилното користење на елементите на визуелното, остварувајќи во
нив креативна слоевитост, што му помага за засилување на инте-
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лектуалната енергија, барајќи ги и наоѓајќи ги импулсите на едно
дамнешно време – времето на почетокот на ХХ век, а исто така,
внесувајќи во својата режисерска палета нови созвучја, нови поединости... На овој начин, извонредна соработка режисерот Владо
Цветановски воспостави со екипата која учествуваше во обликувањето на праизведбата (Благој Мицевски, Владо Ѓоревски,
Оливер Јосифовски), вклучувајќи ги тука и двајцата гостински
актери од Скопје и Куманово – Владо Јовановски и Александра
Пешевска, како и членовите на актерскиот ансамбл на прилепскиот театар.
Во плодниот и разновиден режисерски опус на Владо Цветановски влегуваат и поновите драмски текстови од перото на
македонскиот драмски писател и раскажувач Блаже Миневски,
„Случајот Маркиза де Сад“, или за гостувањето на театарската
трупа „Јукио Мушима“ во Мариово (2004) и една година подоцна – „Совршенство или смрт“, и двата проекта реализирани на
сцената на народниот театар „Војдан Чернодрински“ во Прилеп.
Секако, треба да се спомене уште и последната постановка на
Цветановски – „Крпен живот“, според истоимениот роман на
Стале Попов (2009), реализирана, исто така, во Прилеп.

чен број, сепак, не беше тоа чисто камерна изведба, а нејзиниот
режисер не се откажува од еден посложен технички механизам и
од други иновативни решенија, што се поблиску до класичната
голема сцена и до концептот на модерниот театар, со кои, во непосреден контакт со гледачите, претставата како да добива една
посебна привлечност и магиска убавина. Со интенција изведбата да добие што послободни и побогати тонови, Цветановски
послободно ракува со својата инвенција отколку со текстот, така
што неговата редукција на ликовите не е којзнае колку драстична. Многу позначајно е нешто друго – менувањето на редоследот
и смислата на некои настани и сцени. Неговите режисерски идеи
во оваа смисла се покажаа интелектуално богати и театарски
продуктивни, а потврда за тоа беа неколкуте режисерски решенија во кои ликовите набере излегуваат од големите платна од
уште поголемите мајстори на бојата и линијата. Па наместо трагично, со посеани трупови, изведбата завршува химнично, како
апотеоза на љубовта, која кај Шекспир има најшироко значење.
Под режисерската палка на Владо Цветановски, протагонистот
на насловниот лик – Ѓорѓи Јолевски, како и другите, односно

Режиите остварени на скопските професионални драмски сцени: Драмата на Македонскиот народен театар, Драмскиот театар и Турскиот театар (порано Турска драма при
Театарот на народностите). Освен пиесата „Ивана Бургоњска“,
Владо Цветановски на сцената на Драмскиот театар режираше и
неколку други претстави, издвојувајќи се како вредност со посебно значење Шекспировиот „Хамлет“ и колажната претстава
„Сите лица на Петре М. Андреевски“.
Неоспорен e фактот дека секоја средба со најголемиот
драматичар на сите времиња – Шекспир, и посебно со неговото епохално драмско дело „Хамлет“, претставува ново уметничко доживување, ново емотивно откритие, како што е факт, исто
така, дека секое време, секоја генерација има свој Хамлет... Овој
втор по ред „Хамлет“ во скопскиот Драмски театар (првиот се
случи пред скоро три децении) доаѓа да посведочи за поинаквата
од сите досегашни скопски верзии, вклучувајќи ја тука и онаа на
Албанската драма при Театарот наародностите. Останува само
ист ризикот од кој театарот не може никогаш да се откаже. Независно за каков вид театар или за кое време или генерација станува збор, поставувањето на „Хамлет“ е незамисливо без обезбедување на внатрешна зрелост, без инвестирање поголема внатрешна енергија и инвенција, луцидност и аналитичност, синтетичност и асоцијативност. Поседувајќи ги нив, и режисерот
Владо Цветановски, но и толкувачот на насловната улога Ѓорѓи
Јолевски, и сите други учесници во овој проект влегоа целосно
подготвени и имагинативно храбро, предлагајќи ни едно ново и
неконвенционално видување на текстот, што е идеал на секој театар, на секој творец... Оттука и недвосмислениот впечаток дека
бевме соочени со една режисерска концепција што е зрела, внимателно простудирана, темелно разработена... Иако претставата
се игра на сцената на која се наоѓа и публиката во строго ограни-
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Кирил Ристоски (Клаудиј), Искра Ветерова како Гертруда, Владимир Светиев, кој како гостин. се појави во ролјата на Полониј,
Звездана Ангеловска, на која и беше доверен ликот на Офелија,
како и Висар Вишка, Ристо Гоговски, Билјана Драгичевиќ, Димитар Зози, Рубенс Муратовски, Никола Кумев, Јелена Мијатовиќ и
Оливера Ризова демонстрираа глума на високо ниво, што посебно се однесува на креацијата на Јолевски.
Како и во многу други постановки на Владо Цветановски,
така и во „Хамлет“ беше ангажиран осведочениот сценографско-костимографски тандем Владо Ѓорески и Валентин Светозарев, односно Благој Мицевски, на кои им се придружија музиката на групата „Анастасија“, Соња Вукичевиќ како кореограф и
Кире Ставревски, автор на дизајнот на осветлението.
Не е без значење податокот дека премиерата на „Хамлет“,
во маестрален превод на Богомил Ѓузел, колективот на Драмски
театар му ја посвети на познатиот, тогаш набрзо починат актер
Ненад Стојановски.
Точно една деценија подоцна (2008), исто така на сцената
на Драмски театар, режисерот Владо Цветановски ја презеде на
себе сложената задача да ги оживее длабоките корени на нашето
постоење и опстојување, преку режирањето на колажната претстава под наслов „Сите лица на Петре М. Андреевски“ (драматизација Јелена Цветановска). Ако за автор од форматот на Петре
М. Андреевски, „тој несуден нобеловец“ (да се послужам со зборовите на архиепископот македонски и охридски, г.г. Стефан),
односно за неговите прозни, поетски и драмски дела од уникатни
вредности и исконска уметничка сила не треба многу да се зборува и докажува, не смее да се премине преку фактот колку нивното трансформирање претставува голем ризик, но и предизвик,
колку неизвесности, но и задоволства носи ваквиот специфичен
и необичен ангажман за споменатиот автор на драматизацијата...
Режијата на Владо Цветановски навлегува во сложеноста и многузначноста на понудениот материјал, обезбедувајќи ў на изведбата внатрешна смисла, кондензираност и сценска синтетичност,
со интенција да се оствари духот и авторовата комплексност. Настојувањата на режијата, но и на авторот на драматизацијата, беа
насочени кон создавањето цврста целина, и како мисла и како
естетика, побудувајќи силни емоции и размисли во гледалиштето... Се чини дека режисерот реализира постановка што отсликува уште поголема творечка амплитуда од досегашните негови
режии. Тоа ќе рече дека Цветановски силно продира во суштините на текстовите на Петре М. Андреевски, поврзувајќи ги нив
со еден цврст организам и збогатувајќи ги со смели контури и
длабински колорит. Режијата за која станува збор остава впечаток на драмска поема со модерен дух и модерна поетска фактура.
Рафинираниот стремеж за оригиналност и внатрешни ефекти,
современите индиции и поттикнувања, Цветановски ги доловува со помош на видеолицата на повеќе актерски авторитети, како
што се Милица Стојанова, Кирил Ристоски, Петар Мирчевски,
Владо Јовановски, Снежана Стамеска, Лилјана Велјанова и др. Но
оној што ги поврзува сите делови на изведбата е актерот Ѓорѓи
Јолевски, како нејзина највозвишена актерска вертикала.
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Уиграниот сценографско-костимографски тандем Владо
Ѓоревски-Рефик и Благоја Мицевски, како и авторската музика
на Оливер Јосифовски, донесоа свежи и профилирани вредности.
И со драмскиот ансамбл на МНТ Владо Цветановски режираше неколку значајни претстави („Малограѓанска свадба“ од
Брехт, „Животот е сон“ од Калдерон, (негова последна постановка), додека во Турскиот театар се претстави со забележителниот
проект „Сијам калем“ од Јордан Плевнеш и Илхами Емин, кој нё
враќа повеќе векови наназад и кој се движи во рамките на визуелниот театар, на ритуалот и сл.
Битолскиот период во режисерското творештво на Владо
Цветановски. Најчест гостин Владо Цветановски беше на сцената на Народниот театар во Битола, каде што оствари неколку
праизведби на дела од македонски автори (во прв ред од Јордан
Плевнеш, како и од Петре М. Андреевски). Ваквите позачестени
гостувања беа логични и разбирливи, ако се знае дека токму на
битолската професионална сцена ги направи првите чекори како
театарски деец, а може и треба да се каже дека тука ги оствари
можеби своите најквалитетни режии. Кога го истакнуваме ова,
мислиме, пред сё, на сценските реализации на пиесите „Подземна република“ (1991), „Југословенска антитеза“ (1985) и на
„Notre femme de Paris“ (1994), сите од перото на Јордан Плевнеш,
потоа на „Мајсторот и Маргарита“ од Михаил Булгаков (1996),
на „Евангелие по сенките“ (2000) и „Скакулци“ од Петре М.
Андреевски, на кои, исто така, би сакале да се задржиме во еден
најлапидарен облик.
Праизведбата на драматизацијата на познатиот роман од
Петре М. Андреевски „Скакулци“ (драматизација Јордан Плевнеш) режисерот Владо Цветановски ја режираше во годините на
раното творештво, па разбирливо е што маркантните резултати што следуваа подоцна не беа толку многу изразени во овој
проект, што го оствари во соработка со сценографскиот тандем
Симон Узуновски и Крсте Џидров, со костимографот Зорица
Младеновиќ и со музиката на „Леб и сол“. Па сепак, колку и да
беше режијата поориентирана во обезбедувањето на виртуелниот аспект на изведбата отколку на откривањето на внатрешните
дилеми на ликовите, претставата не беше лишена од низа убави
детали, преку кои режијата стигна до трагичниот врв на текстот,
до највозвишените авторски поетски вибрации, до потребната
минуциозност во градењето на некои детали и метафори. Колебањата што повеќе да се истакнат збиднувањата, главно надворешно, секако повеќе беше плаќање данок на неискуството, на
младоста, отколку отсуство на поголема инвенција. Изведбата на
„Скакулци“ Цветановски ја оствари со учество на скоро целиот изведувачки актерски ансамбл, во кој повпечатливи актерски
дострели презентираа Петар Мирчевски, Сузана Киранџиска,
Јосиф Јосифовски, Методија Марковски и Михајло Петревски.
Едноставно, изостана очекуваниот висок дострел во презентацијата на прозната реч на Андреевски во драмска форма.
И режијата на драмата „Домот на Барнарда Алба“ спаѓа
во раното творешво на Владо Цветановски, но таа, во споредба
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со уметничкиот ефект на праизведбата на проектот „Скакулци“,
оствари неспоредливо поголеми уметнички дострели.
Изведбата на споменатото Лоркино драмско дело на битолската професионална драмска сцена беше реализирано по
пауза од скоро четири децении, што ќе рече дека ова беше нејзината втора верзија, во која режисерот Владо Цветановски се
претстави во многу убава светлина. Така, одредувањето на линијата на едно комплетно, мошне инвентивно, изнијансирано,
комплексно толкување на текстот, во значајна мера му беше
олеснето со враќањето на сцената на Олга Наумовска во насловната ролја (таа настапи и во првото поставување на „Домот на
Барнарда Алба“ во Битола). Всушност, големата дама на македонскиот театар – Наумовска, и младиот режисер беа алфа и омега
на проектот. Во режисерско видување на Владо Цветановски, кој
успеа изведбата да ја исполни со едно фино поетско зрачење, да ја
ослободи постановката од некои фолклорни наслојки и баласти,
беше реализиран пластичен и динамичен спектакл, една сигурна и чиста сценска реализација, чиј поетски амалгам дишеше од
секоја сцена, од секоја реплика... Проследивме една модерно конципирана претстава, блиска до сензибилитетот на денешниот
човек, што се следи со максимално внимание, бидејќи режисерски, но и актерски, беше повеќекратно осмислена, особено од визуелен аспект, за што е заслужен осведочениот и скоро постојано
ангажиран квартет – сценографите Владо Ѓоревски и Валентин
Светозарев, како и костимографот Благоја Мицевски и Христо
Бојаџиев, автор на музиката.
Една од поспецифичните, покарактеристични постановки
на Владо Цветановски беше секако онаа на проектот „Евангелие
по сенките“, во кој како коавтор се јавува Владо Ѓоревски. Во доменот на визуелниот театар, тоа беше претстава што заслужува
значајно внимание и респект, зашто го открива сеопфатниот
свет на поетската возбудливост, зашто претставува театарско
остварување работено со многу творечка фантазија и енергија
и зашто сугерира друго и поинакво размислување од она што се
преферира кај нас, а што во светот е вообичаена практика. Авторите, кои своето дело го нарекуваат „Послание во девет молњи“
со пролог и епилог, користејќи одблесоци, односно текстови од
најразлични периоди, во кои струи една подлабока филозофија
за животот, за времињата сегашни и некогашни, за исконот и
праисконот, за болката и очајот, за радоста и светлината, за копнежот и мечтата, создаваат мошне обемна и сложена сценска
композиција, која со својата метафоричност ќе биде блиска до
ова наше време, која ќе кореспондира со современиот гледач и
ќе одговара на денешните барања. Тие создаваат драмска поема,
односно симфонија од бои и звуци. Ако сакаме да го синтетизираме глобалниот впечаток за оваа сценска реализација, тогаш,
покрај другото, треба да ги апострофираме острото чувство за
жанр и грижата на сите автори, посебно на режисерот Владо
Цветановски, во одвивањето на претставата со една длабока логика. На овој начин, изведбата на „Евангелие по сенките“ покажа
и докажа дека, покрај своевидната драматургија на осветлението и музиката, на сценографијата и костимографијата, и во овој

проект на Битолскиот театар постои и една друга драматургија.
Тоа е драматургијата на молчењето, која е поречовита од многу зборови. Така се раѓа еден вид театар без зборови, кој може
да биде посилен од зборовите. Заклучувајќи дека постановката
на Цветановски, па и на другите елементи во изведбата, се плод
на студиозно, содржајно и естетски насочено истражување за
животот и човечкото опстојување, треба да се истакне и успешната синхронизација на сите компоненти, со што споменатиот
режисер оформува една мошне инспиративна и по многу нешта
модерна експресија, која содржи во себе нешто еруптивно, но и
некоја сублимна лирика што ги најавува рафинираните движења
или драмските изрази. Во секој случај – еден висок професионализам на проектот на Цветановски–Ѓоревски.
За еден поспецифичен, поинаков пристап во режирањето на Владо Цветановски на битолската професонална драмска
сцена може и треба да се говори кога станува збор за проектот
„Третиот чин“ од Антон Чехов (адаптација Блаже Миновски)...
Чудесната драмска поезија што блика од секоја реплика, од секој
збор, во мошне осмислената постановка на Владо Цветановски
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ја доживеавме преку богатите внатрешни ритми што извираа од
Чеховите текстови „Три сестри“ и „Галеб“, „Иванов“ и „Вишневата градина“. Како страстен трагач по свежи вредности, режисерот
Владо Цветановски ги компонира сцените со силно акцентирани
градации, преку кои полесно доаѓа до подвлекување на суштините, до прекрасните поетски слики и префинети сензбилности. Ќе
бидеме најблиску до вистината ако го констатираме фактот дека
режисерот Владо Цветановски со десетчлената актерска екипа
(неодминливите Кирил Ристоски и Петар Мирчевски, потоа Габриела Петрушевска, Јоана Поповска и др.) нашправи прекрасна
престава, полна со модерни сензибилности, поетски нијанси, детали, трепети... Во создавањето на вистински чеховски амбиент
од значење беше и сценографско-костимографскиот ангажман
на Владо Ѓоревски и Драган Анѓелковиќ, односно на Благоја
Мицевски, како и придонесот на одличната авторска музика на
Златко Ориѓански.
Ако, пак, сакаме да ги бараме највисоките режисерски постигања на Владо Цветановски на сцената на Народниот театар
во Битола, нив, според наше мислење, најмногу ќе ги најдеме во
изведбите на двете пиеси на Јордан Плевнеш „Подземна република“ и „Notre femme de Paris“ и особено во пиесата на Михаил
Булгаков „Мајсторот и Маргарита“, која, се чини, е негова крунска постановка. Потврда за ова мислење се и високите признанија добиени на Фестивалот на македонскиот театар „Војдан
Чернодрински“ во Прилеп за најдобра претстава во целина, за
најуспешна режија итн. Беше повеќе од евидентно дека сите свои
режисерски сили Цветановски ги чува особено во поставувањето и остварувањето на изведбата на „Мајсторот и Маргарита“,
покажувајќи исклучителна смисла за организирање на целината,
за поврзување на деталите, за нивно обликување во композициска рамка на претставата... Колку што повеќе таа се одвиваше,
толку сё повеќе се отвораше како буен воден цвет, добивајќи ја
својата повеќеслојност, сценска раскошност. Владо Цветановски
и во една друга улога – како автор на драматизацијата оствари
резултати за почит, што бездруго треба да се респектираат. Во
оваа длабока, сложена, содржајна и блескотно убава изведба извонредна беше и актерската екипа, како и сценографско-костимографската компонента, што ја сочинуваа познатите творци
Владо Ѓоревски, Валентин Светозарев, односно Благоја Мицевски и Христо Бојаџиев...
Посебно разгледување заслужуваат две од споменатите
три пиеси на Јордан Плевнеш што ги режираше Владо Цветановски на битолската сцена, како што веќе споменавме. Тоа се
драмите „Подземна република“ и „Notre femme de Paris“.
Пиесата „Подземна република“, која не може да се доживее
поинаку освен како еден голем сон, како една голема армада од
сенки и сновиденија, низ кои воскреснуваат неброените политички убиства и трауми, поразите и идеалите на македонската
саможртва, Владо Цветановски ја постигна маркирајќи ги мисловните и поетските авторови кругови, земајќи го она што е
највредно во драмската партитура. Тој својата постановка ја исполнува со живи збиднувања, со извонредни, скоро секогаш раз-
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лични инвентивни и мизансценски решенија, со силни драмски
акценти, не дозволувајќи постановката да се гради на една нота,
со посебно и единствено откривање на митолошката страна на
текстот. Драмскиот текст Цветановски го преточува во слики и
звуци, во гестови и движења, во крикови и болки, па дури и оние
неколку цитати и коментари добиваат вистинска душа во постановката. За секој акустичен и светлосен елемент Цветановски
има свое внатрешно покритие, така што изведбата од почетокот
до крајот се искажува со една креативна посебност во доменот
на модерното, а до него доаѓа благодарение на одличната соработка со битолскиот драмски ансамбл. Пензионираниот актер
Јосиф Јосифовски беше тој што ў даваше основен тон и печат
на оваа изведба, а не заостануваа и другите актери, во прв ред
Ѓорѓи Јолевски, Драган Спасов и Билјана Таневска, студент на
ФДУ, Владимир Талевски, Петар Мирчевски, Соња Михајловска,
Сашо Огненовски и Менка Бојаџиева.
„Подземна република“ е претстава што е правена мошне
амбициозно и за неа треба да се размислува за нејзините слоеви
и убавини, особено изразени во симултаните сцени, во нивното
откривање на повеќе планови и сл. Изведба која и на гостувањата
во странство ги потврди своите високи вредности.
Режирајќи ја пиесата „Notre femme de Paris“ со скоро истата екипа од „Подземна република“, Владо Цветановски создаде извонредна изведба. Изведбата со својот свеж и оригинален
режисерски ракопис го ширеше наоколу здивот на поезијата на
животот, мошне суптилно навлегувајќи во битот и во филозофското одредување на авторот. Претставата живееше на сцената со автентичен крвоток. Оваа сценска реализација, се чини, е
многу поконкретна, појадровита, поимагинативна од сите други
претходни режии на Цветановски. Со секој свој дел, со секоја
своја визура, со секое свое треперење, оваа постановка на Цветановски е натопена, ако може така да се каже, со боите на радоста
и тагата на македонскиот човек, на македонската мака, на сё она
што е наше архетипско... До највисоките сценски дострели режијата можеше да дојде благодарејќи на јасната и логична, едноставна и впечатлива концепција, иако мораше да решава мошне
сложени проблеми, иако беше исправена пред еден мошне сложен сценски организам.
Сите актери, без исклучок, како да беа излезени од македонските балади и везови, од македонските бои и фрески, импонирајќи со широчината и сигурноста во пласирањето на гестови
и постигнувајќи висок степен на трансформации, восхитувачка
кондензираност на актерскиот израз.
Едно несомнено чудесно сценско остварување.
Во кругот на највпечатливите претставувања на Цветановски на битолската сцена влегува и одличната претстава „Дон
Кихот“ од Сервантес.
* * *
Интегрален дел од севкупното режисерско творештво
на Владо Цветановски е и неговиот авторски проект „Окото на
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мајката“, што го оствари во продукција на Младинскиот културен центар од Скопје (МКЦ) и кој се најде на програмата на МОТ
во 1992 г., со учество на една од најголемите актерки на сите времиња – Марија Бошкова. Треба уште еднаш да се нагласи дека
основна база на оваа изведба беше музиката, која доаѓа како еден
вид замена за зборот, како драмско-музичка партитура, како поетска игра и визија, сугерирајќи на тој начин едно ново искуство.
Поетската содржина споменатиот режисер и Бошкова ја бараат
во откривањето на најубавиот и највозвишениот симбол на животот – мајчинството, кое проструи како најубава симфонија од
далечното античко време, од паганските ритуали, сё уште малку
истражувани, од средновековните мистерии и духовни вознеси
на христијанството. Низ многубројните слики како да излегуваат на виделина запретаните векови, скриените мистерии на
нашите предци, боите и фреските, звуците на нашето минато.
Еден возбудлив истражувачки зафат, остварен со еден богат внатрешен набој и поетска сугестивност. Акценти на инспиративна
актерска игра, каква што беше и режијата на Владо Цветановски, понудија, освен Мери Бошкова, и Билјана Таневска и Тања
Кочовска, како и Драган Спасов и Бранко Ѓорчев, студентите на
ФДУ Јордан Симеонов, Васил Шишков и Владимир Јачев. Не помали комплименти треба да се упатат и до авторите на музиката
Златко Ориѓански и Горан Трајковски, како и до костимографот
Благоја Мицевски.

Издвоивме за разгледување дваесетина постановки на Владо Цветановски, а веројатно можеме и уште некои други негови,
не помалку значајни проекти кои, иако не спаѓаат во самиот врв на
неговото режисерско творештво, сепак, не се од помало значење.
Но и наведените постановки се доволни да го искажат индивидуалниот пристап на Цветановски, неговиот раскошен талент...
Она што фрапантно паѓа во очи е константната и делотворна соработка на Владо Цветановски со сите оние што
учествуваа во оформувањето на претставите. Тој многу ретко
ги менуваше своите соработници, а неговата константа како
да се врзуваше меѓу Владо Ѓоревски, Благоја Мицевски, Христо
Бојаџиев, Валентин Светозарев... сите од Битола, со кои секогаш
имаше разбирање и соработка од највисоко рамниште.
При континуираното следење на режиите на Владо Цветановски не е тешко да се забележи студиозниот и креативен пристап во поставувањето драмски дела и од класиката, и од современата светска драматургија, и од домашната драмска литература...
Откривањето на малку познати или на воопшто непознати драмски дела, грижата за негување на домашниот автор, развиената смисла за визуализација на своите проекти – овие и многу други одлики се мошне значајни за режисерското творештво
на Владо Цветановски. Тие го издвојуваат како една посебна,
комплетна и комплексна режисерска индивидуалност, како творец кој се залагаше за еден нов и свеж израз...
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ФИЛМ
Боро Драшковиќ

Човекот кој во себе нема музика,
нема да биде допрен од слогот на слатките тонови.
Не верувај му на таквиот! Наслушнувај ја музиката!
			
Шекспир

КЕЈЏ ВО ПАРАДОКСОТ
ЗА ШАХОТ

4,33, тацет, тишина наменета за кој било инструмент, или
комбинација на инструменти, ја изведува кој било, како било,
овој пат ја слушам во Рејкјавик, пред преполно гледалиште, во изведба на Роберт Фишер и Борис Спаски, на шаховска плоча, среде
пространата сцена (Салата на културата и спортот). Всушност,
во глувата просторија, „тивка колку што технолошки е можно“,
се слушаат само два „кејџовски звуци“ – високиот е сигнал на човековиот нервен систем, а нискиот неговото срце. Само Фишер
„таму слушнал некакви шумови“.
Почнува алеаториката. На Теразија, во операцијата на случајот, го сретнувам Кејџ и без увод му кажувам дека сум на Исланд, со познавачите на Играта од разни професии, ја започнав
работата на филмот Парадоксот за шахот.1 Дали сака да ни се
придружи? Во проектот се веќе Фишер, Спаски, Ботвиник, понатаму да не набројувам: сите живи првенци во Играта, се толкува
стварноста низ метафизиката на шахот.
КЕЈЏ: (љубезно) Имаме на располагање еден час.
Се одѕва на поканата без двоумење, како во Белград да не
работи ништо друго туку го чека предлог да го открие звукот во
шаховскиот алгоритам, импулс за композицијата! За среќа, бев
со камерманот (тие денови ја снимавме серијата Модерниот израз во уметноста), во касетата преостанало уште сосема малку
лента, но што е, тука е!
КЕЈЏ: (низ насмевка) Каде одиме? И што правиме?
Влегуваме во Ателје 212, авангардниот театар не може да
се замисли без шаховски гарнитури. На сцената се одвива проба
на трагикомедијата, шаховската плоча ја оставам во најоддалечениот агол на гледалиштето2; морам да се задоволам со работното
1

2

Сонував дека во урнатините на ТВ-зданието во Албертовата улица,
„Милосрден ангел“, во својата игра, се закопал и Парадоксот за шахот.
А Ивана Миладиновиќ Прица (авторка на книгата Од врева до тишина
– Поетика на раното творештво на Џон Кејџ), го вброила во Имагинарните пејзажи на Џон Кејџ, мултимедијалното случување по повод
одбележувањето на стогодишнината од раѓањето на композиторот и
Светскиот ден на музиката (Културен центар на Белград). По тој повод
повикан сум да одиграм партија шах озвучена со сонати и интерлудиуми
на Chess Pieces кој на клавир го изведува Нада Колунџија. Своевремено, додека сум со њујоршките бескуќници во „играта на милиони“,
трошејќи ги деновите во опасниот Централ Парк, нё штитеше ноќната
двојна музика, од транзисторот и од шаховските табли.
Дваесет години пoдоцна, шаховската табла ќе ја поставам на сцената,
за претставата Долго патување во ноќта, актерот-ветеран Џејмс Тајрон
и неговиот помлад син ја играат Последната партија на Исланд.
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осветлување, како и да е, среде алеаториумот 212 се предизвикува естетиката на играчот на среќа.
КЕЈЏ: И?
– Како би било придвижувајќи ги фигурите, на таблата да
направите музика од 21-та партија Спаски–Фишер во Рејкјавик?
КЕЈЏ: Еден американски композитор направил посебно
електронско коло: потезите што се повлекуваат на шаховската
табла влијаат врз звучните извори што ги направиле други композитори. Така настануваат одредени звуци кои предизвикуваат
други звуци. Таа композиција ја нарековме Реунион зашто беше
збир на разни композитори кои долго не се виделе. Партијата ја
игравме Марсел Дишан и јас пред гледачите, неколку часа. Најпосле, се уморивме и погледнавме во гледалиштето, но сите одамна
си заминале (смеење).3
Подадов формулар, заверен со потписите на играчите, со
нотација 21-ва партија; непосредно по завршувањето на „мечот
на столетието“, Фишер, победникот, ми го даде во рејкјавичкиот
3

За настанот Ослободување на звукот – Кејџ зад железната завеса
во будимпештанскиот Музеј Лудвиг, од Парадокс за шахот извадив
соодветен фрагмент кој стана петнаесетминутна целина. Со игра на
случајот, нордискиот книжевник Гунар Гунарсон остана вмонтиран на
местото одредено за снимката со Кејџ и Дишан од партијата шах играна
во Торонто, во текот на изведувањето на перформансот Состанок.

КЕЈЏ ВО ПАРАДОКСОТ ЗА ШАХОТ

хотел „Лофтлејдер“ (апартман 470), каде што снимавме важни
кадри на филмовите 12,5 : 8,5, Чудото од Бруклин и Парадоксот
за шахот.
КЕЈЏ: Чекајте, морам да ставам очила! (поместувајќи ги
пешаците) 1, P-K4 F-QB. Момент за музичката историја: Џон
Кејџ свири на шаховската плоча! Свирел претходно и на препариран клавир, во тишина, на столчето во Музејот на современа
уметност, на недостапното сеќавање, на Првата конструкција во
метал; незборавно: свирел и на своето презиме4 и на Железната
завеса, скинувајќи ја!
КЕЈЏ: 5.N-QB3 6.K-B3... Да, се сеќавам на текот на тоа
дејство...
Сеедно под кој наслов, Последната шаховска партија на
Исланд или Сицилијанската одбрана, ние непрестајно ќе снимаме, се влегува во композицијата како процес. Ако Раушенберговиот бел квадрат, Малјевичевиот црн, тацет – „тивко парче“, зошто не и во полутемнината, зборовите на композиторот на преобразбата, или по некој метар на филмска лента сосем без слики?!
КЕЈЏ: Мојата најдобра композиција е Тишината. Тука
нема звуци кои го нарушуваат опкружувањето. Во неа само звуците се одредени од средината.
– Поместувајќи ги фигурите, зборувајќи за музиката и шахот, партитурата е и ваш лик, ваш глас, парадокс кој се
артикулира...
КЕЈЏ: Кога играм партија, концентриран сум на шахот.
Меѓутоа, навистина, потезите не можат да не ја нарушуваат
тишината.
– Тие се нејзин дел.
КЕЈЏ: Звуците секогаш се слушаат. Сега ги слушаме зад
шаховските табли?
– Не, ги слушаме од сцената, актерите ја играат својата
партија.
КЕЈЏ: Prelude for Meditation... Имаме звуци и на шаховската
плоча, но се тивки. Не ги слушаме затоа што другите звуци се
пресилни. Нека микрофонот под столот го следи движењето на
фигурите... Можеме да продолжиме со играта, а кога ќе пронајдеме нешто... На ист начин се развиваат мојот интерес и љубовта
кон печурките. Тоа е противтежа за моите случајни операции. Ако
сакам да пробам печурка, само случајно можам да знам дали е
отровна или не. Многу одамна Марсел Дишан напишал книга За
завршниците и пионите, објавена е, ми се чини, во Белгија. Го замолив да ми напише посвета. Таа гласеше: „Драг Џон, уште една
отровна печурка... Марсел“. A7, A6...
– Можеме ли да продолжиме произведувајќи уште поизразити звуци во црно-белите квадрати... Различно движење – различен звук?
КЕЈЏ: Тогаш тоа го правиме намерно... Нека микрофонот...
го следи движењето на фигурите по цела должина... под таблата...
Чудна е убавината и комплексноста на шаховската игра. Содржана е во овие 64 полиња. За шахот мислам како за противтежа на
4

Cage, англиски: кафез, затвор.

својата музика, бидејќи настојува да се развива без граници, да
биде целосно отворена. Постои уште една чудна сличност. За да
ја направам својата музика отворена, се користам со кинескиот И
Чинг, кој исто така се служи со бројот 64. Најдов начин бројот 64
да го поврзам со кој било друг помал или поголем број. Можам
да се занимавам со звуците или со нешто друго по пат на случајни операции, меѓутоа ако тие случајни операции би ги вовел во
шахот, сигурно би изгубил5. Затоа за шахот мислам како за рамнотежа во односот на моите алеаторни операции во музиката;
неговата внатрешна тесна поврзаност е избалансирана во однос
на отворениот начин на музицирање. Нешто паднало ... FL кон 8
… мора да биде овде D3... Нешто не е во ред, 7 треба да е 5... Да
ставиме на друго место?! G8, F... треба да биде овде... А ова овде...
Морам да прекинам...
– Ја знаете ли партијата напамет?
КЕЈЏ: Не... еве... се сеќавам на овој потег... тоа е F3, F6, можно е, стоиме ... D4, F6...можно е ... да се сетам на играта... Свирејќи
ја Последната партија на Исланд, јас, ете, погрешив.6 Грешките се
карактеристични за играта. Меѓутоа, во музиката, кога е отворена за звуци во опкружувањето, грешки нема.
– Би сакале да кажете уште нешто?
КЕЈЏ: Можеби не... Јас, всушност, повеќе не сакам да зборувам. Му ја предадов поштата на Марсел Дишан. Го компонирав
сеќавањето на Марсел Дишан во вод на две литографии и неколку плексиграфии. Сё под насловот Не сакам да кажам ништо за
себе. Ова поради тоа што неодамна умре. Јас, ете, и речникот го
подредив во случајни операции. Станува збор за разни зборови во вселената, во просторот, во нивната боја, присутност или
отсутност... Секојдневните зборови не се доволни да го изразат
страдањето, исчезнувањето на Дишан кој боледувал и умрел, па
зборовите исчезнувале или биле на пат да исчезнат. Ете, мислев
ништо да не кажам за Марсел, но сепак нешто направив... сё е
поврзано во животот... во животот...
Отпатував во Америка за да го прикажам Парадоксот за
шахот. Фишер не го најдов, му ги промениле координатите, судбината дошла по своето. Светскиот шампион станува апатрид.
Пред него, малку по малку, па сё побрзо, се подигала Железната
завеса. По проекцијата, Кејџ од салата не излегува низ врата, на
Петтата авенија зачекори директно од екранот, нё воведува во
парадоксот на музичката прошетка.
Заблагодарувајќи се на неговото расчленување, екранот на
Парадоксот за шахот се шири и со нас излегува на њујоршките улици, кои под прав агол се сечат во авенијата; како некаков
класичен источен град, Њујорк ја компонирал низата од магични
квадрати со осумки, во нашето фланирање на имагинарниот пеј5

6

Тигран Петросјан: (на 8. улица) шахот е игра во која нема ништо
случајно!
Можноста на Кејџ да му ја споменам својата шаховска авантура со
Фишер, во кафеаната на сараевскиот хотел „Европа“; прсна во смеење
на новинарската парафраза на Бобиевиот коментар: „Што му вреди на
Боро што признава дека греши во суден миг, кога во следната партија
не се труди да ја поправи грешката!“
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заж на велеградот се преобразува во неизмерна шаховска плоча.
На композиторскиот повик, од сликата на фрлените светлосни
зраци на кино-ѕидот, ни се придружуваат во Chess Music прошетка, Фишер зачуден пред бројот 169.518.829.100.544.000.000.000.
000.000, колку што има можности на шаховската табла по само
десет неизменични потези на белите и црните полиња. За да ги
помине сите тие варијанти, сите луѓе на светот би морале непрестајно да играат 217.000.000.000.000 години. Целото човештво би
морало ист број на години да свири, за да би се остварил барем
делумно секаквиот музички потенцијал ослободен од граници...
Шахот е исто што и музиката, потврдува Смислов на 21-ва улица: во ограничувањето на 64-те полиња сите тие се можности за
искажување на богатството на човечката дејност.
Од следните реченици на Кејџ извира докторот на електрониката Ботвиник, повторно нас (скептичните, додека говореше
во камера) со кибернетиката, нё уверува: сё е Игра – ако човекот
навистина е паметен, ќе го програмира компјутерот кој ќе го надигра најдобриот играч. Кејџ веднаш се согласува, маѓепсан, уште
под впечаток на поодамнешниот Хилеров проект: компјутерот
создава „Фантастичен оркестар“ во кој со звуците што се менуваат точно ги огласува основните карактеристики на музичките
инструменти.7
Се движиме како фигурите на дијаграмот на шаховскиот
проблем кој, решавајќи го во него важниот период на својот живот, го компонирал Набоков; стануваме сё поубедени во сличностите во движењето на шаховските фигури и елементите земја,
7

Кејџ раскажа приказна за човекот кој ја слушнал музиката која создава
пожар! (Иднината на музиката)

оган, вода, воздух и етер, во астролошката концепција од кинескиот среден систем на читање на човечкото скрасување кон
распоредот на ѕвездите, изложени во филозофската книга Шахот – симбол на космосот (Павле Бидев).
Со парадоксалниот екран, од секвенциите на Бергмановиот филм Седмиот печат, се лизга квадратот на шаховските полиња на кои игра Смртта8, и се вплетува во целата широчина и
должина на квадратот на метрополата. На истата демонстративна табла, Тајл веднаш, со фантазијата на Андерсен и Кизерицки,
со кејџовски движења на рацете, движи живи фигури, обновувајќи ја Бесмртната партија.9
Gens una sumus.
Во метафизичкиот простор на шаховската табла Витез,
филмски јунак кого го матира Смртта, во меѓувреме ни се придружи и Кејџ. И Талј.10 Ботвиник, Смислов, Петросјан... И Фишер,
токму на островот на кој овој Витез на Играта е и востоличен!
За среќа, во „пејзажот на иднината“, „музиката на сферата“
е вечна. А и тишината.
Превод од српски на македонски јазик: Софија Тренчовска
8
9

10

Шах-мат, персиски: смрт на кралот.
Буквално, на таа шаховска табла, во хотелската соба во Лисабон, апатридот Алјехин го напуштил животот.
Кога стана најмлад првак на светот, на Талј, со младешката простодушност, на московскиот телефон му јавив дека во чест на неговата
победа над непобедливиот Ботвиник, во претставата која тукушто ја
режирав во Сараево (Народно позориште), целата сцена е преобразена
во шаховска плоча.

Сцена од филмот „Парадокс за шахот“
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ДРАМА
Владимир Костов

ГОЛА ВИСТИНА
парафраза на „Хамлет“
Лица:
1. Виктор (30)
2. Гробарот Мијал (60)
3. Помошникот на гробарот (40)
4. Бабачот, кафеанџија (45)
5. Блашка (38)
6. Судијата (55)
7. Судскиот помошен службеник (40)
8. Чаталџиев, обвинител (50)
9. Пенчо, правен застапник (40)
10. Дактилографката – пијанистка (30)
11. Кармен (25)
12. Крклински (65)
13. Таќи Паскали (50)
14. „Кралот“ (60)
15. „Кралицата“ (40)
16. Никола (22)
17. Аќиф (35)
18. Група Роми, група актери
19. Режисерот (45)

I дел
Виктор на гробишта. Двајца гробари копаат гроб.
ВИКТОР (со реплика од „Хамлет“): „Чиј е тој гроб?“
МИЈАЛ (постариот од гробарите, му парафразира): „Мој
е, господине!“
(Виктор останува зачуден.)
МИЈАЛ (ја разјаснува ситуацијата): Ве знам. Вие сте актер.
ВИКТОР (во нова неизвесност): Да не сте биле актер кој во
„Хамлет“ добил улога на гробар, па дошол на пракса и останал
тука на гробишта, не се вратил повеќе в театар? Театарот врзува
со маѓија, но гробиштата можеби со уште поголема маѓија.
МИЈАЛ: Не, не сум бил никогаш актер. Отсекогаш не сум
бил и гробар. А да бев актер, пред да бидам гробар, веројатно
никојпат не ќе бев ни гробар.
(Како и гробарот од „Хамлет“, тој е двосмислен).
ВИКТОР: А што бевте пред да бидете гробар?
ПОМЛАДИОТ ГРОБАР: Залудно го прашувате. Кога некој
ќе му го постави тоа прашање, мајсторот молчи.
МИЈАЛ: Припек е. (Го брише челото со шамија). (На помошникот): Оди, момче, и купи три пива! (Се чини како повеќе
да сака да се ослободи од неговото присуство).

ВИКТОР (Пак се обидува да му парира на Мијал): Сепак,
зошто, бидејќи не сте биле актер, сте станале гробар? А да сте
биле актер, никојпат не ќе бевте гробар?
МИЈАЛ (се колеба дали да го прифати предизвикот. Сепак, го прифаќа.) Затоа што животот не е театар. Или, ако е, е
суров театар во кој Отело со шамија ја задавува Дездемона која
го изневерила.
ВИКТОР: Не, туку тоа го направи по грешка.
МИЈАЛ: Чија грешка?
ВИКТОР: На Отело, кој бил љубоморен, па ја задавил
својата сакана сопруга со шамијата која нејзе ў ја подметна интригантот Јаго.
МИЈАЛ: Не, туку по грешка на Шекспир кој на Јаго му ја
припишал својата наклоност да измислува интриги за ќеф на
публиката.
ВИКТОР: Интересна верзија.
МИЈАЛ: Тоа не е верзија. Тоа е самата вистина поврзана со
мене и со мојата Дездемона. Само што во мојата верзија задавувањето не е извршено за нечиј ќеф. А можеби и е. Бог е неодредлив. И противречен. ...А, еве го, доаѓа и разладувањето. Кај Шекспир, младиот горбар е пуштен да купи ракија. На овој припек не
може да се пие ракија, зашто Балканот, сепак, не е Данска. (Ги брише челото и вратот со шамијата на која му свртува внимание на
Виктор): Со оваа шамија!... (Покажува како го извршил давењето
со страстен гест како тој чин да го демонстрира пред истражен
судија). (Потоа пие од шишето чиј затворач го отстранува од
работ на надгробната плоча, поставена врз купот земја од иско-
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паниот гроб со мртовечки череп исфрлен врз него). (Пак се напива) О-хо-хо! Ладовина! Како во гроб. Блазе си им!... А вие, по кој
повод? И вие да не порачувате гроб за некоја Дездемона?
ВИКТОР: За Офелија?
МИЈАЛ: Тоа е нешто друго! Но што и да е, ќе го има овој
крај. (Покажува на извлечениот череп). Многу неправедно и сурово за една Офелија. Во крајна линија, и невкусно!
ПОМОШНИКОТ (отпивајќи од шишето): За душа да му
се фати на оној кој набргу ќе се најде во оваа ладовина.
МИЈАЛ: Ако ја имал. Зашто душата е самиот Бог. А тој
во Бога не верувал. Сеедно што одел в црква. Сега, откога умре,
верува, ама сега е доцна. Кога ќе го закопаме, уште повеќе ќе поверува, зашто да си в гроб, а да не веруваш во Бога, е неможно.
Таму, под земја, нема избор: Бог или човекот? Човекот го нема,
изгнил. Останала душата која е бесмртна. Така ли е?
ВИКТОР: Не знам, немам искуство.
МИЈАЛ: Се разбира, никој жив, пред да умре, нема подземно искуство. Само гробар може да се стекне со такво искуство
уште додека е жив. А вам, како гробар новајлија, тоа искуство му
е неопходно за да може успешно да си одговори на актерската
задача пред која е ставен. Претпоставувам дека тука сте за да го
стекнете тоа искуство.
ВИКТОР (му ја потврдува претпоставката): Дотолку побргу што во претставата ми е доделена улогата на гробарот.
МИЈАЛ: Нека ви е со среќа!... А дали ви беше криво што
не ја добивте улогата на Хамлет? Вие сте млад, а секој млад актер
мечтае да ја добие таа улога. Таа или никоја! Криво ли ви беше?
(Не дочекувајќи го одговорот, го чукнува своето пивско шише од
неговото). Ај на здравје! (Се напива).
ВИКТОР (И тој се напива, па како пијалакот да го охрабрува, признава): Криво ми беше. Уште повеќе ме засегна фактот
што ми беше доделена улогата на гробар – мала, епизодна улога. Се побунив. Режисерот ми рече дека во театарската уметност
нема мали и големи улоги, туку дека има мали и големи актери.
Но не ме утеши со таа излитена фраза.
(Виктор почнува да му се обраќа на гробарот како на човек
што веќе ја стекнал неговата доверба и со респект како на упатен во театарската уметност).
ВИКТОР (Откога се напива, во продолжение на својата
реплика во разговорот): Но кога по непроспиена ноќ, одново ја
прочитав драмата, се уверив дека навистина нема мали и големи
улоги, главни и споредни. Замислувајќи си ја претставата, се видов себе си во улогата на гробарот како дел од целината, се видов
себе си како учествувам во нејзината крајна порака со удел не
помалку значаен од уделот на актерот што ја игра главната улога.
Тој што го игра гробарот, мора да го игра во себе и Хамлет и сите
други улоги од драмата, и улогата на Гилденстерн кој се обиде,
нели, со Хамлет да свири небаре со флејта. И обратно, Хамлет да
го игра гробарот и секој друг, секој со секого да свири, да свири
со сите инструменти, секој самиот за себе да биде оркестар. До
такво сознание дојдов, до таа вистина: Дека навистина нема мали
и големи улоги, не барем во „Хамлет“.
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МИЈАЛ (неочекувано му се спротивствува на Виктор):
Има мали и големи улоги, споредни и главни, и главната улога
во „Хамлет“ е улогата на гробарот! И, до колку се сеќавам, Гилденстерн – така ли се викаше тој шутрак? – Не успеа да свири
со Хамлет како со флејта. Тоа не им успеа таму и на други. Тоа
единствено му успеа на гробарот.
ВИКТОР: Како така?
МИЈАЛ: Така. Во онаа непроспиена ноќ кога сте го препрочитувале „Хамлет“ со концентрација врз улогата на гробарот, вие
за малку што се фативте дека таа улога во таа драма е главната.
ВИКТОР: Како така?
МИЈАЛ: Гробарот во „Хамлет“ е филозоф. А гробарите, макар и филозофи, сепак не филозофираат: тие, молчејќи и
пиејќи по некое шише пиво, раскопуваат и закопуваат. А тоа што
гробарот во „Хамлет“ филозофира, за тоа има причини. Тој не
е обичен гробар. Тој е гробар со своја прикаска, со своја драма.
Само што Шекспир не ја раскажува таа прикаска за да не ја фрли
во сенка прикаската на Хамлет. Но луѓе со фантазија можат по
нешто да насетат и од таа прикаска, да ѕирнат и во таа драма.
ВИКТОР: Мене познати ми се разни експерименти со
„Хамлет“ со цел да се актуализира, разни негови доработки и
преработки, разни негови сценски парафрази во кои споредни
ликови го истиснуваат Хамлет и го заземаат првенството во драмата, но не ми се познати обиди да се шпекулира со гробарот
како со главна личност. Дали и вие сте гробар за кој е врзана прикаска, гробар што носи во себе драма?
(Место да му одговори, Мијал го крева шишето и го допива
пивото).
ВИКТОР: Ќе ми ја раскажете ли некојпат таа прикаска?
МИЈАЛ: Секако. За да ви помогнам добро да ја одиграте
улогата на Шекспировиот гробар. И за да не појдам в гроб со тајна. Господ ве прати кај мене и како да не ви ја разоткријам тајната? Вие сте добар актер. Господ е со вас. ...А имате ли гробарски
алишта? Ви ги подготвија во театарот костимите?
ВИКТОР: Уште не. А за овде уште денес ќе си купам работнички алишта.
МИЈАЛ: Бидејќи нови, нема во нив удобно да се чувствувате, гробарски. Јас ќе ви дадам едни мои стари. Оригинални. Само
ги немам овде кај мене. Ќе треба да појдете во мојот стан. Знаете
каде живеам?
ВИКТОР: Не.
МИЈАЛ: Во поранешниот хотел „Балкан“, едно старо здание покрај реката. Таму држам под кирија една соба. Прашајте ги
на Ленски мост амалите каде живее гробарот и ќе ви кажат. Ќе ја
побарате таму Ивана.
ВИКТОР: Вашата сопруга?
МИЈАЛ: Не.
ВИКТОР: Ќерка?
МИЈАЛ: Не. Една девојка од соседството. Со мајка ў и со болно братче живееја во ќералите на дворот од зградата, но една од
двете простории што ги држеа ја зафати пожар. Да се соберат сите
во другата, не ги собираше, па на Ивана ў ја отстапив мојата соба.
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ВИКТОР: А вие сега каде живеете?
МИЈАЛ: Тука, на гробишта, во една шупа. Само, дали
алиштата од мене ќе ви одговараат? Мене ме создал Господ со
димензии не на Шекспировиот гробар туку на Шекспировиот
Фалстаф.
ВИКТОР: Ќе ги приспособат шивачките од театарот. Во
врска со тоа ќе се договорам и со костимографот. Тука нема да
има проблем. Ќе бидат ваши. Ако шивачките од театарот ги дотераат според вашата мера уште денес, вие со нив утре ќе можете да земете учество во погребот на граѓанинот за кој го копаме
гробот. Тој погреб не би смееле да го пропуштите. Тоа ќе биде
нешто слично како премиера на театар. И не толку по тоа што на
премиерата се случува на сцената, колку во фоајето.
МИЈАЛ: Е, па тогаш, збогум до утре. И немојте да се вљубите во Ивана. Од едно такво нешто, ништо нема да испадне зашто
таа е разочарана во љубовта. И немојте како гробар да ја земате
улогата на Хамлет, па да ў речете: „Оди в манастир!“ И од тоа
нема ништо да испадне зашто таа и во Бога не верува. Меѓутоа,
мислам дека јас и вие многу ќе сториме за неа ако успееме да ја
наговориме да дојде на премиерата на вашата претстава. Катарзата, низ која ќе мине, ќе ў дејствува прочистувачки и смирувачки. Таа е во еден страшен душевен грч. Јас се надевам на вашата
поддршка. Да ја извадиме на пат, зашто е во беспатје. Можеби ќе
се најде некое место во театарот. Мислам дека има артистичка
дарба. Впрочем, не мора на сцената. Може редарка, гардероберка.
Вие тука можете да изиграте една улога, ве уверувам, не помалку
значајна од улогата што ја добивте во „Хамлет“.

ВИКТОР: Стојам на располагање!
МИЈАЛ: ...А, еве ја и неа! Црвенкапа. Ми носи ручек. Поранила. Како да насетила дека вие сте со мене.
ВИКТОР (спонтано): Па таа е Девојчиштето!
МИЈАЛ: Позната е по тој прекар како проститутка. Можеби и е. Но образована е. Многу чита.
ВИКТОР: Изгледа ваша школа.
МИЈАЛ: Не. На татко ў. И книгите што ги чита се од неговата библиотека.
(Скудно облечена, во аливца од времето кога беше помала,
а меѓувремено пораснала, збуила, па алиштата ў се скусиле и ў
се стесниле, Ивана изгледа сценично, како лик од некој неореалистички филм. Не им приоѓа на гробарите веднаш, туку, како да
ја дочула препораката на Мијал за нејзиното ангажирање в театар, се чини дека сака да го покаже својот сценичен изглед).
МИЈАЛ (расколебан во својот предлог): Сепак, не! Позната како улична девојка, кој би ја прифатил в театар? Можеби во
филм. Неореалистички. Само што помина времето кога настапуваа артисти од улица.
(Ивана им приоѓа. Изненаден од фактот што во неа го откри Девојчиштето, Виктор ја гледа љубопитно и испитувачки. И
Ивана фрла на него љубопитни погледи).
ДЕВОЈЧИШТЕТО (На Виктор): Ве познавам, вие сте артистот што го судеа поради навреда на Ѓупците.
ВИКТОР: Да, дојден сум кај вас по гробарските алишта
на... светонеделскиот гробар.
ДЕВОЈЧИШТЕТО: Чичко Мијал.
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ВИКТОР: Ќе дадам сё од себе. Како гробар, ќе бркам муви.
Ми дадовте одлична идеја. Особено потенцирано ќе ги разбркам
мувите кога на прашањето од Хамлет: „Колку лежи човекот в
земја додека не изгние?“, ќе одговорам дека некои уште додека се
живи веќе згниле. Ќе дојдете ли да ме видите како ќе го изведам
тоа?
ДЕВОЈЧИШТЕТО (Иронично настроена, омекнува. Виктор ў изнудува насмевка): Можеби ќе дојдам.
(Грак на гавран)
ДЕВОЈЧИШТЕТО: Лош знак!
(На гавранот, со ’ркање му се одѕива помошникот на гробарот кој заспал покрај откопаниот череп и кој со своето грчење го
свртува вниманието на Виктор)
ВИКТОР (цитира реплика од „Хамлет“): „Зар не чувствува
што работи, па може да пее додека го копа гробот?“ Во случајов:
Зар може овој да спие покрај откопан череп на човек? И кое би
било подобро драмско решение: Да се спие или да се пее? „Прашање е сега!“
ДЕВОЈЧИШТЕТО: Ако е во прашање сон и ако е во прашање Шекспир, овој рекол: „Да се спие без разбудување!“
(Гавранот грачи)

II дел

ВИКТОР: Доделена ми е улогата на гробарот во претставата на „Хамлет“ и некое време ќе бидам на пракса кај него.
ДЕВОЈЧИШТЕТО: Зар вие гробарот?! Вие сте создаден да
го играте Хамлет. Каква грешка на режисерот!
ВИКТОР: Одите на театар? Сте ме гледале во некоја
претстава?
ДЕВОЈЧИШТЕТО: Еднаш по судскиот процес, и повеќе не
отидов. Си ги затворав очите и си ги затнував ушите.
ВИКТОР: Од возбуда?
ДЕВОЈЧИШТЕТО: Од извештаченост. Фалш. Слаб артист
се познава по тоа што не знае што да прави со рацете, се размавтува со нив, брка муви. Во таа претстава вие не игравте и не знам
дали и вие, како актер, на сцената бркате муви. Ако бркате, вистинска среќа е што не го играте Хамлет. Зашто каков Хамлет ќе
биде тој што брка муви? А еден гробар да брка муви е природно,
нели? ...Ќе ви ги дадам гробарските алишта! Чисти се. Вчера ги
перев, а утрово ги пеглав. Само што тие не ви се по мера.
ВИКТОР: Во театарот ќе ги прекројат.
ДЕВОЈЧИШТЕТО: Тогаш носете ги достојно!
ВИКТОР: И вие наоѓате достоинство во гробарскиот
позив?
ДЕВОЈЧИШТЕТО: Ако му се приоѓа доживеано.
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Плоштатка на крајот од широка улица. На едната страна
импозантен споменик на борец во природна големина. Наспроти
него кафеаната на Бабачот: типизиран кафеанџија, шишкав, во
црн костум, бела кошула со пеперутка. На маси пред кафеаната
поседнати се гости, меѓу нив, на посебна маса во ноншалантна
поза и со коса фатена во опашка, во гробарски алишта седи Виктор во разговор со Бабачот.
БАБАЧОТ: Ти велам, напушти го тој брод што тоне. Како
јас што го напуштив и станав од буништар, крал. Пак те понижија: Ти ја дадоа улогата на гробарот, буништар.
ВИКТОР: Не сметам дека сум понижен со таа улога. Напротив, почестен сум.
БАБАЧОТ (не уважувајќи му го одговорот): И не само тоа
туку те ангажираа како циркусант да ја рекламираш претставата
низ градот, облечен во гробарски алишта.
ВИКТОР: Тоа е моја идеја, и тоа доброволно го правам.
БАБАЧОТ: Со мене тоа задоволство повеќе нема да го имаат. Да бев сё уште во театарот, кралот не ми бегаше. Макар што
таа е неспоредливо позначајна улога во „Хамлет“ од улогата на
гробар, таа би ме понижила. А сега, со полни џебови пари, сум
крал, ама во животот. Да не ме разбереш погрешно: не на „штиците што живот значат“ кои, штици како штици, расцепени, добри се за потпалување на печките.
(Виктор игнорирајќи го исказот на Бабачот, со гест го повикува келнерот за да плати за испиеното кафе, но во тој момент покрај кафеаната поминува Блашка: Некогаш убавица, но
првата младост ў поминала, ама не и милоликоста. Бидејќи незабележан од неа, Виктор ја довикува).

ГОЛА ВИСТИНА

ВИКТОР: Еј! (ў приоѓа) Почна да не ме забележуваш!
БЛАШКА (радосно изненадена): Извини! Очите не гледаат,
а умот...
ВИКТОР: Кај ти лета? Кај Гилденстерн?
БЛАШКА (Го премолчува одговорот): Почна да ја рекламираш улогата на гробарот? Те видов на телевизија. Штета што не ја
доби улогата на Хамлет.
ВИКТОР: И ти не ја доби улогата на Офелија.
БЛАШКА: Не претендирав на таа улога. Впрочем, на возраст сум кога и не ми одговара.
ВИКТОР (цинично): Имаш право. Улогата на Офелија не
им се доделува на баби!
БЛАШКА: Зошто ме навредуваш? За тоа ме повика?
ВИКТОР: Те повикав за да ти ја одвлечам мислата од Гилденстерн. Небаре е тој Хамлет, а не шупелко!
БЛАШКА: Зошто постојано ми го пикаш в очи? Талентиран актер, тој е скромен и чесен како човек.
ВИКТОР: Навидум скромен, а в кревет талент за растурање на љубовни врски, што траат со години, мошне употреблив.
БЛАШКА: Нашата врска со години е раскината.
ВИКТОР: Од твоја страна да, но од моја не.
БЛАШКА: Во тие многу години, ти промени многу љубовници. Последната, Кармен, која, покрај тоа што е секси-бомба, е
и „филозоф“: На сцената, соблекувајќи се, јавно покажа и кажа
што е тоа Гола вистина.
ВИКТОР: Да, покажа. А што имаш ти да покажеш? Ти си
просечна артистка, просечна личност, а пред сё, просечна како
жена. Просечната жена, пак, не е заинтересирана за љубов. Во
однос на мажот, таа цели на брак, на семејство, на деца. Ете, тоа
си ти. А Кармен е нешто друго. Ти треба уште була, па да заприлегаш на анама.
БЛАШКА: Тоа сум. Признавам, ти си крал, султан, а јас сум
твоја робинка. Дури и не ас-анама во твојот харем, туку алајка. И
уште тоа, дека сум без педигре, што е случај со Кармен која во тој
поглед оди со висок рејтинг. (Гласот ў затреперува, во очите ў
удираат солзи кои ги брише со опачината на раката).
ВИКТОР: Што цимолкаш? И на сцената кога настапуваш,
зборуваш со плачлив глас. Тоа ти е навика од битовите драми во
кои како актерка настапуваше во улоги на патријархални жени,
покорни на мажот-деспот. Ама, заедно со твоите години, одмина тоа време, го „одвеа ветрот“! Сега е времето на Кармен, на
секси-бомбите.
БЛАШКА (Наеднаш се охрабрува да се спротивстави):
Да, Кармен е сега во мода. Но тоа што како актерка во однос на
просечноста сум јас, тоа е и Кармен. (Потоа ў се испушта): А во
сё друго таа е курва. (Му го завртува грбот и со брзи чекори го
напушта).
ВИКТОР (ў го задава последниот удар, ў довикнува): Подобро тоа отколку в кревет тесто!
БЛАШКА (болно засегната во женската суета, му возвраќа на навредата): А и ти! Што се замислуваш? Дека си некој
и нешто? Одраснат во сиропиталиште. Во театарот – и ти епи-

зодист. А и во животот. Си се вообразил со татко ў на Кармен
небаре ти е родител. Поранешен божемен борец, а не намирисал
барут. Татко ми, затруен од барутен чад, го пуштија на „лечење“
на море, на пуст остров, оставајќи ја мајка ми без работа, со болно дете. А татко ў на Кармен – генерален директор на фабрика.
Сега сопственик на таа фабрика. Го спонзорира театарот, па покрај Кармен, и ти се замислуваш привилигиран. Ама, ете, не ја
доби улогата на Хамлет. И во случајот со Ѓупците, како „градски
вошки“, не те зеде во заштита зашто и тебе те смета за Ѓуптин, за
вошка. (Се сепнува) Извини! (Сега конечно си заминува).
БАБАЧОТ (Му се приближува на Виктор): Што не ја откачиш еднаш засекогаш? Врската со неа те компромитира. Постара
од тебе осум години, на сцената може да игра улога на твоја мајка.
ВИКТОР: И жена му на Шекспир била осум години постара од него, ама од тој брак произлезе Офелија. (Го отстранува со
омразен гест од себе). Таа разлика во годините ја надоместувам
преку Кармен која, пак, е осум години помлада од мене.
(Одекнува тропот на тарабука).
БАБАЧОТ: Таа разлика преку Девојчиштето можеш двојно
да ја зголемиш. Види ја! „Чае шукарие“! (Ја покажува меѓу група
разиграни Роми кои набргу ќе се појават на плоштатката). Штета е што се дружи со Ѓупци. Штета е што држи ниска цена. Но ќе
ў ја подигнам, и тоа многукратно ќе ми се врати. Таа е неразработен рудник на злато. Дива е и на „диво“ работи. Ќе ја култивирам.
Од неа ќе направам ексклузивитет.
(Групата Роми, под тактот на тарабуката, играјќи и
пеејќи, се појавува на плоштатката:
„Еј мори моме, малој моме,
кој е овој стар мераклија,
стар мераклија, баш џумбушлија?“
Девојките, црномурни и лични, нападно нашминкани, со
сребрени ѕунѕурести обетки, облечени се во елегантни фустани и
во чевли со високи топуци, штиклосани. Момците им парираат
со своите наострени мустачки и со долгите бакембарди, облечени
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во свилени кошули кои, разиграни, им отскокнуваат на градите и,
со своите нападни бои, заслепуваат.
Групата е предводена од Аќиф, буен, личен, и тој мустаклија, со обетка на увото.)
БАБАЧОТ (на Виктор): Сета оваа нивна шаренолика конфекција е евтина, параспур, шверцувана од бофл-пазари ѓоамити како донација од странство, а всушност, отпад со кој се пренатрупани добротворните организации.
(Вмешана во таа ромска толпа, ненашминкана, Ивана,
Девојчиштето, најмногу паѓа в очи зашто и со својата месечева
лика отстапува од нашминканите Ромки. Меѓутоа, лесно облечена во кусо и тесно здолниште, се наложува со својата впечатлива
телесност. Забележувајќи ја, Виктор ў пристапува).
ИВАНА: Хамлет во гробарски алишта? Неверојатна комбинација или, поточно, креација! Уште да ни се придружите на
нашата сурија!
ВИКТОР: Со задоволство! (Им се приклучува. Ивана му го
претставува на Аќиф, водачот на групата).
ИВАНА (На Виктор): Многу ризикувате.
ВИКТОР: Што ризикувам?
ИВАНА: Да си создадете незгода кај Кармен.
ВИКТОР: Ја познавате?
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ИВАНА: Еден краток период работев во еден бутик на
нивната фирма.
ВИКТОР: И мене ми понудија да се вклучам во нивниот
бизнис, да се збогатам, ама јас како и ти, и твоите Ѓупци, претпочитам да сум сиромав со плата од пет пари, ама актер со пребогати доживувања.
(Аќиф им дава знак на своите да се стивнат. Одекнува
свечен звук на труба која трубачот ја насочува кон споменикот
кон кој своите погледи ги свртуваат и учесниците во тој ритуал.
Ивана му го објаснува на Виктор значењето на тој ритуален чин).
ИВАНА: Во чест на Лачу, божество на Ромите. Оваа труба
ќе одекне пред сите споменици во паркот.
ВИКТОР: А кој е оној кој во песната се споменува како
„стар мераклија, баш џумбушлија“?
ИВАНА: Па Лачу! Денес, на Хедерлес, празникот на Ромите,
неговата песна ќе ја чујат сите оние кои паднале во борби, и ќе
оживеат.
ВИКТОР (трогнат од исказот на Ивана и понесен од ритуалот, загледан е во споменикот): Никојпат досега не сум се загледал во неговата импозантна фигура. Како мрачен, црн облак е во
кој се кријат громови. Но глеј, се разведрува, ги шири рацете, те
чека в прегратка, копнее по тебе, те посакува! Што чекаш?

ГОЛА ВИСТИНА

(Ивана, чувствено понесена, ширејќи ги рацете за прегратка, потрчува кон споменикот, се искачува на постаментот и го
прегрнува. Бидејќи тој масивен, таа исто така висока и јадра, се
подигнува на прсти и, притискајќи го телото во неговата ладна
бронза, ги свива рацете околу неговиот врат и му дава врел бакнеж. Одекнува триумфален звук на трубата. Во еуфоричен занес,
Ивана се припива во споменикот и почнува да го вие своето тело
околу неговото, да прави еротски движења, проследени од „кршчендо“ на тарабуката. Виктор ў аплаудира).
БАБАЧОТ: Резил!
(И други од гостите во кафеаната негодуваат).
ИВАНА (На Бабачот): Што негодуваш: За „ваква“, како
мене, тој душа дава.
БАБАЧОТ (на Виктор му довикува за да ја надвика вревата): Дека е „таква“, таа тоа не го крие. Со тоа си прави реклама
како ти со гробарските алишта што ў правиш реклама на театарската претстава во која кралот е крал со станиолска круна.
ВИКТОР (На Бабачот, и тој нагласено): Кралеви со златни круни не се кралеви, туку свињи. Алчноста по големи пари е
свинска особина, исто толку погубна колку и мечтата по главни
улоги – не на сцената, а во животот!
(Изведувајќи во играта атрактивни движења, групата на
која ў се приклучуваат Ивана и Виктор, ја напушта плоштатката со песната: „Еј, мори моме, малој моме!“...

III дел
Судска просторија со судијата во тога, седнат покрај судиската катедра. Записничарка на ниска маса со машина за пишување. На левата страна клупа со обвинетата Ивана покрај која
седи Пенчо, нејзиниот правен застапник по службена должност.
Наспроти нив, во ноншалантна поза, со едната нога врз масата,
најан седнат, е обвинителот Чаталџиев, „надуено“ препотентно
човече како во својот изглед така и во своето однесување. Покрај
клупата со обвинетата, на стол, седи Виктор „гробарски“ облечен, во својство на сведок. Однадвор допира песната на Ромите
„Еј, мори моме, малој моме“, во придружба на тарабука и труба.
Судијата ѕвони на службеното ѕвонче. Влегува униформирано лице
од помошниот персонал.
СУДИЈАТА: Тие дадоа свои изјави и да се отстранат од кругот на судницата!
ЧАТАЛЏИЕВ: Кои „тие“, господин судија? Според главниот свидетел, „градските вошки“?
ВИКТОР (реагира): Ни сега ни тогаш јас не ги нареков
„децата божји“ градски вошки. Вие, господине обвинител, по
вторпат се обидувате тој случај да го надоврзите на актуелниот.
Односно, да го злоупотребите. (На судијата, му објаснува): Тоа
беше реплика која јас ја изговорив на сцената не во свое име, а во
својство на актер кој толкуваше лик на еден расист.
ЧАТАЛЏИЕВ: Но толку уверливо ја изговоривте таа реплика што се доби непобитен впечаток дека вие стоите зад таа

изјава, имено дека Ѓупците се градски вошки. Добивте и аплауз
од публиката.
ВИКТОР: Ако е така, тоа ми прави чест зашто тоа зборува
за силината на мојот актерски телент.
ЧАТАЛЏИЕВ: Тоа зборува за тоа дека вие го злоупотребивте вашиот талент за да ја индоктринирате публиката, да ў
всадите расистички идеи.
(Ромската „врева“ однадвор продолжува).
СУДИЈАТА (на службеното лице, предизвикан): Ви реков да
ги отстраните од кругот на судницата тие вошки!
(Помошник-службеникот оди да ја изврши наредбата).
СУДИЈАТА (на Чаталџиев): Впрочем, тој судски процес ќе
има своја реприза и вие, господине Чаталџиев, ќе имате можност
да ја докажете вашата теза. Дотолку побргу што случајот, кој е на
ред, навистина се надоврзува на инкриминираниот случај на кој
инсистирате.
ЧАТАЛЏИЕВ (Незадоволен од начинот на кој судијата го
води процесот): Вие не го разјаснивте случајот и со гробарот. Ја
уваживте неговата изјава дека, по пожарот, ў ја отстапил својата
соба на обвинетата од хумани причини. И дека тој за неа бил „чичко“, а таа за него „внучка“. Не бидете наивен, господине судија. Во
тој нејзин „занает“ се употребува таен, „мајсторски“ говор.
СУДИЈАТА: Ќе се разјаснат работите. Распитот со неа не
завршил. ...Ја молам обвинетата да стане!
(Ивана станува).
ЧАТАЛЏИЕВ (на судијата): Обвинетата се изјасни дека
сама ќе се брани. (На Ивана): Додека ви се читаше обвинителниот акт, вие се смешкавте. И за цело време на судскиот процес
иронично се смешкавте. На поставеното прашање дали го признавате направениот престап, вие одговоривте потврдно, но се
оградивте од квалификацијата „престап“. Дали сё уште стоите на
таа изјава? И, ако сё уште стоите, тогаш како ја толкувате вашата
инкриминирана постапка?
(Ивана не одговара, молчи и се смешка).
ЧАТАЛЏИЕВ: На моменти вашата насмевка стануваше
презрива, злобна, но главно, весело-иронична. Што толку ве весели? Свесна сте за тежината на обвинението? Вие јавно осквернавивте споменик на еден народен херој, немате ли гризење на
совеста?
(Ивана молчи и продолжува се смешка).
ЧАТАЛЏИЕВ (Ја напушта ноншалантната поза, ја
стегнува вратоврската и, заземајќи сериозен изглед, го предупредува судијата): Еве на кој начин таа „сама“ се брани. Всушност,
таа иронизира со судската власт. (На Пенчо): Вие ли, господин
Пенчо, како нејзин правен застапник по службена должност, тоа
ў го советувавте?
ПЕНЧО (хиерархиски подреден, категорично одречува):
Апсолутно не! Напротив, господине Чаталџиев, ў советував дека
таквото нејзино однесување ќе се сврти против неа. Молам мојата изјава да влезе во записник.
(Дактилографката отчукува на машината која, амортизирана, силно штрака).
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ЧАТАЛЏИЕВ (на Ивана): Ве предупредувам, ќе барам за
престапот што го направивте и за кој не чувствувате каење, тешка казна.
ВИКТОР: Она што овде е оквалификувано за престап, направен од страна на обвинетата Ивана, беше моја идеја. Таа беше
само извршител. Повторувам: Јас ја поттикнав на тој акт. Молам
и тоа да се констатира во записникот!
(Дактилографката отчукува).
СУДИЈАТА (На Виктор): А зошто ја поттикнавте, како
што велите, на тој „акт“.
ВИКТОР: Од театарски побуди. Тоа нејзиното беше театарски чин во моја режија. Ако ја осудите неа со тешка казна,
треба и мене со уште потешка. А вашата пресуда ќе биде пресуда
за изведување на театарска претстава, јавно изведена и прифатена од публиката со одобрување и аплауз на отворена сцена.
СУДИЈАТА (На Ивана): Дали господинот ве навел на
престапот?
ИВАНА (го прекинува молчењето): Не! Јас своеволно го
извршив тој чин.
СУДИЈАТА: Смислено или спонтано?
(Ивана не одговара).
СУДИЈАТА (добронамерно): Од одговорот на ова прашање
многу ќе зависи и тежината на казната.
ЧАТАЛЏИЕВ: Протестирам! Сеедно со каков мотив е
изведен тој чин, изведен од едно улично девојчиште, мора да
се оквалификува како осквернување на споменик и да повлече најстрога казна. Самото погрдно име „Девојчиште“, со кое
е општопозната во градот, јасно укажува на тоа за какво лице
се работи. Потенцирам, „Девојчиште“! Да беше невина девојка,
моме, дејче – какви што се опеани во народните песни – веднаш
би го повлекол обвинението. Да беше моме, невина, и како таква
да му дадеше на споменикот бакнеж, тој гест не само што не ќе
повлечеше казна туку би бил примен како симпатичен израз на
еден патриотски порив. (На дактилографката): Отчукајте ја, ве
молам, оваа моја изјава.
(Дактилографката, давајќи му субјективен израз на службениот однос кон својот професионален ангажман, при работата со машината како да свири на пијано, со потенциран завршен
гест на „отсвирената“ „партитура“).
(Насмевката на Ивана спонтано добива гласен израз на тој
гест од дактилографката, што дополнително го предизвикува
Чаталџиев).
ЧАТАЛЏИЕВ (предизвикан од гласниот смев на Ивана):
Обвинетата се смее, наместо да се срамува!
СУДИЈАТА: Тоа доаѓа од недостиг на морално чувство,
што е резултат на општата морална криза кај нас и во светот.
ЧАТАЛЏИЕВ: И не само од тоа! На вашето прашање дали
при извршувањето на деликтот постапила свесно или спонтано,
таа го одбегна одговорот. Тоа ме наведува на помисла дека во нејзината постапка се крие политичка побуда, особено ако нејзинот
случај се поврзе со случајот на господинот актер кој призна дека
тој самиот стои зад таа провокација, јасно, со цел да се компро-
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митира идеологијата на борецот претставен со споменикот. Политичката тенденција овде е очевидна и кај мене созрева идејата
да го проширам обвинението.
ВИКТОР: Протестирам! Тоа беше театар.
ЧАТАЛЏИЕВ: Театар? Во кој крвта е боја?
СУДИЈАТА (се обидува да го смири обвинителот): Господин Чаталџиев, да се ограничиме сега на изјавите на сведоците.
ЧАТАЛЏИЕВ: Какви сведоци? Вошки! Тие можат да бидат
поткупени со по едно чоканче ракија.
ВИКТОР: Протестирам: Тие не се вошки, тие се чесни
работници, амали кои на својот грб принудно се натовариле со
бесчестието на господата од типот на Чаталџиев!
ЧАТАЛЏИЕВ: Протестирам!
(Дактилографката одвај престигнува да го отчука
дијалогот).
СУДИЈАТА (со судискиот чекан го прекинува спорот): Да ги
оставиме претпоставките, да се држиме на фактите. Факт е дека
обвинетата публично го прегрнала споменикот и дека го бакнала. Невообичаена постапка за која не може да се утврди од што
била мотивирана зашто во тој поглед обвинетата не се изјаснува,
туку само се смешка – не без тенденција – што ќе ў се земе како
отежнителна околност. (На Пенчо) Така ли е, господине правен
застапник?
ПЕНЧО (Резервирано): Така некако. (Со шамиче си го брише
челото)
СУДИЈАТА: Тоа се фактите.
ЧАТАЛЏИЕВ: Факт е и тоа дека нејзината постапка, блудно
манифестирана, беше постапка на личност морално деградирана и јавно компромитирана. Да беше таа, велам, невина девојка,
девојче, дејче, моме, капа вадам! И блудници бацуваат икони, ама
со каење, признавајќи ги своите погрешенија. Ова девојчиште не
се кае. На нашите укажувања дека направила морален престап,
дека со својата постапка го извалкала ликот на борците од нашето славно историско минато, таа се смее.
(Ивана ја брише ироничната насмевка на своето лице, се
смрачува, па се наведнува кон својот штитеник по службена должност и нешто му шепоти в уво – нешто што тој, прифаќајќи го
вчудоневиден, одречно врти со главата).
(Дактилографката ги „крши“ прстите, подготвувајќи се
за драматичен пресврт во „симфонијата“)
ИВАНА (На судијата): Мојот застапник сака нешто да ви
соопшти.
СУДИЈАТА (На Пенчо): Повелете, господине застапниче
по службена должност!
ПЕНЧО (збркан): Мојата заштитничка тукушто ми изјави
дека таа е токму тоа: девојче, дејче, моме со значењето што на тие
изрази им го дава господинот обвинител и што се среќаваат во
народните песни. Односно, дека е девица.
ЧАТАЛЏИЕВ (строго го прекорува): Внимавај што зборуваш, господин Пенчо!
ПЕНЧО: Го кажувам она што таа ми го изјави.
ЧАТАЛЏИЕВ: Девица?!

ГОЛА ВИСТИНА

ПЕНЧО: Така тврди и ме замоли во нејзино име тоа да го
изнесам пред почитуваниот суд.
(Одекнува на „пијаното“ драматично „кршчендо“ по кое
следува „пијанисимо“)
ЧАТАЛЏИЕВ: Тоа треба обвинетата да го докаже преку
вешто лице!
СУДИЈАТА (Чука со дрвениот чекан): Ако е така, судскиот процес добива пресврт! (На Чаталџиев): Ако е така, вашите
докази паѓаат во вода. (Пак удира со судискиот чекан и објавува):
Сесијата завршува! Ја закажувам за утре во десет часот со присуство на вешто лице!
(Виктор аплаудира).
ЧАТАЛЏИЕВ: Протестирам!
ВИКТОР (на Чаталџиев): Да не претендирате вие за улогата
на вештото лице? (Со триумф): Во театарот крвта е крв, а не боја!
(Дактилографката, метаморфозирана во пијанистка, изведува акорди од Бетовеновата „Хероика“ во брзо темпо).

IV дел
Еден од салоните во куќата на Паскаловци, полна со гости.
Џагор. Дискретна музика. Кармен Паскали, еротизирана убавица
од интелектуален тип, во секси аливца со цел да го истакне еротизмот на своето тело за сметка на лицето со бледа шминка
која ў дава мртовечки изглед. Начинот на кој е покажан нејзиниот надворешен изглед, ласкаво ў го признава Крклински кој пристигнува при крајот од свеченоста.
КРКЛИНСКИ (На Кармен): Примете ги моите честитки за
вашиот роденден и мојот восхит за вашиот артистички талент
кој блескаво го демонстрирате не само на сцената од театарот
туку и на сцената од животот и кој се состои во тоа жената во
години да ги скрие годините, а жената во цутот на младоста да
покаже дека не е млада-зелена туку дека, макар и млада, има зрелост на искусна жена.
КАРМЕН: Тенкју, господине Крклински!
КРКЛИНСКИ: Татко ви Паскали?
КАРМЕН: Тој е во другиот салон со „искусните“.
КРКЛИНСКИ: И јас ќе им се придружам, ама најнапред да
земам еден здив од младоста на вашето друштво.
КАРМЕН: Се интересираа за вас и едните и другите. Вие
умеете во друштво да создадете штимунг. Само штета што доцните.
КРКЛИНСКИ: Оваа ми е десетта посета вечерва.
КАРМЕН: Чувствувајте се пријатно! А јас за кратко ќе им
се придружам на „зрелите“, како што ги нарековте.
(Кармен се упатува кон другиот салон, исто така „вревлив“, а Крклински, и тој вревлив и изнасмеан, им приоѓа на групата млади луѓе пред кои веднаш се потврдува за таков каков што
го карактеризира Кармен).
КРКЛИНСКИ (На Виктор): Што ќе покаже експертизата
со Девојчиштето, а? Каква ти експертиза, тоа е политика! А политиката, се знае, е курва.

ВИКТОР: Немаше во тој случај никаква политика.
КРКЛИНСКИ: Не биди наивен. Вие артистите сте наивни
и имам слушнато дека тоа ви се сметало за предимство, ви спаѓало во талентот.
ВИКТОР: Не наивни, туку невини како деца.
КРКЛИНСКИ: Тоа е исто. А сега сакате и градската проститутка да ја прогласите за невина, за светица. Навистина сте наивни. Навистина сте деца.
ВИКТОР: Дали е невина, девица, или не, тоа ќе го покаже
медицинската експертиза.
КРКЛИНСКИ: Пак си наивен. Не биди наивен како Толе.
(Со громогласна смеа го најавува она што сака да го соопшти. Го
стивннува гласот, во доверба): За време на колективизацијата, по
партиска задача бев пратен во едно пелагониско село и бев на
стан кај еден домаќин. Ќерка му Ѕола ја затруднив. Кога домашните дознаа за тоа, побрзаа да ја омажат. Ја омажија за Толе кој и
пред тоа ја бараше за жена, но бидејќи сиромав, не му ја даваа. Кој
ќе биде кум? Кој, ако не јас? А на село да си кум, значи да си експерт, да извршиш експертиза. Кога тоа го направив, објавив невиност. Удрија тапани, спиштија ѕурли. Толе ликуваше. Значи, да
заклучиме: не е важно што е фактички, важно е што вели власта.
(На Виктор): Та така, признај дека бркавте политика.
ВИКТОР: Настанот со споменикот беше една театарска
претстава и ништо повеќе!
КРКЛИНСКИ: Театар на улица? Не сум за улична демократија. Проблемите нека се решаваат во институциите на државата.
ВИКТОР (Предизвикан): Не верувам во државните институции. Тие се бирократизирани и корумпирани.
КРКЛИНСКИ: Не веруваш? А во што веруваш?
ВИКТОР: Во Господ. И во пресвета Дева Марија, благодатнаја и непорочнаја.
КРКЛИНСКИ: Алудираш на Девојчиштето? И Дева Марија беше Девојчиште, па му ја тутнаа на Јосиф како јас Ѕола на
Толе.
(Цинизмот на Крклински ја истиснува шеговитоста од
дијалогот меѓу него и Виктор).
КРКЛИНСКИ (Го зема Виктор прекурамо и божем во доверба, а ваму за да чујат сите, му се доверува): И јас пред некое време
верував, ама пукна пред очи таа илузија како меур од сапуница.
ВИКТОР: Сега ја менивте верата? Конвертит, вртоверец?
КРКЛИНСКИ: По потреба.
ВИКТОР (Го зема под иронија): По потреба можеби и поп
ќе станете.
КРКЛИНСКИ (Предизвикан): Поп можеби не. Но владика
зошто да не? (Сериозно ја изнесува пре младите луѓе својата животна филозофија) Тешко им на тие што не се менуваат. Треба
да си споменик, па да не се менуваш. (На Кармен, која меѓувремено се враќа и го следи разговорот меѓу Виктор и Крклински кој
се изродува во спор) Овој ќе ти оди во калуѓери! (Се упатува кон
другиот салон за по кратко време на молк во друштвото на Кармен, да се појави со еден смршавен господин со очила, шпиртосан
– Таќи Паскали – напиен, со шише шампањ в рака. Накодошен,
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Крклински со прст му го посочува Виктор): Ене, овој во гробарските алишта!
ТАЌИ ПАСКАЛИ (На Виктор, пијано влечејќи ги зборовите, пелтечи): Вие ли тврдите дека, добивајќи ја улогата на гробарот во претставата на Шекспировиот „Хамлет“, сте ја добиле
Главната улога? Ако мислите како што тврдите, имате право,
зашто, погребувајќи ја Офелија, гробарот на Шекспир го погребал и својот газда, претворајќи го во дух и давајќи му ја на тој
дух главната улога во својата средновековна мистерија, интересна уште само за децата во цртаните филмови. Техниката на
анимацијата дава убави можности за прикажување на неговите
замоци, кралеви, кралици и принцови, вештерки, сатири и духови. Добар е и за спектакли на летни сцени. Шекспир е во зборот.
Дваесет и четири илјади зборови. Ама кој се заслушува денес во
зборови? Денес е времето на слики, на спектакли и на модни ревии. Мртов е театарот на зборот. Никој не сака денес да му солиш памет, да му мудруваш, па макар мудрецот бил и Шекспир.
Голема претензија е да се кажува вистината. Впрочем, вистината
е лага. Така гледано, што е денес и театарот? Што бил отсекојпат?
Една лага. Секоја реченица кај Шекспир е пословица. А во секоја
пословица и поговорка се крие по една лага. Освен во поговорката: „Фалшив како артист“. Мило ми беше! (Поклонувајќи му се на
Виктор, се токми да си оди, но Виктор го спречува)
ВИКТОР: Пардон! Во претставата на „Хамлет“ навистина
ја играм улогата на гробарот, и нема да дозволам, пред да го запретам в гроб, покојникот да не се легитимира.
ТАЌИ ПАСКАЛИ (се претставува церемонијално): Таќи
Паскали, археолог-шекспиролог.
КАРМЕН (На Виктор): Стрико ми.
ВИКТОР: Стрико ви? Сега е сё јасно! Претставете ја уште
кралицата Гертруда и претставата може да заврши.
КАРМЕН: Еве ја „кралицата“!
(Една современа „прециоза“ со длабок изрез на долгиот фустан, преку кој се наѕира гола нога до ципата, пренакитена со накит, во придружба на мажот ў со изглед на „BOSS“, стар, но држешлив, ги испраќаат гостите од другиот салон кои, на збогување,
ў бакнуваат рака на „прециозата“. Крклински, иронизирајќи со
Виктор, се збогува со него иронично галежливо: „Бај! Бај!“ Таќи
Паскали, пијан, го влечкаат кон излезот).
КАРМЕН (На друштвото): Е, па, ви благодарам за посетата.
ВИКТОР: Значи, нё бркате!
КАРМЕН: Вие останете. Сакам со вас да се договорам околу некои детали во врска со утрешната премиера.
РЕЖИСЕРОТ НА ПРЕТСТАВАТА (шеговито): Зад грбот
на режисерот?
КАРМЕН: Дискреционо право на секој актер!
РЕЖИСЕРОТ: Имаш право. Ако се укине таа автономија,
целината на претставата ќе се урне како кула од карти. Дотолку
побргу што „Во кралството Данска нешто е гнило!“
КАРМЕН: Во смисла на таа декаденција се вклопува и
мојата креација на Офелија. Само не знам дали, по она што овде
беше речено за уличната претстава со Девојчиштето, може да се
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заклучи дека театарот е политика. Односно, дали има вистина во
една таква дефиниција за театарот?
РЕЖИСЕРОТ: „Лудило со систем“! Надвор од тој систем,
на актерот, што го игра Хамлет, лудницата не му бега. (На Виктор, доверливо): Од тие причини, „кралот“ на текстилната индустрија, кој е „крал“ и во нашиот театар, негов спонзор, на инсистирање на „кралицата“, ти не ја доби улогата на Хамлет. (Заминува
заедно со другите од групата со разменети прегратки и бакнежи).
(„Кралот“ и „кралицата“ ги испратиле гостите и се
враќаат. Но, неочекувано, се враќа и Таќи Паскали и со прст му се
заканува на Виктор:
ТАЌИ ПАСКАЛИ: Запомни ти, младо момче! Вистината е лага, ако не е пијана. Im vino veritas! Ако е пијана, е лага на
квадрат.
ВИКТОР (На Паскали): Вие сте филозоф или математичар?
ТАЌИ ПАСКАЛИ: Комбинација на едното со другото: Д-дд-екарт плус Ш-ш-ш-шекспир! (Се повлекува)
КАРМЕН: Заклучок: Вистината е величина неподатлива на
процена.
„КРАЛИЦАТА“ (на Кармен): Не заморувај го умот со такви
мисли, мила! И утре, на премиерата, немој да се удавиш во солзи!
КАРМЕН: Од мојата интерпретација на Офелија исклучени се емоциите!
„КРАЛИЦАТА“: Пријатна ноќ со „гробарот“! (Го зема подрака „Кралот“ и заедно ја напуштаат просторијата)

ГОЛА ВИСТИНА

ВИКТОР (На Кармен): Што знаеш ти за вистината кога
ликот на Офелија го играш со маска? Вистината, е лага. Имаше
право оној шутрак, без оглед што ти е стрико, или токму поради
тоа. Особено ако е гола.
КАРМЕН: А голата жица, напоена со електрична струја?
ВИКТОР: Таа е гола вистина и, како таква, убива!
КАРМЕН: Ако е така, тогаш!... (Ги повлекува завесите на
салонот, ги затвора прозорците, ја заклучува вратата и го гаси
осветлението. Тишина во која се слуша шум на алиште што се
соблекува, а потоа и гласот на Кармен: „Ајде, убиј!“)
V дел
Ивана и Виктор, облечени во секојдневни алишта, но тој сё
така со коса фатена во „опашка“, потпрени се на ограда на мост,
наспроти административна зграда со натпис „Основен суд“.
Таа држи в рака свиток, копија од уверението на медицинската
експертиза.
ВИКТОР: Да „прославиме“ во некоја кафеана? Каков бизарен случај!
ИВАНА: Ако сакаш да поразговараме, подобро место од
мостот за тоа не ќе најдеме. Мостовите симболизираат средби.
Но и разделби. Кафеаните, и тие овозможуваат средби, но покрај
чаша пијалак, ја заматуваат чистотата на врската. И додека бевме
заедно со Никола, во кафеани и кафеанчиња не влегувавме. Нашата љубов беше идеално невина. Дури не сум ни бакната. За
времето во кое живееме, тоа е смешно, нели?
ВИКТОР: Не е тоа смешно, тоа е трогателно.
ИВАНА (Се смее): Јас сум вистинско моме. Моме од
песните.
ВИКТОР: Тебе очевидно те мачат проблеми, тоа се гледа
на тебе, а ти се смееш. Што те измачува? И што ти е смешно? Но
прво, што те измачува?
ИВАНА: Светските проблеми.
ВИКТОР: Зар ти ќе ги решиш?
ИВАНА: Ако не јас, ако не ти, ако не овој или оној, тогаш
кој?
(Ивана пак се смее).
ВИКТОР: А сега што ти е смешно? Навистина, што ти е
толку смешно? Откога излеговме од Судот, само се смееш.
ИВАНА: Сё ми е смешно. И ти ми си смешен. Добро што
не ги носиш гробарските алишта, инаку ќе пукнев од смеа. Но и
со прцелот си доволно смешен. Гробар со прцел! Од мода. Тоа е
смешно.
ВИКТОР (Се обидува на разговорот да му даде сериозен
тон): Ти си комедија во твоја режија. А очевидно не ти е до смеа.
Што сакаш ти во животот, Ивана? Која си ти? Чичко Мијал вели
дека не веруваш ни во Бог ни во љубов.
ИВАНА: Не верувам.
ВИКТОР: А во што веруваш?
ИВАНА: Во ништо.
ВИКТОР: Зошто се упропастуваш? Нешто треба да работиш. Имаш артистички талент, сценска појава и, ако сакаш, мо-

жам да се заинтересирам за твој ангажман во театарот. Можеби
и на филм. Некои синеасти се заинтересирани за твојот случај.
ИВАНА: Со успех би настапила во еден таков филм, би се
играла самата себе. Не се сомневам во тоа. Но и да дојде до мене
таков предлог, би го одбила. Не сакам да играм на филм.
ВИКТОР: Зошто не?
ИВАНА: Имав понуда да учествувам и на една приредба
за избор на „мис“, со шанси јас да бидам избрана и со ветувања
потоа да настапувам како пејачка, да станам естрадна ѕвезда. Немам за тоа некоја посебна надареност, но зар е тоа важно? Важно
е да си убава и да знаеш да се покажеш . Ама јас одбив, не сакав.
ВИКТОР: Зошто?
ИВАНА: А зошто да сакам?
ВИКТОР: Па би имала успех.
ИВАНА: Каков успех? Што подразбираш под успех?
ВИКТОР (Збркан, не знае како да ў одговори): Пари, слава.
ИВАНА (Расмеана, наеднаш се смрачува): Зар ти играш во
театар за пари и за слава? Зар таму го подготвувате „Хамлет“ за
пари и за слава?
ВИКТОР (Пак се наоѓа збунет): И за тоа, но не само заради
тоа.
ИВАНА (Категорично): А за што друго?
ВИКТОР: Во прашање е виша идеја, виша цел.
ИВАНА: Токму тоа. Во прашање е вербата дека со својата
уметност барем малку ќе го измените светот на подобро, ќе дадете свој придонес за неговиот спас. Без таа вера не се живее на
„штиците што живот значат“. Така ли е?
ВИКТОР (Признава): Така е. (Продолжува): Се разбира,
некои настапуваат за пари и за слава. Има такви. Повеќето од
епизодистите само за пари. Нашле во театарот ухлебие. Има и
попови кои не веруваат во Христовото воскресение, а го прогласуваат, зашто тоа им се плаќа, за тоа добиваат плата. Веруваш ти
во Христовото воскресение?
(Виктор продорно се загледува во неа за да открие: Се шегува ли со него? Таа уште миг-два го задржа сериозниот изглед, а
потоа минува во смеа)
ВИКТОР (На Ивана): Изведуваш игра во која ги влечеш
сите конци. И во Судот играше игра во која Чаталџиев беше
твоја марионетка. И случката со споменикот беше твоја игра и
не дека јас тебе те вовлеков во таа игра, туку ти мене и дека и
јас сум твоја марионетка. А и наметнатиот впечаток во јавноста
дека си проститутка, јавна девојка, беше твоја игра, твоја претстава, неореалистички филм во кој ја играш главната улога. Само
не знам со каква цел го изведуваш сето тоа. Скромно облечена,
речиси калуѓерски, ништо во твојот изглед сега нема еротски
предизвикувачко. Но вешта во покажувањето пред јавноста,
специјалистка за улични претстави, и сега сакаш да се покажеш,
да се претставиш во новата улога на калуѓерка со уверението за
твојата девственост в рака.
(Ивана се смее. Покрај трафиката за весници на едниот
крај од мостот и, затскривајќи се зад весник што го има купено,
едно момче, Никола, будно ја следи сцената)
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ВИКТОР (На Ивана): А дали ти веруваш во Христовото
воскресение?
ИВАНА (Наместо да му одговори, се смее весело, како да ў
беше поставено смешно прашање): Дека светот може да се промени и да се спаси? Дали во тоа верувам? Точно ти рекол чичко
Мијал: Не верувам ни во Бог ни во човекот. (Сега конечно минува
на сериозен тон) Не можам да се зафатам со некоја сериозна работа зашто таква не може да се најде. Порано секоја професија
си имаше свое достоинство и своја хуманистичка цел. Денес тоа
повеќе го нема. Денес се практикуваат професиите единствено
за пари. Работата веќе не радува, туку се мрази. Секој во својата
професија сака да направи кариера, својата професија да ја материјализира. Движечката сила кај луѓето не е хуманизмот, човекољубието, туку егоизмот.
ВИКТОР: Навистина е така!
ИВАНА: Да не беше така, врвниот изум на човечкиот гениј
немаше да биде атомската бомба.
ВИКТОР (Одново се согласува со неа): Навистина е така!
ИВАНА: Парите се обезвреднуваат и, ништејќи ја љубовта,
сеат омраза меѓу луѓето. Дури и учителот, работејќи за плата, ги
мрази своите ученици, а и тие него. Тоа е страшна меѓусебна омраза. Затоа ја напуштив гимназијата, не ја дозавршив. Потоа се
вработив како продавачка, но газдите, плаќајќи ме, сметаа дека ја
купиле мојата слобода.
ВИКТОР: Не се сите такви. Има и чесни работодавци. И,
воопшто, има добри луѓе.
ИВАНА: Тоа се споменици. Невозможно е да се живее со
живи луѓе. Луѓето се волци, општеството глутница. И колку повисоко на општествената скала, толку повеќе: злосторства, кариеризам, алчност, суета, глупост, егоизам, лицемерие. А долу, во
подножјето, кај масите, кај џганот – мечти за висините. Таму, пак,
смрди. Во спротивност со законите што владеат со природата:
на врвовите од планините да е најсвежо и најчисто. Затоа од поединци се освојуваат Хималаите – за да се вдиши слобода, чистота, да се почувствува бесмртноста. Но во наредниот чекор – смрт.
И споменик.
(Трагичното чувство, потиснувано од дотогашната иронија, сега целата ја обзема. Но тоа е момент кога таа сака да се
отвори, да ја покаже душата, да се исповеда пред пријател за да си
олесни. Со своите прашања, Виктор ў го овозможува тоа).
ВИКТОР: Ивана, зошто сакаше да се прикажеш пред светот како проститутка? Зошто ја играше таа улога?
ИВАНА: Прво сакав да бидам тоа, за да му се одмаздам на
тој начин на Никола. Потоа на сиот машки род. Па на човечкиот
род. Сакав да бидам Нана, но на Нана тоа ў било можно зато таа
не го имала читано романот на Зола и не знаела дека акцијата
на таа париска проститутка со својата женственост да го покори
Париз, не е нејзина сила, а слабост; не е нејзина победа, а пораз.
Јас тоа бргу го сфатив и тоа сознание постојано ме спречуваше
да го реализирам тоа што го наумив – да станам Нана, градска
проститутка. А на Никола продолжував да му се одмаздувам, макар што и тоа беше бесмислено.
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ВИКТОР: А кој е Никола? И зошто те напушти?
(Никола, љубопитен, се покажува од зад весникот)
ИВАНА: Ме напушти од сталешки причини. Тие беа стара
градска лоза, богато семејство, горди на своето потекло. Мене не
ме сакаа и се противеа на мојата врска со Никола. Многу инсистираа тој да прекине со мене. Не им одговараше социјалниот
статус на моето семејство. Мајка ми беше работничка, татко ми
учител, но безработен, суспендиран од работа. Беше гласен и непомирлив критичар на деформациите во системот. Ги разобличуваше лажните комунисти. Затоа ја изгуби работата, затоа беше
и осуден на робија. Тоа го искористија домашните на Никола за
да го настројат против мене. Тој се кршеше, сепак, не можеше
да ме напушти. Но кога од пред една година мајка ми, вдовица,
безработна и со болно дете, беше принудена да се приклони кон
проституција, тој и самиот згрозен од тој пад на моето семејство,
сепак, раскина со мене. Ете, тој е Никола и затоа ме напушти.
(Ивана издишува како да ў падна товар со тоа што се ослободи од една тајна која ја притискаше)
ИВАНА: Да зборуваме за друго. Да зборуваме за споменикот.
ВИКТОР: (Со задоволство ја прифаќа таа тема): Добро!
Што те натера да му појдеш в прегратка и да му дадеш бакнеж?
ИВАНА: Нешто ме понесе и ме фрли во неговата прегратка. Тој беше во моите мисли одамна. Но кога ти ми го посочи и
ми рече дека ме посакува, дека копнее по мене, јас почувствував
дека навистина постои таков копнеж во него. Ми падна жал што
млад загина. Сакав да го дарувам со својата младост. Му дадов
бакнеж на тоа железо, како тој што бил бакнат од железо. Му дадов таков страстен бакнеж каков што му дала и смртта – таа да го
усмрти, а јас да го оживеам.
ВИКТОР (Понесен од нејзините чувства): Знај дека во тие
мигови јас него го почувствував како жив. Тогаш ми се случи
како што во мигови на инспирација ми се случува, хероите што
ги играм на сцената, да ги почувствувам како живи. Ако херојот,
што го играш на сцената, не го доживееш како човек, не можеш
да го доживееш и како сценски херој. За политичарите хероите се
само херои, а за уметниците и луѓе.
ИВАНА (Не се согласува со него): Не, не е тој човек. Му
завидувам поради тоа. Тој е вишо суштество. И како таков, ти
реков, одамна е во моите мисли и во моите желби. Во моите момински мечти. Мечтаејќи за него, сум помислувала, ако тој може
да сака и да доживува, да му се подадам како мома – единствено
нему. Ако тоа би значело нешто за него. Да доживее нешто како
свадбен чин. Да ме прифати како своја невеста. Би се омажила за
него, се разбира, ако сум му достојна. Како во народната поезија
некои моми што се мажат за змејови.
(Никола залисан го следи разговорот, час откривајќи се час
затскривајќи се зад весникот). (Виктор ја слуша и ја гледа вчудовиден, но и воодушевен од нејзините необични замисли во врска со
споменикот)
ИВАНА: Уште не кажав сё. Јас мечтаам, бацувајќи го како
моме, со чисто срце, но и со желба, со ветување за сласт, за телесно спознавање, за телесен и душевен спој, мечтаам, велам, за

ГОЛА ВИСТИНА

тоа да вдахнам живот во таа бездушна бронзена маса, со цел да
зачнам со него како Богородица со ангелот Гаврил. Би живеела
за тоа железно дете, за тој нов Христос на кој не ќе му треба
маченички да умре за да воскресне. Девојките, дејчињата, момињата од народните песни не се наивни. Тие се невини, но не
и наивни.
(Ивана преминува со раката преку лицето како да отстранува превез, па продолжува)
ИВАНА: Само, за жал, јас не сум девојка, дејче и моме од
народните песни. Ја имам нивната невиност, но не и нивната
желба да се омажам и да формирам семејство. А и Споменикот,
сепак, не е живо суштество, туку само споменик.
ВИКТОР: А што си ти? Која си ти? Ти си млада, на прагот
од животот.
ИВАНА: За ова време толку имам преживеано мисловно
колку што за еден долговечен живот не би преживеала.
ВИКТОР: За кое време? Од кое време?
ИВАНА: Од времето кога ме напушти Никола. Низ таков
пекол минав, небаре маченица од пеколот на Данте. Но и со мечтите за кои пред малку зборував. Кога ти ми рече дека Споменикот ме посакува, дека копнее по мене, и ме поттикна да појдам во
неговата прегратка, како да ми понуди можност за реализација
на тие мечти. Ама, сепак, сето тоа испадна театар, илузија.
ВИКТОР: Надеж? Излез? Не заборавај, ти си сепак млада и
пред тебе е животот.
ИВАНА: Во несреќата што ме снајде, единствен излез за
мене би бил манастирот. Ама јас во Бога не верувам, и тука е
мојата несреќа.

ВИКТОР: Како го велиш тоа: Во Бога не верувам! Кога
стигна да се увериш дека нема Бог?
ИВАНА: Пеколот низ кој минав ме увери во тоа. Ѓавол има.
А можеби и него го нема. Ништо нема. А тоа е пострашно од пекол. И ако не се парите, во кои луѓето веруваат како во Бог, нема
да опстане човековото поколение. Опстанокот го овозможуваат
парите. Тие даваат лажна моќ, илузија на бесмртност. Тоа е лага,
но, ете, се живее со таа лага, и тоа мошне среќно. Тие што ги немаат, мечтаат да ги имаат. И со таа мечта може да се преживее во
овој живот. И со едно парче леб. „Лебот насушен, којшто ни го
даваш секој ден, дај ни го и денес!“ Ама тоа ме понижува. Да се
преживее е проблем на животните. Треба не да се преживее, а да
се живее. Со достоинство.
ВИКТОР: Ќе се бориме за таков живот. И ќе се надеваме.
Во тоа е смислата на човечкиот живот. Во борбата и во надежта.
ИВАНА: Празна надеж од дното на Пандорината кутија.
Пандорината кутија е отворена, сите зла се излезени и надеж
нема.
ВИКТОР: Од каде толку длабоки бездни на очај кај тебе?
Кога стигна толку да се очаеш, да остариш? Во театарот брзо се
созрева, се старее. Ти каде го стекна тоа горчливо искуство? Зар
пеколот низ кој мина е училиште?
ИВАНА: Од книгите во библиотеката на татко ми. Сите ги
прочитав. Но корист не видов. Уште поголеми страдања. Уште
поголем пекол. Блажени се тие што не знаат. Тоа е голема вистина. И Библијата ја читав. „Блажени се тие што не знаат, зашто
нивно е царството небесно“. Тоа е голема Христова вистина до
која самиот Христос не се држел, па затоа и настрада. Него го
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нарекуваат Спасителот. Убаво му рече еден од разбојниците,
распнати со него: „Ако си Спасител, спаси се!“ Тој рече дека се
жртвува за спасот на другите. Но залудна испадна неговата жртва. Со илјадници, со милиони по него станале жртви на насилна
смрт. Толку жртви во Првата светска војна, потоа во Втората. Сё
млади животи. Мачеништва по логори, ликвидации во гасни комори. Зошто? Пред тоа, на клади. Џордано Бруно, Јан Хус. Зошто?
Затоа што си Евреин. Затоа што си Русин, Французин. Што си
Германец, Кинез, Јапонец. Затоа што си комунист, буржуј. Затоа
што си човек. Светот е кланица. Секоја книга, ако е чесно напишана, за тоа зборува: за светот како за кланица. Колку крв се има
пролеано. А колку мастило. Зашто и мастилото е крв. Кога тоа го
дознав, пак читајќи книги, престанав да ги читам.
ВИКТОР: Си згрешила! Тоа ти е капитална грешка. Тоа е
дезертерство. Под итно да им се вратиш на книгите. Тие се за
тебе спас. Тие ќе те извлечат од кризата во која си попаднала. Во
нив е тешкото, обвинувачко прашање зошто, но заслушај се подобро во тоа што го зборуваат, и ќе го чуеш нивниот одговор. Се
разбира, ако се, како што велиш, чесно напишани, а тоа значи
искрено. Верувам дека книгите од библиотеката на татко ти се
такви.
ИВАНА: Татко ми беше чесен човек. И тој е жртва.
ВИКТОР: Тој оставил зад себе син и ќерка, и тие ќе ја оправдаат неговата жртва.
ИВАНА: Брат ми е неизлечливо болен. Мајка ми е проститутка. И таа е жртва. Но залудна е нејзината жртва, зашто
брат ми ќе умре. Тој боледува од леукемија. И мајка ми, за да го
плати скапото лекување, се оддаде на проституција. Но залудно,
залудно. Брат ми ќе умре. Не може да се помири со начинот на
кој се заработени парите за неговото лекување. Мајка ми, со начинот на кој ги заработува тие пари, побргу ќе го умре отколку
што ќе го оздрави. И тој ќе умре. И тоа скоро. На умирање е. Да
е услов неговото оздравување мојата невиност, веднаш би ја жртвувала. Ама тој е горд и не прифаќа такви жртви. Тој ќе умре
зашто е горд како татко ми.
(Во очите на Ивана светнуваат солзи. Не знаејќи како да
ја утеши, Виктор очајно гледа во неа. За да не се расплаче, таа го
избегнува неговиот поглед, го свртува настрана, токму во правец
кон трафиката каде што се наоѓа момчето што ја посматра,
што не ја испушта од погледот. Истиот миг тоа се скрива зад
весникот. Ивана не го забележува. Соземајќи се, таа пак се свртува кон Виктор)
ИВАНА (Сега со иронично расположение кое успева да си го
врати откога го потиснува во себе бранот на емоцијата што ја
заплисна од жал по брат ў): Е, мој актеру што подготвуваш улога
на гробар! Зар уште не стигна да сфатиш дека добар гробар е
оној што погребува илузии? (Се обидува да се насмее, небаре кажа
нешто весело, ама тоа не ў успева)
ВИКТОР: И покрај сё, ти си млада и младоста кај тебе ќе
победи, младоста ќе те извлече од очајот во кој си попаднала.
ИВАНА: Невин си како дете. Вистински актер. И ти треба
да добиеш диплома за невиност.
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ВИКТОР: Ти ми вети дека ќе дојдеш на премиерата на
„Хамлет“. Па ќе видиш таму што актер сум и што сё како актер
погребувам. И како бркам муви. Тоа беше твоја идеја. Ќе дојдеш
ли? Си стоиш на зборот?
ИВАНА: Не ти ветив дека ќе дојдам. Реков: м о ж е б и.
ВИКТОР: Добро, и тоа не е малку. Дури и да е малку, за
мене и за тебе е голема надеж.
ИВАНА: Зошто и за тебе?
ВИКТОР: Зашто без твоето присуство на премиерата, улогата на гробарот слабо ќе ја изведам.
ИВАНА: Пак си играме? И Кармен на такви игри ја ловиш?
Кога работев во нивните дуќани, се зборуваше дека пред да ја
имаш неа, си имал некоја друга, некоја глумица, постара од тебе,
која, покрај тоа што те сакала како љубовник, те сакала и како
свое дете. А и ти неа, покрај тоа што си ја сакал како љубовница,
си ја сакал и како своја мајка, зашто ти мајка немаш. Вистина ли
е тоа? Не одговарај ми, преку овој мост не допуштај ми допир
до себе, не мораш. Јас тоа го сторив, ти дозволив да погледнеш
во мојот пекол, зашто се чуvствував должна спрема тебе како
спрема човек кој, поттикнувајќи ме да го бакнам Споменикот,
го почитуваше тој мој гест и беше готов одговорноста за него
пред Судот да ја поделиш со мене. А сега, до видување! Знаеш
како пееше Есенин: „До видување, другар, до видување, печалната разделба ветува видување, ветува нова средба што можеби
иде“. Можеби ќе се видиме на премиерата.
(Насмеана, мавнувајќи му на Виктор со раката, небаре заминува со воз, Ивана тргнува надолу по тесниот брег на реката.
Виктор, отпоздравувајќи ја, и самиот ў мавнува со раката)
ВИКТОР: До видување, до видување!
(Момчето, што го следеше секој гест на Ивана, го здиплува
весникот и се открива пред неа. Ивана застанува стаписана. Но
бргу се созема од потресот)
ИВАНА: Што е, Никола, што има?
(Никола стои збунет пред неа и не знае што да ў рече, како
да го започне разговорот)
НИКОЛА: Мајка ми... (Не може да продолжи)
ИВАНА (Немилосрдна кон него): Што мајка ти?
НИКОЛА (Собира сили, се созема): Умре.
ИВАНА (Цинично, несочувствувачки): Бог да ја прости.
НИКОЛА: Пред половина час на работа ми јави сестра ми.
Требаше веќе да бидам покрај нејзиниот одар, но сакав прво да
се сретнам со тебе.
ИВАНА (Сё така жестоко иронична): За да ми ја соопштиш „радосната“ вест?
НИКОЛА: Сепак, тажна вест. Но не само заради тоа.
ИВАНА: И за да ми честиташ за положената „матура“? (Го
одвиткува свитокот како што се одвиткува диплома за да се покаже) Ти си дипломиран правник и треба да знаеш дека дипломите од овој вид го губат своето значење од моментот кога се
издадени.
(Неочекувано, Ивана ја искинува на парчиња хартијата
што ја покажа и парчињата ги фрла во реката)

ГОЛА ВИСТИНА

VI дел
Виктор и Блашка на клупа пред Споменикот со наведени
глави седат и молчат втонати во мисли. Прва Блашка го прекинува молкот.
БЛАШКА (Со певлива сценска дикција како напамет научен монолог): Молчиме во мислите со Ивана. Денес е нејзиниот
четириесетдневен помен, кога нејзиниот дух го напушти земниот живот и замина во бескрајот, каде што ќе се сретне со оној кој,
претставен на овој споменик, беше нејзиниот идол. А нејзиното
тело ќе остане закопано в гроб додека не го разјаде земјата и не
го претвори во прав.
ВИКТОР: Не! Пеглајќи го фустанот за премиерата на „Хамлет“, таа сама ја разголила жицата од пеглата, напоена со електричен напон, и се самоуби со цел струјата да ја претвори во јаглен,
јагленот во дијамант и, така модифицирана, да му се придружи
на својот идол, излеан во бронза, неподатлив на распад, бесмртен. Зборувајќи му за мумифицираните египетски фараони, таа
своја идеја Ивана му ја навестила на стариот гробар Мијал, ама
тој не можел да се досети на што целела.
БЛАШКА: А на Никола каква улога му наменила во тој
задгробен живот, на таа сцена зад која завесата паѓа за да не се
подигне никојпат повеќе?
ВИКТОР: Папочно врзан за мајка му, Никола не се родил
во овој живот за да може да умре за вечниот живот. Ивана беше
комплексирана личност, дете на родители претворени и самите
во гламни. Сето ова го дознав од стариот гробар кој, пак, живее
со комплексот на Шекспировиот Отело.
БЛАШКА: Воспитана во атеистички дух, од каде кај неа
идеја за задгробен живот? Впрочем, дали човекот, заминувајќи
од овој свет, па макар бил и неверник, не е без секаква надеж за
бесмртноста на душата? И зошто Ивана, кога изби пожарот, влегувала во огнот за да ги спаси книгите? Дури не и заштедените
пари кои мајка ў крваво ги заработувала, туку книгите на татко
ў? Затоа ли што во нив е одговорот за бесмртниот живот на луѓето? Мора да е така. Инаку, зошто тие се пишуваат? И театарот
зошто постои? Зошто ние играме на сцената? Се прашуваш ли
понекојпат така, Виктор? Те мачат ли такви прашања?
ВИКТОР: Прашања, прашања! Како во „Хамлет“: Зборови,
зборови! Зошто, зошто се напишани тие зборови во „Хамлет“, а
на сцената ние ги изговараме. И сите зборови во сите книги зошто се напишани? И сите кажани зборови на сцената од театарот
и на животната сцена зошто се кажани? И овие зборови што сега
јас и ти ги кажавме? Дали даваат одговор на барем едно животно
прашање?
(Пак влегуваат во длабок молк. Потоа тој и ја бара раката
на Блашка)
ВИКТОР: Постави тешки прашања. Да го прекинеме молчењето. Нешто, сепак, треба да се каже. Нешто што вреди да се
каже, што ќе има значење на бескрај, на вечност.
БЛАШКА (певливо): Кажи нешто такво!
ВИКТОР: Те сакам! Сведок ми е споменикот!

(Блашка, повисока од него, трепетлика, затреперува од наплив на чувства)
ВИКТОР: Знаеш што размислував кога ме прекина во
молкот?
БЛАШКА: Не.
ВИКТОР: Ќе ти кажам зашто тоа, што сакам да ти го кажам, може да се каже само на сцена и пред споменик.
БЛАШКА: Кажи!
ВИКТОР: Размислував каква штета е што ти во „Хамлет“
не играш. Таму, освен Офелија и Гертруда, кралицата, нема други
женски улоги. А тебе не ти даваат главни како и мене. Но кога би
имало уште една споредна улога: жената на гробарот. Гробарот
погребува. Постојано погребува. Ја погребува Офелија, Хамлет,
Кралот, Гертруда. Ги погребува ликовите и од другите трагедии
на Шекспир: Отело, Дездемона, Крал Лир, Макбет, Леди Макбет,
Банко. И од сите други трагедии напишани од него. И ненапишани. Но една убава вечер по претставата, сё уште мирисајќи на
сцена – мирис кој единствено може да се почувствува уште во
мајчина утроба и во стар, раскопан гроб – тој се враќа дома, ги
тресе рацете од правта и ў вели на жена си, то ест јас ти велам
тебе: „Готово е, се погребав, сиот срам на луѓето, денес ја погребав и смртта, најголемиот срам за нив“. Зашто луѓето, смртни, се
посрамотени и понижени. Луѓето треба да бидат бесмртни. Ама
под услов да не бидат понижувани во животот, да не страдаат, да
бидат слободни и среќни. Ете што размислував. Би сакал да играм во еден таков „Хамлет“, да бидам гробар во една таква трагедија. Се разбира, таквиот „Хамлет“ нема да биде трагедија зашто
нема да има смрт, Хамлет ќе биде жив, жива ќе биде и Офелија.
Мртва ќе биде смртта. Така ти велам јас, а ти, жената на гробарот,
ништо не ми велиш, ти молчиш, таква е твојата улога, епизодна,
само се појавуваш на сцената и молчиш. Кажи нешто, Блашка, не
молчи, проговори нешто надвор од драмата, приватно.
БЛАШКА: Што да кажам?
ВИКТОР: Два збора.
БЛАШКА: Те сакам!
ВИКТОР: Се разбира, ваков разговор може да се води само
на сцена и уште пред споменик на херој пред кого, исто така, се
кажуваат и најстрашни лаги во зависност од тоа кој е говорното
лице или, како што се вели во нашата професија, актантот.
(Пак настанува молк меѓу двајцата).
ВИКТОР: И знаеш уште за што размислував?
БЛАШКА (Насетувајќи): За што? Кажи?
ВИКТОР: Во врска со уште едно прашање. Публиката доаѓа в театар за да нё гледа, да нё слуша. Доаѓаат двајца младоженци, се враќаат дома, легнуваат в кревет и се разбудуваат тројца.
Би сакала ли и со нас да се случи тоа чудо, кажи?
(Таа зинува да го потврди она што тој го бара од неа).
ВИКТОР (Ја спречува): Не, прво појди дома и земи го прстенот со кој како новороденче те најдоа на една раскрсница и
речи ми „Да“! Јас ќе ти возвратам со истиот збор. Два збора кои
ќе се слеат во еден. И ќе ги размениме прстените. Се согласуваш?
БЛАШКА (Понесена): Да!
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ВИКТОР: Јас ќе те чекам тука пред Споменикот. Пред него
ќе се венчаме. Тој ќе ни биде кум.
БЛАШКА: Каква чудесна идеја! Кога ти падна на ум? Сега
додека си со актерска инспирација?
ВИКТОР: Пред осум години кога првпат те видов. И живеев во мислите и срцето со неа сите овие осум години, без оглед
низ какви Сцили и Харидби минував и без оглед какви сирени се
обидуваа да ме маѓепсаат и да ме одвојат во мислите од мојата
Пенелопа на која, еве, среќен и се вратив! Ајде, што чекаш? Овој
е судбоносен момент.
БЛАШКА: Замаена сум. Ми се чини дека ова е сон.
ВИКТОР: Кога ќе го добиеш венчалниот бакнеж, ќе се расониш. Бевме двајца, од вечерва ќе бидеме тројца!
БЛАШКА: Ох, Виктор, што зборуваш?
ВИКТОР (Молитвено): Ја кажувам вистината во името на
Бога, и Сина и Свјатога Духа!
(Понесена од силен чувствен бран, небаре исфрлена од слепа сила, небаре од катапулт, со трчаница Блашка ја напушта
плоштатката)
ВИКТОР (Довикнува по неа): Јас ќе те чекам овде, пред
Споменикот, зашто во однос на тебе имам нечиста совест. Ќе се
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исповедам пред него и ќе му дадам чесен машки збор. Така чист
ќе влезам во брак со тебе!
(Виктор му се приближува на Споменикот за да го оствари
она што го вети. Во молитвена поза, со едното колено клекнува
пред Споменикот. Молк... Потоа звук на кола која наближува со
голема брзина за бргу потоа и остар звук на сопирачки, па звук на
автомобилска врата што се отвора. На плоштатката се појавува Кармен во долга црна наметка)
КАРМЕН (На Виктор): Што ја залажуваш?
(Виктор се тргнува од занесот и, небаре исплашен во сон, ја
напушта молитвената положба)
КАРМЕН (На Виктор): И што се залажуваш? Јас сум вистината! (Ја разгрнува робата и му се покажува гола. Виктор е
маѓепсан од нејзината соблазнителна појава. Кармен му приоѓа и
го прегрнува)
КАРМЕН: Мириса на смрт! Ајде со мене!
(Кармен го зема за рака и го поведува. Тој, како нејзин медиум, слепечкум ў се покорува... Звук на кола пред старт, па шум на
колата која поаѓа со голема брзина. ...На вратата од кафеаната
отспротива се појавува Бабачот, бришејќи со крпа чаша, и со поглед ја проследува колата која се оддалечува, мавкајќи ў со рака)
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