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уводник
време за преиспитување
За оваа чувствителна тема досега имам многу пишувано, и
тоа по редослед кој го диктираше општествено-политичката состојба во нашата држава. Зошто велам општествено-политичката?
Бидејќи сё уште е незамисливо во Република Македонија да се
создава културен производ кој нема да биде условен и зависен од
нечија политичка волја. Оваа состојба може да се нарече со многу
имиња, како стратегија, програма, платформа, визија и така натаму. Но суштината на овој еуфемизам е секогаш иста – тој што е
привремено на тронот да се обиде да остави што подлабоки траги
во колективната меморија и во нежното ткиво на националната
култура. Сите кои ќе дојдат на таа позиција тоа го споредуваат со
конечен спас, со преродба што во најмала рака треба да предизвика
креативно лудило кај нашите уметници. Но крајното објаснување
секогаш е исто – да се наметне сопствениот визир преку кој сите
мораат да гледаат. Противењето на тој спасителен поглед ќе значи
обвинување за непрофесионализам, неспособност и омаловажување на веќе создаденото.
Новото време никогаш нема да дојде. Тоа секогаш било тука
и зависи само од актуелните чинители кога ќе биде активирано.
Се разбира, ако сакаат! Во спротивно – револт, пизма и обвинувања кои ќе објаснуваат дека сё што е направено до актуелниот
миг е неквалитетно, некреативно и е резултат на злоупотреба. А
тоа значи дека не може да има ништо вредно, ако креаторите на
новото време тоа не го овозможат. И тука започнува фаталната
грешка која ќе ја повторуват како и сите нивни претходници –
влегуваат во филмот дека тие како спасители на македонската
култура имаат право сё да направат. Тоа го правеа сите и нема
потреба да бараме некое поголемо идеолошко или политичко
објаснување за нивните чекори. И претходните креатори ветуваа
нови вредносни успеси, а појдоа по линија на помал отпор – го
прифатија линеарното вреднување и наградување, односно за
секого да има по малку и на крајот никој да нема доволно, освен
одбраната врхушка на нивната стратегија која штедро и хировито
ја негуваа, ја наградуваа и овенчуваа. Се направија многу потемкинови села во нашата култура и никој од креаторите не се грижеше
што во суштина се прави. Каде води тоа? Кога сё се сведуваше на
бројки и пофалби. И, најнормално за една таква еуфорија, кому
од врвовите му беше грижа за креативниот хаос кој прерасна во
основна стратегија? Никој не се праша што се случува со авторите,
наградите, ловориките кои носат национални пензии и доживотни
синекури. (Надвор од политиката, се разбира, бидејќи секогаш
сум ги почитувал авторите според нивната вредност, а не според
нивната политичка убеденост.) Никој не сакаше да помисли дека
сё што е направено на таков начин има многу нестабилна статика
и многу лесно може да падне. Да! Да се урне како што се урнаа
сите потемкинови села од некогашната претходна држава. Тоа
очигледно немаше никакво значење за елитистите во нашата
култура. А нив ги имаше секаде – во книжевноста, во театарот, во
филмот, во сите комисии... секаде беа присутни со своето експерт-
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Братислав Ташковски

Во духот на новото време, кое декларативно најавува дека ќе донесе спас и
нова преродба во нашата култура, навистина е потребно повторно да се постави прашањето за вредностите, стратегиите, превреднувањето, платформите, форсирањето и префорсирањето во
македонската културна сфера . посебно
во книжевноста .
ско постоење, а беа само успешни поединци кои многу добро се
офајдија од таквата културна стратегија. Едноставно, не можеше да
се замисли нешто во македонската култура без нив. Колку нивното
експертско присуство било вредно, ќе покаже времето кога ќе го
анализира овој период. Вредност ли беше тоа или само успешна
лична презентација на поединци и персонални унии?
Како дел од новото време сегашните актуелни креатори нудат
нов спас. Ни презентираат визија – ако треба ќе се бега и од себе
за да се добие идентификација во друг вредносен систем. Тоа е тој
толку експлоатиран нуклеус на европскиот вредносен систем кој
станува ореол за многу македонски европски ориентирани творци.
(Во оваа забелешка не барајте никаков циничен потконтекст и
навистина посакувам успех на тој нов вредносен бран.) Но како да
се убедиме дека и тоа не е само добро осмислена стратегија зависна
од многу моќ, пари, политика и условувања? Како да си објасниме
дека такво нешто постои само на големата политичка карта на
Европа? Како да разбереме дека еден писател е писател на јазикот
на кој пишува, а колку што мене ми е познато – европски јазик сё
уште не постои! Оттука европските автори се само културно добро
на една голема политичка стартегија. Исто како што некогаш на
овие простори постоеја т.н. југословенски автори. Тогаш тие беа
ѕвезди на македонското културно небо, сё додека нивната светлина
не згасна со згаснувањето на нивната политичка матица. Денес
таа југоцентричност се заменува со бриселоцентричност и тоа
беспрекорно функционира. До каде ќе оди оваа глорификација,
никој не знае. Ако оди во добар правец, треба да ў посакаме успех.

Време за преиспитуВање

Не треба да бидеме непоправливи фаталисти и во сё да гледаме опасност. Можеби Европа еден ден ќе погледне кон нас со
некои нови очила и на нашата култура ќе ў даде вреднување дека
е македонска. Ова не треба да звучи претерано амбициозно, ниту
потсмешливо патетично. Македонска култура е нераздвоен дел
од европската култура, но таа не треба да се третира и признава
само со декларативно прикачување на географска одредница, за
да признаат дека сме биле навистина тоа. Се надевам дека овие
глупости ќе бидат надминати, но исто така се надевам дека и во
нашата култура новите вреднувања ќе нё спасат од повторување
на веќе виденото спасување. Белким нема да се повторуваат истите принципи на практикувањето стратегии во културата? Па
новите креатори на културните стратегиии на сите места, според
сопствена мера, да постават свои епигони и повторно да биде
истото. Јас не знам што ќе се случи со новиот вредносен систем
(ако некогаш се случи), но тој треба да биде многу пофлексибилен,

реален и многу македонски за да навлезе подлабински во сржта
на македонска култура. Во спротивно, што би било: Најверојатно
ништо спектакуларно во однос на вредносните системи. Ќе имаме
враќање на старите, веќе докажани деструктивни системи, ќе имаме инагурација на европска доминација во македонската култура.
Се разбира, и колективно заборавање на многу работи кои биле
вредни за нашата култура или биле неправедно потиснати досега
– од сите актуелни креатори на културните стратегии.
И тоа најверојатно ќе биде така сё додека не дојдат некои
нови културни прокуратори, кои ќе ги повторуват истите грешки
на претходниците и ќе ветуваат нов спас на македонска култура, а
нема да сакаат да објаснат во што се состои тој спас: дали во смена
на луѓето или во смена на системот на размислување и вреднување?
Братислав Ташковски

25.08.2017
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поезиЈа
Раде Силјан

Ако ја отпееме песната
Обраќање до генерацијата

Ако ја отпееме
Нашата проштална песна

раде силјан

Ако од изворот на историјата
Се напиеме неплодна вода
Од бакнежот на секавиците
Ќе пламнат безимени тела
И пред да се скараат
Облаците темни
Силен гром
Ќе ги пеплоса
Нашите дела
Ако ја отпееме
Старата песна
На разделба со јавето
Во маглите на животот
Со горчливи зборови
Ќе посееме глотно семе

Ќе ми кажеш денес
Убав збор
Добра мисла
Ќе ти дарам утре
Бакнеж од заблуди
Слика од спомени
И ќе заборавиме веќе
што било вчера
Оти ние стануваме белег
На незнајно време
Ќе ми речеш денес
Добро утро
Добар ден

Лажно време
Си имаме море несолено
Си имаме поле неорано
Си имаме народ за броење
Си имаме жени доилки
Си имаме семе изртено
Сё си имаме
И време за распродажба
И деца за прокуда
И сонце што не заоѓа
Си имаме море несолено
Си имаме многу татковини
Сё си имаме
А утре
Можеби народ ќе немаме
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Ќе ти дарам утре
Песна од надежи
Кукла во повој
Дете камено
И веќе нема да ги помниме
Бодежите во сонот
Зашто стануваме невидливи тела
По патот небесен што одат

Враќање
Сё си има свој крај
своја желба, своја болка
своја вера своја игра

ако ја отпееме песната

Сё си има своја лага
своја сенка, своја тага
своја надеж, своја љубов
Сё си има своја тајна
своја вратка, свое сонце
своја пизма, своја сенка
Сё си има свој крај
и времето наше
и времето идно!

Кога ќе се разделиме
Кога ќе се разделиме
Ти ќе отпатуваш во небесата
Со брод од облаци сиви
А јас со мисли крилати
Ќе отворам
Рајски порти
Камена уста
Ќе љубам
Друго лице
Ти ќе имаш
А јас
При очи
Слеп ќе бидам

Дажбог
Ако насон децата ножеви точат
Не излегувај на мегдан со двојникот
Заборави ја играта со животот
Смртта пред твоите порти демне
Ако насон жената цвеќе полева
Не отворај ги прозорците твои
Темна пајажина во куќата се вее
Смртта пред твоите порти демне
Ако насон ја видиш сенката своја
Запеј му на животот тажна песна
Бесилка на прагот ќе ти стокмат
Дажбог по тебе ќе дојде
Дажбог тебе ќе те земе

Кога се гради куќа
Кога се гради куќа од ветер
Куќа без прозорци и врати
Ѕидарите клетви кажуваат
А жените со снежно виме
Од темелите длабоки, водоврични
Со голи раце
Тела на мумии откопуваат
Кога се гради куќа од солзи
Куќа од черепи и коски
Ѕидарите тажни песни пеат
Свилени дарови раздаваат
А сликарите со златни прсти
За чуварите на тајни писанија
Во темелите сенката ја заѕидуваат
Кога се гради куќа од соништа
Куќа без покрив, на две води
Жените посна вечера готват
Припитомени ѕверки да нахранат
А поетите свечени, распеани
На чардаците ширни, недогледни
Химна за ѕидарите измислуваат

Гласот на предците
Се плете пајажина во куќите трошни
Последните остатоци ги собираат трговците
На покривите се натпеваат безработниците
Во реката матна бродот е вкотвен
Народот знае:
Кој на суво ќе исплива денес
Тој утре ќе фрли мрежа во брзакот пенлив
Се разминува Татковината со своите деца
Животот си ткае невидлива преѓа
На мостот се редат немиени тела
Умни глави на минатото збогум му велат
Народот знае:
Кој во облакот ќе се препознае денес
Тој утре ќе заборави на племето свое
Се кине нашето долго јаже
Во невреме и зборовите се скудни
За утеха јазикот се лигави сега
Бродарот пијан ги врзува последните јазли
Народот знае:
Кој на покривите трошни ќе развее знаме
Тој последен на Татковината збогум ќе ў каже
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поезиЈа
раде силјан

За да преспијат
Во ќелии темни
Нашите уморени тела
Што ќе речат
Сестрите
На нашите сестри?
Ако насон се пребројуваме
Утрото мамурно
Ќе ги проколне
Мајките
На нашите мајки

Тажна песна
За мојот Родослов

Ги обликувам гранките на родословот
Често во стапица себе се фаќам
По дрвото бројки се нанижале
Препознавам чудни имиња
И неусетно сфаќам
Многу желби и надежи
Останале во крпче врзани
По телото на родословот
Скриени страсти
и глаголиви деца
се качувале високо
далеку патувале
со ангели се натпевале
А сега гледам
Тажни слики
Со години недопрени
Од Бога заборавени

Колнатија
До Македонците

Ако на сенките свои
Си газиме од памтивека
За среќата во животот
Што ќе речат
Браќата
На нашите браќа?
Ако в очи пепел си фрламе
И со молитви, со песни
Свети храмови ако градиме
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За проклетството на животот
Создаден од черепи и коски

Биографија
Кога ја пишувам биографијата
Низ танките нишки на времето
Реве молецот на годините
А жилата кукавица во телото
Длабоко копа
Трепери
Врие
Кога ја пишувам биографијата
Во зеницата на денот
Зјае векот на спомените
А душата завива
По младоста
На пуст остров оставена

ако ја отпееме песната

Со ветрот се гушка
Самува

Кога ќе се разбудиме
Од сонот зимски

Кога ја пишувам биографијата
Со тажна насмевка
Се враќам во детството
За да ги препознаам знаците
Во просторот населен
Со мирис на темјан
И тажачки кон небото што лебдат

Задоцнетиот клучар
Можеби ќе ги најде
’Рѓосаните клучеви
На последните куќи

Будење
Со денови
Со години
Со векови
Колнато пиле
Под малтер се крие

И во миг на осама
И тага
Ниту мртви
Ниту живи
Крадците на слободата
Ќе ни ветат
Многу вистини
И триж повеќе лаги

Од памтивека
Во писанија стари
Во легенди и сказни
Во невидливи глави
Пајажина се свила
Од книгите непрочитани
По многу лета
Низ иглени уши ќе мине
На сет глас ќе запее
Народот ќе го пробуди

Крадци на слободата
Со песни и сказни
Освојуваме напуштени села
И забранети градови
Го играме сами
Најдолгото оро
И бдееме жално
Во тунелот темен
Нема кој да ни каже
Каде исчезнаа
Нашите идеали
Ниту пијани
Ниту трезни
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ЉуБовникот на Ленин
1. Маде од крап
Јас сум тој и тој, иако оној, да не речам кој, за инает ме крстил
така и така. Јас сум непознато лице со познати намери. Имам намера да го откријам тајниот заговор против човештвото! Што? Еве
ти го нa! Да си го прашам што ќе молчам! Во воздухот се фрлени
феромони! Знаеш ли што се феромони? Маде од крап знаеш! Хемиски сигнали, да те ребрам! Сексуални бактерии! Денес или утре
сите ќе станеме сексуално неодоливи. Нема да се знае кој кого прца,
разбираш. Освен тоа, за да бидат сигурни, ќе ја уништат мојата
феноменална, експертска душа. Или барем ќе ја растројат. А без
душа нема простор! Просторот е страшна работа, газот на ѓаволот
му го знае. Што?! Остави го сега газот, да те ребрам! Каков газ, каков
опаш! Вдиши – издиши! Вдиши – издиши! Продолжи! Четири
секунди вдишувај, задржи го воздухот осум секунди, издиши; осум
секунди вдишувај, задржи воздухот шеснаесет, издиши; шеснаесет
секунди вдишувај, задржи го воздухот триесет и две... Кој не те
знае, скапо ќе те плати! Што? Знам што ќе речат докторите. Баш ме
боли кокотанот за нив! Знаеш што ќе речат? Ќе речат дека душевно
растројство не постои! Душевното растројство се измислува за
да може со него да се прикријат општествените противречности!
Разбра? Маде голо разбра! А жртви на општествените противречности можат да се сретнат на секој чекор. Пази боже, чекор! Еве,
на пример, да речеме, оној, како се викаше, да го ребрам, оној што
го читав кога серев клинци, стручњак за души, жими кокотанов,
експерт што јаде лајна по нарачка, тврди дека човекот е обична
негативно присутна личност сведена на тоа да биде непроблематична и непротивречна за да се маскираат противречностите на
нашата доба. Слушај ваму, негативно присутна, демек позитивно
отсутна личност! Море, мајката, експерт! И? Што сум јас? Овој или
оној? Овде – присутен, таму – отсутен. Маде од крап! Кој простор
е овде? Кој простор е таму? Добро, седи, нека биде така! И таму, и
тука, да те ребрам! Сеедно. Јас сум феномен, разбираш? Во секој
поглед! Дефиниција за мене нема! Ни теза, ни хипотеза! Гледај! Ова
е моето уво. Сега ќе замислам дека моето генијално уво е таму и,
ене, стои во просторот, се врти, и слуша. Ова е моето вистинско
уво, а она моето замислено, моето рекетарско, истражувачко уво.
Гледај, се врти како радар, прима информации! Еве, на пример,
што е животот, да речеме? Животот е стара, излитена реприза.
Нови се само рекламите што нё лажат дека живееме. Што? Еве ти
го на! Да си го прашам што ќе молчам! Можев да бидам доктор
за фанфули и пипици! Можев да бидам научник, ако не ме фатеа.
Сакав да докажам дека полот не зависи од бог туку од ѓаволот. Ако
не беше така, ќе немаше поединци што сакаат да го сменат. Што?
Како, што?! Полот, да те ребрам. Да ја свиткаат кичмата! И, да се
разбереме, немав намера да силувам; имав намера да проучувам.
А науката не е криминал, нели? Така? Маде голо така! Судбината е
избор! И јас избрав! Нема враќање. Сега сум феномен, стручњак за
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звук и звучна изолација! Гледај! Имам рака, имам своја рака и своја
мисла за раката. Јас сум оваа рака, и мислата за оваа рака. Ако имам
рака, а не знам дека имам, јас не сум човек. Раката е општо место,
но мојата рака може да погали, може да чукне, може и да пишува,
еве вака, ова да речеме: Здраво, Сосо! Знаеш ли дека имаш уши?
Седи мадро! Имаш уши, но не знаеш дека имаш. Ако не знаеш дека
имаш, ти си пес, и секогаш ќе бидеш пес! без разлика каков договор
ќе потпишеш. Мора да си пес, и немаш ништо против што си пес.
Добро, смири се! Креваш прашина. Ја разбуричка атмосферата со
таа твоја тапирана опашка. Сета историја ќе ја кренеш во воздух,
а после не ќе можам да го затворам прозорецот. Ќе нё уништи
вревата, разбираш? Маде од крап разбираш! Знаеш ли што велат
душманите, оние со феромоните? Што? Амеба! Каква амеба, да те
ребрам! Собери го патлакот! Го гледаш прстов? Гледај! Концентрација, имагинација, асоцијација! Го замислувам прстот во воздухот,
и гледај, пули онаму, она е мојот прст од светлина! Можам да го
поместувам со силата на умот, а мојот реален, физички прст ќе
го следи како попче. Во врска со тоа, ова е мојот вистински прст,
а она неговиот двојник! Можам да го зголемувам бројот на моите
замислени прсти додека не ги подигнам двете раце. Ги ставам двете
раце под оваа папка, гледај, не трепкај, не мавтај без потреба, ги
ставам моите две вистински дланки долу, под папкава, и полека
низ неа ги кревам моите две замислени дланки во просторот. Еве,
гледај! Десет прсти во воздухот! А? Не веруваш? Слушај, Сосо, сё
може да биде како што сакаш! Вистината е трик, разбираш? Oчите
не се гаранција, сфати! Секој може да биде она што сака. Колку што
може, секако. Јас сум човек, Сосо, нели? А човекот може да биде и
пес и свиња, и змија и гуштер, и коњ и крава, и магаре и овца, и црв
и птица, и мајмун и вол, и ребро и глина. Може да биде сё! Ако сака,
може да биде и ништо. Колку што го држи умот, разбираш? Може
да биде што сака, и може да биде тоа што сака оној што не го сака.
И што можеш тука, ништо! Можеш да го галиш по хоризонтот од
претпоставки како пес, и толку. А ти? Што можеш да бидеш ти?
Само пес, ништо друго! И да знаеш, да имаш предвид, знам сё за
тебе како пес, а знам сё и за мене како човек. Можам да бидам и
пес, ако сакам. Впрочем, затоа понекогаш душкам меѓу гробовите,
исто како тебе, и обично секогаш се мачам да ја фатам дирата до
споменикот на некој што имал подобро мислење за себе одошто
другите за него. Да. Душкам, не се откажувам. Пес е пес, и тогаш
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кога не е вистински. Јас можам да бидам пес што знае дека е пес,
а ти само пес што не знае дека е пес! Јасно? Жими стапов јасно!
Единствено не знам зошто завивам кога ќе видам месечина во
клучалката на балконската врата, иако знам дека е месечина. Што?
Што се лигавиш? Се смееш, а? Отворено ти ставам до знаење дека
не смееш да се смееш! Полека, не крцај, не греби! Контролирај го
телото, да те ребрам. Телото е простор, душата е време! Секој дел
од телото, секоја клетка работи на звук. Хромозомите емитуваат
светлина во разни бранови должини. Слушај! Слушај каков звук
произведуваат нашите лимфоцити! Слушаш? Маде од крап слушаш! Секој звук од здрава клетка доаѓа кај болната клетка и тој
спектар од информации им вели на болните клетки работете како
мене, разбираш?! Маде од крап разбираш. Секој здрав звук ја лекува
секоја болна клетка, а здравиот звук доаѓа од светлината, но од
оваа бучава не може тој да се слушне. Сега, ете, и бучавата е малку!
Пуштаат феромони, разбираш! Маде голо разбираш! Тотално ќе
нё разнебитат! А можевме да живееме триста шеесет и пет години!
Што? Кој ти мој! Полека! Некој дише пред вратата! Дише, слуша
и чека. До – ноооога! Во ползечка положба – наааапред! Двајцата
ќе душкаме кај прагот. А потоа ќе видиме кој дише а не тропа; кој
чека а не сака да влезе! Што стап бара овде, кај нас, пред нашата
врата, да го ребрам! Дали знае дека знам, или мисли дека не знам?
А јас знам сё, јас сум феномен, разбираш!

2. Секој човек е звук, и затоа постојат многу звуци,
и многу луѓе
Како стручњак за звук и звучна изолација, тврдам дека звукот
ќе го докрајчи светот! И не е еден, многу се! Звук до звук та преку
звукот, да го ребрам. Еве, да речеме, јас читам во себе, а она што го
читам го слушам како да го чита некој друг. Всушност, се слушам
самиот себеси како друг, разбираш! А гласот е мек, топол и опасен.
Го слушам како да е до мене, овде, непосредно до ушите! Молчи,
Сосо! Не мешај се кога не знаеш! Што? Да си го прашам што ќе
молчам! И зошто да молчам? Јас сум нешто друго! Јас сум феномен,
разбираш? Маде од крап разбираш! Повторувам: она што го читам
во себе, го слушам како да го чита некој друг! Секој звук го фаќам
во воздухот. А има разни звуци. Некој ужива во звук на море што
удира во карпа; друг во дожд што плиска во џамот; трет во чевли
што крцкаат по снегот, во кикот на бебе или звук од сланина што
се пржи. Мирен! Собери го патлакот, биди пристоен, не биди џукела! Подвиј ја опашката! Каква сланина, какви бакрачи! Замисли,
да речеме, звук на нокти што гребат по табла, звук на аларм или
звук на забарска турбина, и ќе ти збурбати, ќе ти се одјаде. Впрочем, има поважни работи! Го гледаш ли ова уво? Го замислувам во
аголот и, ене, гледај, се чули оддалеку, се врти како радар! Моето
феноменално уво! Сега со него слушам сё што сум читал порано.
Или, со други зборови кажано, го слушам она што го читав вчера,
разбираш? Маде голо разбираш! Всушност, од крап, да простиш.
А не мора ни да простиш! Мрш, бе, песу еден контранараторски!
И молчи! Ти ќе ми кажеш што да правам! За кој си мој таков – никаков! Секој што може нешто да каже мисли дека е феномен, дека
нешто кажува. Еве ти го на што кажува! Само врева, разбираш? И
феромони! Кој ги измисли зборовите, кој нё заеба, и така натака!
Добро! И покрај тоа што зборовите немаат никаква смисла за тебе
како пес, то ест немаш способност за говор, знам дека имаш скоро
сё останато за да те замразам! Спушти го кокотанот, ќе те фрлам
кај самојадот, оној со шубарите, разбираш! Ќе те изџиџибуши на
лице место! Седи, и слушај! Значи, станот докрај мора да се обложи
со подлошки од јајца. Целиот стан. Од подот до таванот. Засега е
обложена само половина од дневната, но тоа не е доволно за да
се спасиме. Мора да се сопре звукот што еден ден ќе го уништи
светот. Звукот на апокалипсата. А тогаш, судниот ден, исто како
по крахот на мамутите, животот ќе се претвори во нафта, или во
гас, сеедно, зашто како што исчезнаа мамутите така ќе исчезнат и
луѓето. Прво комунистите, а потоа и сите други. Ако од мамутите
излезе нафта, зошто да не излезе нафта и од комунистите? Или
гас, сеедно. Комунизмот исчезнува, но останува нафтата! Во секој
случај, мора да слушаш, да бидеш добар; мора веднаш да се враќаш
кога ќе те викнам! Јас ќе знам сё што треба да знам, а ти ќе знаеш
дека знам сё што знам. Гледај! Моето експертско уво лета во мој
правец, и сега имам две обични уши. Слушајќи го тоа што веќе сум
го читал, ќе ги свртам одново животот наопаку!
Извадок од романот
„Љубовникот на Ленин“,
Матица македонска, 2017
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поезиЈа
Зоран Анчевски
La Vita Nuova
1
Премногу е едноставно
да му се вратиш на ветрот
во час кога ништо не се менува,
во миг кога можеш да речеш:
„Се родив далеку од колевката
што боледува од црвоточни истории –
растев низ години
што излегуваа од скривалишта
на партизански приказни,
отаде визиите на мудрите старци
што ја узнале формулата на страста –
зреев во тајната на човечката болка,
во тивкото множење на царствата
врз чија географија
ги доживеав првите патриотски болки,
се заразив со огромни татковини
по растегливите страни на светот
што и сега, дури стареам,
ми го одземаат здивот
и правото на болежлива иднина
која само лузни
во наследство ми остава“.
Сега го пееш ракописот
на паднатите камбанарии
врз густите петолинија чад.
Твоите најдобри учители
се доктори на тишината
што одамна е застрелана
од бројните докази,
лажно вгнездени
во преклопените сказалки
на времето
и бесконечно одразени
во огледалата на крстопатите.
Скопје, 2015

2
Страните по кои ти се движел животот
те исекле на четири.
Затоа го обликуваш патувањето на утрешниот сон
според мрежите од правци зададени
на распуканиот таван.
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зоран анчевски

Поаѓаш од залезот на изгрејсонцата
кон чардакот на светот
што го запрел доаѓањето на монсуните.
Ја гушкаш прегладнетата сенка на банјанот
и му го бакнуваш голото корење
за да му удоволиш на некое дамнешно сеќавање.
„Водите на моите ветувања се длабоки“, му велиш,
„но водите на твоите очекувања се уште подлабоки“.
Не постојат чунови за пловидба по нив.
Змијата на сушата го проголтала океанот
и го спречила раѓањето на новиот живот.
Од Меру се слуша громот на Индра.
Сега страните по кои се движиш во животот
повторно те составуваат
како закрпена насмевка.
Аурангабад, 2016

3
Кога слушаш како далечната ровја ги пара
небесните мембрани и ита кон морската шир
што скипнала ко празна школка
и ти се подава ко мекотела прегратка,
паѓаш на брегот со дланки склопени за молитва,
крвотокот ти навира ко ехо на срцето.
Кога разбеганите души
со кандила во очите и кимвали во ушите
се прибираат плахо под црвоточниот праг на храмот
кој и на кучињата им е свет,
не говориш повеќе за својата стара болка,
оти со секој збор таа станува постварна.

La Vita NuoVa

Молкума го голташ стравот од недофатното,
ја боледуваш природата на кружното постоење,
се наметнуваш со преслечена змиска кожа,
го поземаш кандилото со камфор
и со нозе на ибис поаѓаш со танц по песокот,
жежок како чисто небо по дожд.

и кога водите што си ги минал
ќе ја немаат горчината на солта.

Тотада, Индија, 2016

Затоа сети се на мене
како на некој кој штотуку се разбудил
во нова кожа
и конечно сторил нешто вистинско:

4
Ова е доба на лоши соништа.
Те намовнуваат мовлести чудовишта
во мемлива одаја што ’рбетот ти го ѕемне
и чиниш си се родил во пештерите на дождот
заградени со решетки од заборавени годишни доби.
Но предзори (сон ли е – јаве ли е?),
од мракот на џунглата се слуша
подземен екот на тапани и див писок на зурли,
се шири танц на џиновски шарени духови
околу исплазени пламени јазици;

За да ја започнеш навреме
преписката со иднината,
ќе треба да се искапиш во река
што тече нанапред.

се размножил во бесконечни слики
на крстопатите
што се божји одаи со огледала.
Палолем, Гоа,
Индија, 2016

се вртат ко вонземски вртимушки
качени на тенки патерици.
Со секој чекор креваат плодородна пепел
што се пласти во кревките тела на ненаиграни деца
и во млекото на млади доилки.
Ветрот ја чува и храни споделената надеж.
Се вртиш назад и гледаш –
во тлеежот на жарта не останало ни трошка
од твојот лош сон.
Радосен си.
Агни Кавади фестивал,
Канур, Индија, 2016

5
Ако преписката со минатото
ја започнуваш во невреме,
не треба да минуваш река
што тече наназад.
Неизустените воздишки во младоста
ги палат студените огнови во староста
со кои се потврдува значењето на зимата
и на голите дрвја наспроти залезот.
Ќе се разбудиш од гревот
кога бегството во други јазици
ќе го означиш со солзи
што капат од Злородното дрво
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поезиЈа
зоран анчевски

Индиски рапсодии
1. Конаци на духот
Ако реката можела да издлаби корито
за својот тек низ времето,
зошто духот не би можел да издлаби
колевка за своето раѓање во каменот?
Порозно е времето на животот човечки.
Минуваме низ него како низ скршено огледало
во кое плотта се ломи во недоглед
и запираме во полумрак во кој се множат еха.
Сенките ријат во неподвижниот танц на боговите
смраморени во вечна екстаза. Телата, снеможени,
се трошат во своето прабитие наталожено ко прашина
од древни ѕвезди развеана од космички ветер.
Жедта е неопходна за такво патување.
Секој чекор го мериме со пролеана голтка пот.
Зракот сончев е небесен камшик што шиба
по плеќите на земјата и отвора распукани рани.
Реката скипнала и се свила во пуста потковица,
Над неа порти издлабени од благослови и мантри.
Каменот е единствен облик на мирот.
Толку ладен, а од топлина создаден.
Во него е сплотена визијата за светот.
Аџанта и Елора, Индија 2016

2. Слепи улици
Овде нема слепи улици.
И да ги има
тие се отвораат кон цветни храмови
во кои те канат бистри детски погледи
со песна од гладни усти
и танц на корави стапала.
Овде нема слепи улици.
И да ги има
понадата што ти ја нудат
ја издвоиле ковчести прсти
на млади старци од скутот на гладта
за да ти го нахранат духот
на сите патувања
по распосланите животи
во правта.
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Овде нема слепи улици.
И насекаде ќе ги снема
оти ако во нив
секој гласно си ја испее својата мака
и земјата ќе тежи помалку.
Дадар, Бомбај, 2016

3. Јастреби
Сакам да ги ракоположам овие птици
за единствени наследници
што ќе ми ги слават родендените
и кружно ќе ми го летаат името под облаците.
Вечерта е стежната од крилја;
дрвото на кое слетуваат
пушта ново корење на гладот
што го тера сонцето на плачен изгрев.
Прекуден си ги гриземе
полумесечините од ноктите
и им правиме гнезда за нови поколенија
што сал небото ќе го имаат за наследство,
а ноќе заспиваме со будилници в раце
за да го стоплиме мигот на утрото
(тој папсан испосник на времето)
за тие леко да почнат со својот вознес.
Овие птици биле и ќе бидат
молитва на очите што копнеат по световите
во нивните крилја и по недофатните далечини
што плахо нё потсетуваат на бесмртност.
Тотада, Канур, 2016

4. Банјан*

На Шудип Сен

Никој не ги освојува небото и земјата
толку наеднаш и со толкава страст.
Ти си Прометеј залидан кон небото,
а окован со жив синџир за земјата.
Ти си гранитен слон и зелен кит,
разум вечен на сё што е живо и диво.
Од раните под прангите растеш лисје
што се храни со гнојот од минатото.
* Вид џиновско тропско дрво прогласено
за национално дрво во Индија.

La Vita NuoVa

Тивката болка ти е испит на зрелоста,
постојано зерцање на себеси и светот.
О Прометеју, залидан кон небото
и окован со жив синџир за земјата,
ќе научиме ли еднаш од тебе
за страдањето на природата, за потоа,
многу полесно, да научиме
и за природата на страдањето?
Хајдерабад, 2016

Ноќни куќи
1
Преспиваш во куќа од дијалекти.
Дух си со кловновска шминка.
Те плаши заспивањето во неа,
но уште повеќе, чудото на будењето.
Премногу е тивка
за да дава одговори на прашања,
па тие се лепат за аглите од таванот
и фаќаат мувла.
Како може во неа на сиџим од пајажини
да нанижеш зборови од еден јазик
лепливи како зелено лисје тутун
на утринска роса
и по него да се изјазиш
кон планината над чардакот
што се протега како голема лага,
како небесна бездна од разделби?
Крушево, 2013

2
Чавките под чатијата се единствени наследници
на темнината од таванот под кој со децении
се слушал тешкиот чекор на блажените жени
и плачот од радости и таги, раѓања и умирања.
Сега во неа се јаде ужасниот леб на отсуството.
Самотијата е врзана пред неа на ’рѓосан синџир
и како празно котле го плаши породот
кој уште нероден си заминува
кон високите предели на пролетта со вечен снег.

3
Оваа куќа е населена со болни години,
а немало кој да ў забае,
мрачна е и ладна како згасната ѕвезда
од која се отселило последното
мирољубиво семејство бедници.
Лилјаците стокмиле розета на таванот
и се единствени слепи сведоци
на денот и ноќта
што се разликуваат
како идентични близнаци.
Очајот во оваа куќа е бунар на желби –
разрушен веќе, прибежиште на вонземјани.
Во дворот диво растат празните ветувања
од различни поколенија и цветаат нови,
мирисливо попривлечни.
Стојам до неа како пред напуштено царство;
тивка е, заринкан брод со скинати едра во стаклено шише,
а безглаен крик ко остра срча ў вие во мевот...
Знае: наскоро и јас ќе запловам по тајни канали
кон некој неоткриен остров на среќата.
Витолиште, Мариово, 2016

3
Сакам оваа куќа да ја осигурам од далечни несреќи.
Не сакам двојните прозорци да ў ги влечам по светот
и да ги продавам како стаклени крила
на разно-разни праматари, Дедали и Икари.
Сакам да ги тргнам таблите на кои пишува
„објект на културно наследство“,
од непроценливо, „историско значење“.
Ѕвоното сакам да ў го ставам во тенџере со вода.
Оваа куќа ми оставила сё што имала и немала
за да се сеќавам на неа како на прва љубов,
но пожолтените пердиња што сега ў го матат видот
говорат јавно дека белите дробови ў се црни ко ѕифт.
Сега упорно барам зрак чиста светлина
по кој ќе се изјазам до врвот од нејзиното сеќавање,
кога топлиот здив ў се разлевал по смрзнатата градина
и кога по секоја рана изгледала сё поубава и поубава.
Галичник, 2013

Галичник, 2013
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есеЈ
Иван Џепароски

БратисЛав ташковски,
Цртани жени:
уБавина и поезиЈа
иван
Џепароски

Жената во историјата на уметностите и на книжевноста е
постојан мотив и инспирација и за уметниците и за уметничките, и
за поетите и за поетесите, и за мажите и за жените. Таа е и субјект и
објект на креативноста: во минатото многу повеќе објект, а денес сё
позасилено и поуспешно субјект и носител на погледот свртен кон
себеси. Но, без оглед на овие онтолошко-епистемолошки родови
промени во субјект-објект релацијата и фактот дека жената, денес,
сё повеќе самата се „толкува“ со помош на сопственото творештво,
тоа не значи и дека, ако кон неа се пријде како кон објект, како
кон инспирација за да се испеат стихови, да се напишат раскази
или романи, или да се насликаат портрети, сето тоа е дел од некое
одамна изминато време на патријархатот. Напротив, денес, кога
е навистина многу потешко да се пишуваат стихови за жената, за
убавината и за љубовта, секој таков обид, ако е успешно изведен,
заслужува уште поголема пофалба.
Во книжевното и во поетското творештво во втората половина на ХХ век и во првите две децении од овој век, многу тешко е
да се пишува и да се пее за жената и за љубовта, а тоа да не се протолкува како банализирање, како некоја наивна сентименталност
или некој псевдоромантизам. За оваа чудна ситуација на постисторијата, постантропологијата и постмодерната состојба, можеби
најдобро посведочува прочуениот писател и филозоф Умберто
Еко (1932–2016), кога во својот „Постскрипт кон името на розата“
(Eco1983) вели: „Постмодернистичкиот одговор на модерната е во
признанието дека минатото може да биде – кога веќе не може да
биде уништено, зашто неговото уништување води во молк – ревидирано: со иронијата, на не-невин начин. Постмодернистичкото
држење ме потсетува на однесувањето на некој што сака некоја
жена, многу образована, кој знае дека не може да ў рече ’лудо те
сакам‘, затоа што знае дека таа знае (оти таа знае дека тој знае), дека
оваа фраза веќе ја има напишано Барбара Картланд.“ (Eco 1994: 67)
Тоа е така зашто убавината и љубовта во уметноста и во
книжевноста, на почетоков на овој милениум, и не се премногу
во мода. Естетичарот и теоретичар на уметноста Ив Мишо (Yves
Michaud) ваквата состојба ја именува, дури и во насловот на својата
книга, како „Уметност во гасовидна состојба“ (L’art a l’etat gazeux,
2003). Според овој автор, современата уметност е разлеана во еден
„естетски етер“, во една распрскана, обилна и гасовидна убавина,
зашто уметноста сё помалку е убава, како што и уметностите се сё
помалку „убави уметности“ (фр. beaux arts, анг. fine arts).
Убавината денес, како една „застарена“ категорија, гледаме
дека за мнозина не е составен дел на уметноста ниту на книжев-
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носта, и згора на тоа, како да е протерана од нив, та се преселила
во светот на рекламата од секаков вид, во светот на културната
индустрија, во просторот на спектаклите и на промоциите на
стоките за продажба и распродажба. Но таа, убавината, сё уште
за малкумина е она без што уметноста, а оттаму и книжевноста,
таа врвна уметност на зборот, не можат да постојат. Сепак, бројот
на овие „среќни малкумина“ како од ден на ден да се зголемува,
зашто возобновувањето на интересот за убавината во книжевноста и во уметностите е сё повидлив, исто како што е сё повидлив
и теорискиот интерес за убавината во филозофијата и во естетиката – на показ веќе неколку децении во естетичките пристапи
на мнозина автори од рангот на веќе споменатиот Умберто Еко
(„Историја на убавината“, 2004“), на Ник Зенгвил („Метафизика
на убавината“, 2001), на Мери Мадерсил („Возобновена убавина“,
1984), на Џон Армстронг („Тајната моќ на убавината“, 2005), или
на Роџер Скрутон („Убавина“, 2011).
Но надвор од актуелните тековни доцномодерни, постмодерни и пост-постмодерни состојби на македонската книжевна
и поетска сцена, делото на Братислав Ташковски како да станува
специфична и успешна апартна појава што комуницира внатре
себеси со сопствените светови, во целина посветени на поетската
потрага по хармонија и по убавина, дури и тогаш кога хармонијата
и убавината како привидно да се деструирани и деконструирани од
страна на дисхармонијата или, пак, кога Ерос вмиг и неочекувано
станува победен од својот вечен содружник Танатос.
На овој план, секако, е во право современиот германски
филозоф и теоретичар на културата Петер Слотердајк (1947)
кога во својот есеј „Тетовиран живот“ од книгата „Доаѓање на
свет – доаѓање до збор“ (1988) вели дека „основните зборови на
поезијата се образуваат преку егзистенцијалните тетовирања кои
никакво воспитување не може сосема да ги покрие и никаква
конверзација сосема да ги прикрие. Поезијата произлегува од
жиговите на душата, од знаците што се избоцкани под кожата.“
Слотердајк, потем, и вели: „Затоа (...) за писателите важи реченицата: онаму каде што било тетовирањето, треба да настане
уметноста, или: онаму каде што бил жигот, треба да настане
јазикот.“ (Слотердајк 2006: 19-20). Затоа, и денес, Ерос и Танатос
се навистина суштествените егзистенцијални тетоважи кои интрадермално опстојуват во долговечниот живот на литературата
воопшто, а оттаму и во македонската литература одделно. Затоа
и за Братислав Ташковски, уште од воведната и прва „Судбинска“
песна од книгата „Цртани жени“ (2017), убавината е првичниот
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двигател за создавањето на новите стиховите и за поетското
создавање воопшто:
Стоев пред мека силина
убавина што сака да ў се вратам
и да почнам одново
да ѕидам зборови
Во тоа, имено, и се состои убавината на уметноста и на поезијата, во наложените самоограничувања да создава прекрасни
светови, или како што одамна тоа го утврди Фридрих Ниче, убавината на уметноста и на поезијата е во тоа што таа умее „во окови
да игра“, односно како што судбински стихува Братислав Ташковски, со „мека силина“ „да ѕидам зборови“. Ова ѕидање зборови,
ова сликање пејзажи на љубовта, ова цртање жени, од страна на
„цртачи / мајстори на умот и рацете“, е пред сё, едно метафизичко
воспевање на жената, на љубовта, на уметноста и на книжевноста.
Затоа песните на Ташковски екфрастички се однесуваат кон
убавината на нарисаните жени од сликарството на еден Сандро
Ботичели или на еден Диего Веласкез, како на пример, во песните
„И така се случило“ и „Неговиот инает“ од циклусот „Раѓање на
Венерите“, за таму, во духот на големиот поет, сликар и мистичар
Вилијам Блејк (1757–1827), во песната „Пролог за убавината“, Братислав Ташковски пророчки да запее:
Кога убавината ќе распука од убавина
новите божји деца (ангелите што треба да се родат)
ќе прашаат која била силата што
ја движела раката на цртачот да оживее
и наслика вонвременска Венера надвор и од платното
Се разбира нема да има одговор
убавините не се објаснуваат со прашања
тоа го знае само Тој што знае сё
Така ў простува на страста бидејќи
е убав и ја сака убавината!

Продолжената потрага по хармонија, што ја откриваме и
во ова последно поетско дело од творештвото на Ташковски кое
е сега пред нас и кое го носи сигнификантниот наслов „Цртани
жени“, се одликува токму со специфичните сликовни престави
во кои нацртаните и опеаните жени се ослободени од сё што им
натежнува. Тоа се поетско имажинистички репрезентации во кои
убавината на нацртаните жени е оставена самата со себеси и со
своите, но и наши „ангели“ и „демони“, та така жената и жените
во песните на Братислав Ташковски стануваат суштества што нё
привлекуваат со својата стамена и осамена убавина. Осаменоста на убавината на нацртаните жени, слично на постмодерната
„осаменост на простите броеви“ од романот на Паоло Џордано
(Giordano 2008; Giordano 2010), симболски како да соодветствува
на осамувањето на убавината во нашево време – во кое одамна
веќе спасот не е во убавината. Затоа нарисаните жени во најновата стихозбирка на Ташковски како да нё потсетуваат, во духот
на мислата на Достоевски – „убавината ќе го спаси светот“ – дека
убавината треба да се ослободи, а таа најдобро ќе се ослободи
кога никој нема со неа да владее. Затоа, сега, жените од песните на
Ташковски не се осамени во својата убавина, туку само виорно
и симболски нё водат кон слободата на убавината: кон спасот со
помош на исконската природна и божествена убавина.
Ова, веројатно, најсилно доаѓа до израз во една од најубавите
песни од оваа книга, песната „Љубовна кирилица“ од циклусот
„Записи на идниот старец“ (песна што како да е во еден творечки
дијалог со прочуената „Дениција“ на Петре М. Андреевски), песна
посветена на сетилноста и на љубовта, песна што ја воспева поезијата, но и песна што ги воздигнува уметноста и творештвото
до божествени височини.

Овој процес на соочување со убавината и со уметноста, со
убавината и со страста, со љубовта и со смртта во нивната примордијална форма, несомнено, може успешно да се следи во поетското
творештво на Братислав Ташковски уште од првите четири негови
стихозбирки објавени во растојание од десет години (1987 – 1996)
– „Прсти во облаците“ (1987), „Бикови во мојот крвоток“ (1989),
„Опасна хартија“ (1991) и „Ангелот и жедната муза“ (1994), потем
се воочува и во средишната деценија од поетското творештво на
Ташковски (1997 – 2016) преку осумте објавени стихозбирки: „Демоника“ (1997), „Мојот кинески меч“ (2001), „Дом над домовите“
(2002),„Попладнето на еден оптимист“ (2003),„Песни од минатиот
век“ (2004), „Гола земја“ (2005), „Големата љубовна песна“ (2006) и
„Бегството од Ерусалим“ (2007), па сё до последните шест негови
поетски дела објавени последниве десет години (2008 – 1017) –
„Зборови во напад“ (2009),„Заклучен во тишината“ (2010),„Лоши
песни“ (2013), „Писма до ангелот“ (2014), „Другиот ангел“ (2015)
и „Цртани жени“ (2017).
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Се читаме како книги
те милувам како песна
на телото ти се напишани
најубавите стихови
од целата љубовна историја
Тебе Господ те цртал како совршенство
Ти секогаш ќе бидеш Големата буква
во нашата љубовна кирилица
На градите ти спијат
цел универзитет од предизвици
племе од букви
манастир од воздишки
и неколку ненапишани библии
Папокот ти е врата на вселената
а усните центарот на моето лудило
Пишувам по твојата кожа како грешник
полека ја завршувам еротиката на стихот
внимателно доцртувам
(на местата со ангелски лик)
мали слики врз твоите гради
и извичници по убавото ти лице
Јас идниот старец оставам белег
врз таа божја убавина
за да создадам песна што ќе живее со векови
Но, да се вратиме повторно кон убавината. Уште од првиот
циклус „Забранета страст“ и песната „Цртани жени“, па преку
вториот циклус „Записи на идниот старец“ и веќе наведената песна
„Љубовна кирилица“, Ташковски гради една апотеоза на празникот
и на празнувањето на убавината и на љубовта. Низ стиховите од
овие два поетски циклуса се случува едно „Размножување на убавината“ и се гради една „Мала библиска еротика“, додека во завршната песна од првиот циклус под наслов „Трактат за убавината“ во
духот на филозофијата на доцноантичкиот неоплатоновец Плотин
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(204 – 270) од неговите „Енеади“, метафизички се контемплира за
божествената убавина и за убавината на светлината.
Врховниот е првиот естетичар
кој видел дека убавината е светлина
а светлината живот.
Во третиот циклус под наслов „Пишување живот“, поточно
во песната „Реконструкција“, продолжува овој метафизички стремеж кон светлината кој произлегува од секојдневниот живот, но
кој се здобива со белези на медитативни премрежија:
Ќе се прегрнам со светлината
и ќе заборавам на многу ветувања
можеби е време за реконструкција
Оттаму, блиску е патот до неумитноста на непостоењето,
блиску е поетското придвижување од Ерос кон Танатос, како во
песната „Несакани подготовки“, во која лирскиот субјект спокојно
пее за доаѓањето до портите отаде кои исчезнува перцепцијата,
дувнува ветрот слично на оној ветар што го носи и Бенјаминовиот
angelus novus, а телесното и историско исчезнување наликуваат на
прекрасното заминување од стварноста за кое во минатиот век
пееше Чезаре Павезе во својата песна „Ќе дојде смртта и ќе ги има
твоите очи“. Можеби затоа и кај Братислав Ташковски лирскиот
субјект спокојно буњуеловски пее за Ангелот на уништувањето
и за виорот што прави како прашинка да се исчезне:
Подготовките за крајот
ќе дојдат и наликуваат на врата
Секој ден вратата е поголема
Кога еднаш ќе застане пред мене
не знам дали ќе моли да минам низ неа
или небаре виор ќе ме проголта
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како прашинка да исчезнам
во големото бело
Сепак, кај Братислав Ташковски убавината и оттаму изведената убавина на жената се сфатени во нивното пошироко значење,
како единство на убавината, на добрината и на вистината, на тој
начин кореспондирајќи со класичното разбирање на убавината во
антиката. Но самиот факт дека идејата за единството на убавото и
доброто (а оттаму и на вистинитото) е во темелите на западноевропската цивилизација, а особено кај Платон, кој трите највисоки
вредности: добрината, убавината и вистината ги наведува заедно
уште од дијалогот „Фајдар“ (Phaedrus, 246 E), говори за особеното
место што убавината, добрината и вистината, а оттаму и естетиката, етиката и логиката го имаат за нашата севкупна култура и
цивилизација. (Tatarkiewich 1980: 1-4)
Ваквите мислења наоѓаат надополнување и во една, исто
така, понова студија посветена на убавината (и на шесте имиња за
убавината во различни култури низ светот) на авторот Криспин
Сартвел. Таму, во однос на старогрчкото име to kalon, се тврди дека
античките зборови за „убавото (kalos) и за убавината (to kalon)
имаат морална исто колку и естетичка силина. Тие се однесуваат
на ’достоинственоста‘ исто колку и на непосредната визуелна
убавина. Но овие термини, исто така, имаат и сознајна димензија: тие се поврзани со идеја за познанието. Сите овие значења
би можеле да бидат здружени во поимот на ’просветлувањето‘:
kalos е над сё, можеме да речеме, она што е изнесено на виделина.
Достоинствената душа е јасно просветлената душа, и таквата душа
ќе биде определена како убава.“ (Sartwell 2004: 88)

А токму за едно такво просветлување со помош на убавината станува збор во книгата „Цртани жени“, поетското дело на
Братислав Ташковски кое претставува продлабочено понирање во
убавината на зборот и во метафизиката на создадената убавина.
Следниве стихови од песната „Раѓање на Венерите“ тоа несомнено
го покажуваат:
Затоа цртаните жени
се силен доказ за постоењето
на мислата дека светот зачнал од убавина
Тие се религија на Убавината
БИБЛИОГРАФИЈА
Eco, Umberto (1983) Postille al nome della rosa, Milano: Bompiani.
Eco, Umberto (1994) Reflections on The Name of the Rose, London:
Minerva.
Giordano, Paolo (2008) La solitudine dei numeri primi, Milan: Mondadori.
Giordano, Paolo (2010) The Solitude of Prime Numbers, New York: Gale
Group.
Sartwell, Crispin (2004) Six names of beauty, New York, London:
Routledge.
Sloterdijk, Peter (1988) Zur Welt kommen – Zur Sprache kommen,
Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Слотердајк, Петер (2006) Доаѓање на свет – доаѓање до збор (прев.
Слободанка Поповска и Петер Рау), Скопје: Темплум.
Tatarkiewicz, Władysław (1980) A History of Six Ideas, Warszawa-The
Hague/Boston/London: PWN-Martinus Nijhoff.

25.08.2017

17

поезиЈа
Братислав Ташковски
Судбинска
Кога сакав
да ставам камен
врз изворот на мојата песна
се јави ангелот со инаков збор
и крилјата ги легна врз рамената мои
Стоев пред мека силина
убавина што сака да ў се вратам
и да почнам одново
да ѕидам зборови
Ангелот проговори:
Пишувај
да ја убедиш иднината
дека си постоел меѓу фарисеите
Сети се на Учителот
и на неговите стапки по песокта
Проклетството не е приказна
тоа е човечки здив
го испуштаат малкумина
но далеку мириса

Размножување на убавината
На почетокот беа еден маж и една жена
но никој не може да каже
што се случило со светата девственост
по откровението на страста
И ангелите хроничари молчат
(имаат голема празнина во пристапот)
околу учењето за размножувањето на Убавината
Дали таа ги будела збунетите и со жена небидени
за да не останат девственици до крај
или жените (бегајќи од клетвата на осамата)
храбро застанале пред наследниците на Мажот
И сё се случило брзо и со добра мисла
(за ангелско мерење на времето
две-три илјади години можеби се дел од секундата)
но останала дилемата првородената ерес
лечебно да се објаснува со некаква тајна убавина
и внимателно раслојување на догмата
за бегрешието на Создателот:
Дека никогаш
не згрешил со човековата креација

Бесна сложувалка
Љубовна кирилица
Се читаме како книги
те милувам како песна
на телото ти се напишани
најубавите стихови
од целата љубовна историја
Тебе Господ те цртал како совршенство
Ти секогаш ќе бидеш Големата буква
во нашата љубовна кирилица
На градите ти спијат
цел универзитет од предизвици
племе од букви
манастир од воздишки
и неколку ненапишани библии
Папокот ти е врата на вселената
а усните центарот на моето лудило
Пишувам по твојата кожа како грешник
полека ја завршувам еротиката на стихот
внимателно доцртувам
(на местата со ангелски лик)
мали слики врз твоите гради
и извичници по убавото ти лице
Јас идниот старец оставам белег
врз таа божја убавина
за да создадам песна што ќе живее со векови
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Ми велиш дека сум животно
потоа ме фрлаш и туркаш од тебе
како никогаш да не си ме имала
Бегаш од мене и се срамиш
од голите колена и кожата
што мириса на хотелски сапун
Чудна е оваа љубов
свеченост што нема да биде вечна
бидејќи е силна и вонвременска
Сакам да ветам дека сонувам
сакаш да е поинаку
се враќаш и продолжува стореното
Јас сум смешен во вниманието
и натаму да бидам животно
Гледај правиме нежна беснотија
ние сме сили во тајно легло
се биеме со големи гревови
Боже колку има тука храброст
не се потребни зборови
да пее сакањето за да се убие гревот
Пред твоите очи ја делиме страста
од обичниот живот
а Ти пресудувај!

судБинска

Што ќе оставиме
На Цане Ризески

Ќе остане многу после нас
ќе се слуша добро и лошо пријателе мој
Светлината и натаму ќе ја има
(кои сме ние да ја изгаснеме)
а кога ќе прашаат што сторивме за нашето време
и како го потрошивме животот
тогаш никој нема да има одговори
А ќе шумолат зборовите
ќе гребат новите граматики
и ќе лебдат спомените како чучулиги
Ќе нё бараат и бројат
тие кои никогаш не сакале да нё видат
А ние како корења што ѕиркаат
ќе се прашуваме што не сме направиле
и зошто од сите убави работи
решивме на иднината да ў оставиме само зборови
Во таа слика ќе врескаат нашите гласови
за да ја ослободат храброста на бескрајот
(кога мислевме дека од нас започнува сё)
Но мој драг пријателе кој ќе се сеќава на нас?
Само каменот врз нас ако тогаш има научено
да размислува

Ќе се прегрнам со светлината
и ќе заборавам на многу ветувања
можеби е време за реконструкција

Друга работа *
(препрочитување)

Оваа убавица можеби е сестра на Црната жена на Шопов
Во Луксембуршката градина
со своите боски ги храни царските пилиња
и ги двои боите по светлина
Кога Господ ја создавал жената
ја направил еднобојна (според одразот Адамов)
Денешните темни жолти и бели совршенства
на најдобрата креација
се само потврда за неговата победоносна визија
Црната жена ги подигнува градите од жештина
телото ў е нацртано од воздишки
во тој миг се будат сите неродени Венери
Париз полудува и крикнува мислителот на Роден
Сё е како што било замислено
Цртана убавина.
* Видено и забележано во Париз, 2002 година,
доработено во Скопје, 2016 година

(Од „Цртани жени“)

Реконструкција
И во сонот да се барам и таму нема да бидам
Во долгите ноќи го превртувам животот
(стопати го менувам почетокот и крајот)
веќе станувам досаден со моите болки
и принципи за одржување на егото
(дури и животните тоа го чувствуваат)
Гледам како се тркала големиот круг
во него се врти друг јас непознат и бел
Тогаш сум многу смешен
се тешам со Борхес и потребата од љубов
но никако не ја признавам вината
Ги молам вистините како гревови
да бегаат од моите бесови
Бдеам со изморени очи
животот отишол далеку
а јас камен сум сё уште во место
Од кругот се прашувам што направив
и дали нешто менува
ова глупаво пишување и бегање од себе
Во огледалото сум матна реставрација
ја гледам сопствената реконструкција
но не знам дали ме има
во збирот на тие контрасти
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нови песни
Виолета Танчева-Златева
Зборот и љубовта
Малку работи останаа во ова тешко време
што можат да ја одржат Надежта
Ти знаеш – отсекогаш сме биле вљубеници во ѕвездите
но никогаш не сме пекале по големи нешта
А гледаш ли на што спаднавме денес?
Да му благодариме на Севишниот
за работи што се подразбираат и што ни се дадени
од раѓањето –
неначнато здравје и непродупчен покрив над главата
Случајно паднатата весела капка боја
врз платното на животот
веќе заслужува песна
Отуѓеноста не е веќе работа што се случува таму некаде
во капитализмот
И овде Другиот стана туѓ
Еве нё, еден грст сме и уште половина
расфрлени низ планетата
и пак се ништиме меѓу себе со омраза и отфрлање
Малку, сосем малку работи останаа...
Уште зборот македонски врамен во песните ме крепи
и љубовта кон овој свет
што неговите деца заборавија да го сакаат

Труд
Поетот работи
најмногу кога спие
Или единствено тогаш
Во светлината на денот
го зграпчуваат канџите
на додевните дребности
што мора да се завршат
и што се сведуваат на насушниот леб
на кој секако имаме право со раѓањето
по ѓаволите
и не знам што толку има да трошиме на него
време кое секако го немаме отповеќе!
Оставете го поетот да спие
Најдобрите песни врнат во неговиот ум
заедно со светлинките мрак
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Виолета
Танчева-златева
Фотографија: шудип сен

Глед
Во едното телескоп
во другото микроскоп –
со кое око да те погледнам сега
песно
рожбо моја
кога ниту сакам
како мала да те видам
ниту пак маните да ти ги согледам?

Покривка
Колку повеќе ни се празнат од смисла
толку повеќе си ги полниме животите со непотребности
кои нё задушуваат со прашина и влакна
и ни го истиснуваат воздухот од живејачката –
покривки алишта украси кујнски помагала
секакви одмагала
И пак ни е малку!
Ајде конечно да не бидеме како нашите стари
на кои сё повеќе заличуваме
и да се ослободиме од сите бесмислени поврзаности
Редно е и Циганите да најдат во контејнерите
понешто ново и корисно што ќе им ги озари лицата
не само распарани панталони ветви палта партали
и мувлосан леб кој пека по топлината на вашата дланка
додека стискате уште кечап и мајонез врз пицата
Да им го приредиме тоа ново задоволство
додека имаме уште малку време и достоинство
Додека не нё потрупал уплавот од збрчканата старост
не нё сотрел земјотрес
не нё поклопило разулавеното море
Со најубавото ќебе од чеизот го покривам бездомникот
кој скукулен спие на клупата пред мојата зграда
и седнувам до неговите закоравени нозе
Небото е најтоплата покривка
за изѕемнатото срце на човештвото

зБорот и ЉуБоВта

Усмрт. Заборав
Којзнае какви сё лавиринти можат да се отворат
ако фатиме сега да го толкуваме Ничеовото лудило!
Полесно ни е да го обвинуваме
извртувајќи му ги зборовите и преправајќи се
дека веруваме оти мислел токму така како што ни одговара
Зашто инаку ќе треба да ў погледнеме
на вистината во очи:
Ние го убивме Бога во себе!
И сега
натоварени со непотребни дребности стежнати
врз нејаките плеќи подвиткани пред мониторите
лунѕаме низ овој испустен свет
што требаше да биде нов и прекрасен
во потрага по она што е изгубено.
Јагниња забегани сме од стадото
заталкани поради уплавот од виежот на волците
што ни ја ежави кожата од темната шума.
И тоа го заборавивме –
Изгубеното е во нас.

Симбол. Сенка
Зошто би барале симболизам
во сенката
Таа е толку обичен одраз
на секое тело
на секоја форма
Згора на тоа
опиплива е и многу пореална од припекот
што ни ги гори умовите
и ни ги вжештува главите
преполнети со најразлични глупости

Без симболизам, молам!
Нужна ни е особено сега
во жештините
една сенка
испразнета од задни намери и анонимности
обична великодушна распослана пред нашите нозе
сенка што дава ладовина

Допир
Те чекам на средината на патот незнаен
седната на студениот камен-брат на есента
Со очи на патник изгубен во времето
се вѕирам во шумата-ѕверилник
што ми го засенува погледот
Во нашата младост
дрвјата имаа попитоми облици
Незнајно време ќе ти треба
да се пробиеш низ оваа дива гора
за да допреш до мене
со зборот

Чевли. Патишта
Премалени од талкањата
по врвиците што мамат во бескрајот
застанале чевлите во аголот на ходникот
со обесени носеви и стврднати ѓонови
Засрамени од немоќта своја
немеат клапнати во пристанот
напуштени и некако туѓи
Наши се само надежите
за нови патишта
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поезиЈа
Цане Ризески
Раѓање
оваа белина меѓу моите прсти
оваа белина наоколу
чувствувам како длабоко негде
продира в гради
чувствувам како прекрива сон
самено дете налик на жена
над постела снело
бело на дланка

Цане Ризески е роден во 1958
гoдина, во скопје . има завршено
Филозофски факултет на универзитетот „св . кирил и методиј“ –
скопје . Член е на друштвото на
писателите на македонија од 1992 година . Сто и една како една
или немите богови на убоста е негова четврта поетска книга .
претходно ги има објавено книгите поезија Во меѓувреме, 1988
г ., Око и пустина, 1991 г ., никита, 2001 г .

***
не му го дадовте на човекот
она што му е најпотребно
не го зедовте
најдоброто од него
ете затоа
нема никогаш да го добиете
најубавото од него

***
што е бранот
во однос на немирот
ништо
само вода разиграна
а смртта
што е смртта

Што не го допрашав срцето
што не го допрашав срцето
докрај
пред други
да клечам и молам
камења на куп
могило моја
бела и ледна
срцевино

На жената
плачеш од зародиш
со векови
додека ветрови силни
не те оплодат
со моето семе
додека го имам

На машината
ја заврши својата работа
направи толку движења
што сега можеш да мируваш
додека повторно
со еден прст
не те вклучам

Себеси
се носиш со времето
низ речни порои
од бујни притоки
со голо тело
кое несебично го подаваш
за камени товари

На земјата
ги даде своите плодови
спиј сега безгрижно
во окото на снегот
додека со камено ребро
во рана пролет
не те превртам
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Дел сме од око
не чуди се што спиеш
на брадесто крило
секој од нас носи
ел од животно

раѓање

овие влакна
на твоето лице
допир се од дланка
на шумска кошута
оваа рана
гради што ти скрива
удар е од диви
коњски копита
и овие коски
од небесна птица
лак се од крилја
на твоите рамена
не чуди се што будиш
прастара лика
дел сме од око
на волчја пустина

Гозба
ти можеш да земеш
и од неа дел
штом еднаш ја зграбиш
во челусти
само кажи
што ќе остане
од ова тело
што тело храни
а тело јаде
и оваа есен
ќе разгорат огнои
за безбројни стада
и натежнат род
колку ли раце
ќе изгорат в пламен
колку ли грла
ќе згаснат жед
веќе се будиш
во пеплишта суви
од нечие ребро
да исковаш меч
само кажи
што ќе остане
од ова тело
што тело храни
а тело јаде
ко трошен да е леб

***
не ти треба камен
да би удирала
доволна е рака
не ти треба есен
да би паѓала
доволна е рана
не ти треба вода
да би бранувала
доволна е солза
– не ми требаш ти
да би те имала
доволна е мисла

Не сме коњи
не сме коњи
да ги зближуваме далечините
не сме коњи
не сме планини
да ја носиме тежината
не сме планини
не сме ловци
да ни бреат елени
не сме ловци
ниту стада
за жртвени олтари
ниту стада
за кланици

Идентитет
водата ти го оправдува телото
додека те бранува
земјата чекорот
твоето присуство
оправдува нечие друго
мислата очајот
изворот на крвта
е нечија одмазда
бојата на смртта
додека јас заминувам
и ти заминуваш
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поезиЈа
Цане ризески

по трагите на крвта
само осамата е –
осама

Додека чекориш
малку што требало
да се начне од минатото
за да се дообјасни
смислата на годините
трагите водат по исти патеки
кога нозете крварат
од остриот засек по камењата
корабите осамнуваат
мирниот тек на водите
продолжен е шепот на векови
низ кои крвта само бранува
по брегови на осама
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првиот чин на љубовта
секогаш е и последен
само телото се менува
само едно око загледува
другото сени и трепери
само една нога чекори
бесниот вик на далечините
изгубено е ехо
низ густите шуми на заборавот
ти прва ќе сетиш
штом последна чекориш
тешко сидро во утроба
потоа запливај
Од стихозбирката
Сто и една како една или немите богови на убоста,
Паблишер – Скопје, 2017 г.

нови песни
Марина Мијаковска
Мијаци
Таму
во Галичник
каде што сонот става копје
нежно од памтивек
кон оваа зелена земја појди си.
Таму каде што чука срцето
Галичник
во венец ги плете долгите коси
од главата на Лазарополе до грбот на Галичица.
Мијаци помниш ли?
Од нивниот плач ја помниш ли жаловната песна!?
Во нивниот горлив глас
помниш ли,
оросена песна по голите нозе
на Радика се слуша.
Кој ли денес го гази вратот
на голиот гороцвет Галичник!?

Вараждинските ангели
На Љубица и Милан

Пурпурниот пролетен дожд
ги измива тажните души на патниците.
По влажните улици
во центарот на
Вараждин
чекориме бавно.
Капка по капка
од виолетовите образи
се тркала заспано здивот
додека
до нас
ангелите
слатко сонуваат
над градот.

Матка
Од земјава топла и слатка
сите матни проклетии
ќе излезат!
Белузлаво
ќе истечат ко бела матеница,

Марина Мијаковска (1984) е поетеса, прозаист и литературен критичар; докторанд на катедрата за општа и компаративна книжевност при Филолошкиот факултет „Блаже конески“ во
скопје . работи на докторската дисертација на тема: женското
писмо (Écriture féminine) и романот: Прилог кон феминистичката
теорија на жанрот. мијаковска е авторка на книгите: номадска душа (2010); Куфери (2012); Психоаналитичка алхемија од
страсти (2013); тиркиз во лето (2015); Постела на тишината
(2015); Куќички (2014) и жанровски полимер: Сандаче од ракописи
во обид (2016) .

ќе избистрат звуците од благи облаци
за да ја зачуваат
цврстината
на
мојата мајка!

Цвету мој, светлино...
На Дарко Милошески

Розово Сонце срамежливо се крие
таму длабоко под пештерите на тишината.
Доаѓа од далечина за да ги огрее
темните дупки во веќе распаднатата почва.
Која надеж ќе ни го оживее здивот?
Во зародиш спие синевината!
Ги чекам ветровите
на сите страни да ја распрскаат
стаклената прашина во нов пурпурен Космос.
На овие огнени полиња
ќе си ги измерат братски силите
стаклените копја на
Светлината и Мракот.
Те чекам Светлино!
Те чекам Светлино:
да дојдеш за да победиш,
да го наводниш семето од женски желби,
да ги полееш со свежа изворска вода
последниве корени надеж.
Со топла вода да го полееш
цветот што го чека твоето доаѓање.
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Беседа
Ана Витанова Рингачева

едно поинакво сведоштво за конески
(Промотивна реч кон книгата „Мојот професор пророк“ од Вера Стојчевска-Антиќ)
Се случи деветтата промоција на книгата „Мојот професор пророк“ од проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ, а се случи во
Струмица, која ширум ги отвори своите порти и срца за да му
се поклони на Конески. Неговите чекори некогаш тивко газеле по нејзините улици. За тоа сведочи академик проф. Виктор
Фридман, кој во својата рецензија кон книгата на проф. Антиќ,
покрај Битола и Охрид, ја споменува и Струмица како место каде
се среќавал со Конески.
Книгата „Мојот професор пророк“ е сосема поинакво сведоштво за Блаже Конески од сё што досега е напишано за него, а
пишувано е доста, како во македонската така и во светската наука.
И сега неминовно се поставува прашањето: што не е кажано за
Конески, кој стих од неговата поезија не сме го доживеале или
протолкувале, што не сме ископале од неговите есеи, критики,
размисли? Што би кажале денес, а да биде поразлично од тоа вчера? Таа размисла често ме опоменуваше, додека го работев мојот
магистерски труд, во чиј фокус беше поезијата на Конески, во
која легендата е еден вид палимпсест кој се исчитува во меѓустишието. Читајќи ја книгата „Мојот професор пророк“, одговорите
на моите дилеми сами се откриваа. Размислувам, колку сме жедни
и гладни по мислата на Конески, колку ненаситно ги пиеме и голтаме негови зборови и размисли, а кои авторката ни ги предочува
и разоткрива. Она што таа толку љубоморно го чувала само за
себе, го чувала како реликвија, денес ние го имаме како четиво во
своите раце. Пред нас како читатели како да воскреснува ликот на
Блаже Конески, толку нов, толку присутен. И колку повеќе читаме
за него, толку повеќе се соочуваме со вистината – колку малку
знаеме за човекот кој ја задолжи македонистиката со векови, а
поезијата ни ја остави како аманет, да не заборавиме од каде
тврдоглаво тргнавме и до каде мислиме да стасаме. Секое ново
сведоштво за Конески нам ние ни е бесценето, бидејќи во секој
нов збор кажан за него, ние откриваме нов атом од неверојатната
енергија што тој ја носел во себе.
Својата намера, да создаде оригинална книга за Конески,
авторката ни ја навестува уште на самата корица, со впечатливиот
импресивен портрет, дело на Данчо Кал`чев, и уште повпечатливиот наслов „Мојот професор пророк“. Книгата е во целост
посветена на, како што вели авторката, „научникот, поетот, човекот со природни и со пророчки дарби“, и на крајот книга посветена на „Џентлменот од Небрегово“, на „Џинот од Небрегово“.
Мислата на Конески особено доби на актуелност во моментите
кога како народ пропаднавме во бездната на себепронаоѓањето,
кога почнавме да ги шепотиме стиховите на Блаже Конески како
молитва и надеж за поубаво и посветло утре. Секојдневно ни
одѕвонуваат почетните стихови од неговата „Молитва“: Спаси ме
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боже од болните луѓе што се накажани... Стиховите на нашиот
Енох1 ни станаа насушно потребни. Неговите пророчки визии нё
зачудуваат, онемуваме пред фактот дека гледал подалеку од своето
време. Апокрифот за Енох раскажува дека кога Бог го потопил
светот, единствено го спасил племето на Енох2, токму таа симболика и споредбата како да ни даваат надеж дека ќе го преживееме
потопот (индивидуален и колективен), кој во својата визионерска поезија го предвиде Конески. Неговата поетска интуиција,
нахранета од тишината во која ги создавал своите „поетски медитации“ (самиот Конески така ги нарекува своите песни), ја
метаморфозира неговата мисла во зрак, чија моќ на досегнување е
необјаснива за погледот на обичниот човек. Но пророчките визии
на поетот не се огледаат само во неговата поезија, авторката ни
открива сентенции од неговото и нејзиното секојдневје, кои нё
упатуваат на заклучокот дека погледот на Професорот во галоп
прескокнувал мигови, денови, па и години нанапред во времето.
А само како парадокс на неговата пророчка далековидост, стои
фактот дека бил постојано измачуван од проблемите со видот.
Почитта на авторката кон Професорот и Човек Конески
се огледа и во нејзината интенција Професор да го напише со
голема буква, како семантички полнозначна сема која натежнува
од својата грамадност. Додека ја читаме книгата, чувствуваме некаква необјаснива леснотија со која течат разговорите меѓу Вера и
Блаже, а останатите кои се споменуваат (а станува збор за големи
авторитети во науката) како да се тука за да ја потврдат тезата
дека, сепак, Конески гледал подалеку од своите современици.
Човекот големина кој бил во друштво на авторитети како: Роман
Јакобсон, Ноам Чомски, Михаил Арнаудов, Виноградов, знаел
сето свое насобрано животно и професионално искуство да го
преточи во мудрост, која пак ќе им биде патоказ на сите оние кои
во еден даден момент се прекршуваат однатре. Авторката ни ја
открива вродената дарба на Професорот, од спонтаните и сосема
споредни нејзини искажувања, да каже, да изнедри мисла, толку
суштинска и за дадениот момент значајна. Многу внимателно и
1

2

Според проф. д-р Димитар Пандев, рецензент на книгата, Енох е пророк, т.е. претходник на пророците, кој е библискиот, всушност „нашиот апокрифен и словенски Енох“ кој е „заштитник на писателите“,
а писател е и нашиот професор Конески.
Според апокрифот, Енох бил седми човек од Адама, првиот човек на
земјата спрема христијанската легенда. Придружуван од небесните
ангели, Енох ги поминал седумтте неба, каде го видел животот во
рајот и во пеколот. Ангелите му ги покажале патиштата на сонцето и
ѕвездите, го запознале со небесните достоинственици и му укажале на
небесните ангели и го довеле пред Господовиот престол. Самиот Бог
му кажал на Енох како го создал светот и првиот човек и го запознал
со своите намери во иднината.

едно поинакВо сВедоштВо за БЛаже конески

со одбрани зборови проф. Антиќ го портретира Конески, како
да сака да му возврати за сето негово трпение, посветеност и
искреност кон неа, но и воопшто кон македонистиката и неговата голема потреба, поезијата. Затоа можеби и книгата е така
конципирана, преку разговорите пред читателот се појавува
ликот на Конески со сета своја спонтаност, одмереност, со сите
доблести и мани, тука е потесниот избор од неговата поезија и
толкувањето на нејзините пораки од страна на професорката
и, на крајот, текстовите за и од Блаже Конески. Можеме да се
согласуваме или да не се согласуваме со неговите гледишта, но
никако, ни во сон не смееме да заборавиме со што нё задолжи
Конески. Зборот беше неговата најголема преокупација, зборот
негов собеседник, сопатник, негово засолниште, но и остра кама,
за одбрана од нечестивите. Како да не се пишува со восхит за него,
кога во аманет ни ја остави песната „Зборот“, песна-опомена,
песна-завет, песна-аманет:
Чувај го зборот добро врзан
како необучен коњ
што знае
да каса, да клоца, да мава.
Чувај го!
Зашто
ако го пуштиш така
разоглавен по чаирите,
којзне која луда глава
ќе посака
да го јава.
(„Зборот“, Б. Конески)
За тоа зборува книгата, за човекот кој толку несебично
ни ги разгатнуваше тајните на творечкиот процес, Конески кој
многу пластично ни ја разголи својата арс поетика и го даде најсуштинското толкување дека „поезијата ја брише прашината од
зборовите, синтагмите и речениците и го прави постојано свеж
јазичниот пејзаж“. Вера Антиќ ни го разгатнува човекот кој не се
согласувеше со идејата дека „поетот е медиум на натприродните
сили, натчовек или гласник на провидението“. Тој одважно заклучуваше дека „зад него (поетот) не стојат никакви виши сили,
ами стои јазикотворечкиот колектив, со сета своја традиција која
секој нов креативен чин го вклучува во еден траен и непрестан
тек“. Конески беше таа тивка река која нежно галејќи ја земјата,
си направи корито, а ние, неговите наследници, сме оние мали
ситни водени капки кои спокојно го следат тој тек.
Тој нё научи дека песната се открива, а не се пишува. Неговата мисла насочена кон откривањето на новите значенски
слоеви на зборовите, нё упати кон врвицата на рационалното
спознавање на пораките, длабоко закопани во длабочините на
дискурсот. Одгатнувањето на поетските пораки во поезијата на
Конески значи созревање и издигнување над сопственото јас,
точка која ќе ја дофатиме дури како што и самиот велеше, „кога
ќе дозрееме со својот внатрешен животен опит“. Лечебна е моќта
на блажениот Блажев збор, неговата поезија е голтка студена вода
на средлетна омарнина, корка леб за гладна душа, лек на болна
рана, спокој во ноќ на бессоница. Само како потврда ќе ја спо-

менам епизодата со германискиот славист Манфред Јенихен, кој
во разговор со авторката ќе каже: „Неговата поетика ми е толку
блиска, а толку возвишена. И честопати кога сум во криза, јас
имам болен син, се допирам до неговата поезија и размислувам за
моментите кога поетот Конески пее за мигот кога човекот го губи
правото да се смее?!... Или кога ќе се сетам на тоа ’Песјо Брдце‘!“
Иако не сум ја имала таа среќа лично да ги слушам блажените беседи на Блаже, сепак во себе ја чувствувам сета негова
смиреност, смерност, добронамерност, кога преку поезијата нё
поучува, топло, родителски, татковски. Живеејќи во време на
лажни пророци за кои Конески нё опоменуваше дека ќе се накотат, неговата поезија ни станува насушност, а отпорот сё повеќе
добива смисла. Имам потреба во овој контекст да ја цитирам
првата катренска строфа од една од последните претсмртни
песни на Конески: Поради силниот збор, макар на непризнат
јазик, / сё уште одбирам звуци на македонска лира. / Тоа е мојот
штит, рамен на вашата сила, / силници! Зашто гробот со сите
и вас ве збира. („Отпор“, Б. Конески)
Му се поклонуваме на мигот, кога овде и сега, толку торжествено и отрезнувачки одекнуваат стиховите на Конески, кој на
едно место во „Златоврв“ ќе напише дека ние луѓето „сме дораснати за мигот, а бедни за дните“. Авторката, голема пријателка на
великанот, толку умешно го ловела секој миг споделен со него, тие
мигови толку живо опстанале со години по неговата смрт, за да
бидат денес оживеани во оваа книга. Ние, блажените блажељупци,
со блажен поглед свртени кон небото, му благодариме на Седржателот што нё помилувал со својата света рака, та ни го подари
блажениот Конески и нё удостои семето посеано во Небрегово да
израсне во илјадалетно дрво, чии гранки ги пробиваат сферите
на видливото. На поетите, велат, смртта не им може ништо, само
пред нив таа е безвредна, немоќна и фрлена на колена. Соочен
со смртта, воден од поривот да ја преживее и последната битка,
Конески во антологиската песна „Песјо Брдце“ молитвено шепти:
„Само никој да не ја види мојата смрт, да бидам сам со неа како
со невеста во ноќ на затруднување“!
Феноменот Блаже Конески ќе остане за навек најголемата
потврда дека физичкото отсуство на поетот ја оплодува духовната присутност и ў вдахнува бесмртност. „По неговата смрт
мислев дека ќе биде несовладлива празнината што ја остави зад
себе. Се излажав. Професорот живее со уметничките, научните,
историските вредности, кои ме исполнуваат и денес“ – исповедно
завршува авторката на книгата. И како, кога се споменува името
на Блаже Конески, како да не нё покори чувството на гордост и
страхопочит, како да не стоиме простум пред ликот на авторот
на првата македонска граматика, првата историја на македонскиот јазик, правописот и речникот, на поезијата над сите поезии.
Понесена од искреноста на поетот во песната „Помиреност“,
кога вели: „кажете за мене вие, согласен сум со сё, со сё задоволен“, ме храни чувство на спокојство, дека кажаното за него е
достоинствено, така како што заслужи Професорот пророк.
И на крајот, морам да завршам со култната мисла на големиот
Петре М. Андреевски, која проф. Антиќ ни ја посочува: „Да даде
Господ барем на секои сто години да ни се раѓа Блаже Конески“.
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драГоЦено стиХородие
Кон „Метафизички сино“
од Филип Клетников, Магор – Скопје, 2016

Има нешто наполно свое и автентично во најновата поезија
на Филип Клетников.
Има нешто неверојатно важно во неговиот поетски глас.
Има нешто неодложно суштинско во неговата поетска визија.
Најновата поезија на Клетников се отвора низ повеќе слоеви...

Филозофски поетски записи

Овој поетски ракопис започнува со филозофски поетски
записи од „Небиднината“. Тоа е така бидејќи Клетников е еминентно филозофски поет. А со оваа стихозбирка тој уште повеќе
се „кристализира“ во поетски филозоф на метафизичкото.
Но како го сфаќаме метафизичкото? – Метафизиката сфатена како онострано, како трансценденција, натприродност. Или
како: „(...) мислење кое се занимава со она што е надвор од границите на искуството, со она што е надвор од просторновременската
стварност (...)“1.
Според серија суптилни сигнали, можеме да препознаеме
дека амбиентот, атомосферата во која расте оваа поезија – се наполно метафизички. И тоа метафизички сино. Небиднината, нигдината, нигде, отсутното – сё е некако „отаде“. И поетот говори
за пиеса – „отаде“.
Се вели дека корените на метафизичкото растат од: „Идеалистичка филозофија што ги проучува основите принципи на сё
што постои, односно на појавите што се надвор од искуството, надвор од просторот и од времето, и тоа како вечни и непроменливи“.2
Поетот Клетников и преку поезијата расте и се развива особено во сферите кои филозофијата ги познава како: „(...) прашање
на Бог и светот (теизам, деизам, пантеизам и др.), проблем на
слобода (слобода на волја, проблем на човекот и др.)“.3
И конечно, исправени пред сета немоќ да го дефинираме и
додефинираме комплексниот поим метафизичко, се препуштаме
на уште една одредба која вели вака: „Три главни проблеми со кои
метафизиката отсекогаш се занимавала се: бог, слобода на волјата
и бесмртност на душата.“4
1

2
3

4

Милан Вујаклија: „Лексикон страних речи и израза“. – Београд, Просвета, 1954.
„Дигитален речник на македонскиот јазик“ www.makedonski.info
„Filozofijski rjecnik“. – Zagreb, Nakladni zavod Matice Hrvatske, 1984,
209.
Милан Вујаклија, Ibid., 566.
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И токму тука е уделот и влогот на поетот Клетников кога
искрено и исконски, природно и чисто – се подава кон темите:
Бог, слобода на волјата и бесмртност на душата. Но поетот Филип
така вешто и раскошно го проширува значењето и суштината на
поимот „метафизичко“, и далеку ги надраснува сите можни дефиниции или „конзервации“ на поимот, и величествено го пречекува
поимот метафизичко – на голема врата.
Значи, во срцевината на метафичкото сме, токму преку оваа
најнова поезија која сака да ни каже – преку сите нијанси, па дури и
преку семиотиката на боите. Самиот наслов на книгата е епитетна
метафора во која делува семиотиката на сината боја.
Сината е боја на небото и боја на морето. Таа е боја на два
важни архетипови: небо и вода. Како таква, се поврзува со префиксот пра. Семиотиката на сината боја се поврзува со мудрост,
интелектуалност, длабочина, стабилност, доверба, верност, вистина, рај, но и смиреност, спокојност, побожност, сериозност. Но
каков е синергизмот меѓу метафичкото и синото во оваа поезија?

Прасвет

Целиот амбиент на оваа книга е во некој прасвет. Свет на
архетипови или прасимболи. Свет кој „потекува“ и потекнува од
праводата5. Внимавајте – не водата, туку праводата. Можеби онаа
вода налик на „прамајка ни Ева / (...) дури ние бевме спокојно
засонети / во заклонот на нејзината света утроба“.6
Амбиентот на пра се гради преку суптилни, дифузни показатели кои сугерираат зора, раѓање, почеток, атавизам...
И светот на приказните всушност – е свет на праприказни,
како онаа која „потекува“ од нашата прамајка Ева7. Праприказните
се срцевината, „жолчката“ на прасветот. Тој се раѓа од нив. Сето
тоа се одвива во раскошната песна „Приказна“:
Љубовта
слободата
с р е ќ а т а...
небаре сето тоа
беше
сал приказна една
5
6
7

Филип Клетников: Метафизички сино. - Скопје, „Магор“ 2016, 45.
Ibid., 53.
Ibid., 53.
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прамајка ни Ева
што ни ја раскажуваше
дури ние бевме спокојно засонети
во заклонот на нејзината света утроба
додека таа, кутрата, го вкусуваше
оној кобен плод.
И песна расте преку обраќањето на поетот кон Бога:
Зошто
о зошто не нё пробуди тогаш о Боже
нас неопитните во раскажувањето?
Можеби,
можеби
зашто тогаш приказната
часкум в неврат би згинала
немајќи го нашиот сон
зад кој би се скрила
а Ти Боже
како впрочем и ние самите
без приказни не можеш.8
Амбиентот на празора кај Клетников е згуснат до врвна есенција, и тоа есенција на мисла, на порака, на идеја, на концепт
со јасна визија.
Одлична реплика кон текстуалниот дискурс, кој има наративни гени, се и авторските цртежи на поетот, кои водат дијалог
и со текстот и го доосмислуваат и него и себе.
Прасветот – како срцевина од која „расте“ филозофски концепт со јасна визија, свечено распослана низ книгата.

Мета

Енергетските „извори“ на оваа поезија „потекуваат“ од префиксот мета.
Мета – значи „отаде“
Мета – онострано
Мета – преку
Мета – пренос.
Мета – е срцевината на сите фигури во поезијата. Преносот,
трансферот, изневерата – е суштината на сиот фигуративен свет.
Свет во чии потенцијали поетот спокојно ужива.
Но тоа „мета“ или „отаде“, всушност, е суштинска позиција
на поетот во овој поетски настан. И како да ни се обраќа „од некаде“. Некаде далеку, отаде животот, но и отаде – смртта. Отаде
минливоста, но и отаде – вечноста. А сето тоа, без патетика, без
драматика, туку со невиден спокој и смиреноумие кое зрачи од
него како вонсериско стихородие.
Секако, и сигналите на сината боја укажуваа на смиреност
и спокој.

8

Ibid., 53.

Металогички универзум

Но каков е, посветеници на поезијата, најновиот поетскиот
зафат на Клетников?
Најновиот поетски „дом“ на Клетников, всушност, е металогички универзум. Тоа е свет отаде логиката, свет во кој царуваат
металогички фигури кај кои е нарушена елементарната логика. Тоа
се фигури на највисоко ниво.
Логиката се нарушува или дестабилизира во име на повисоки
цели на визијата или на идејата на пораката. Тоа значи дека „зад“
поезијата има цел филозофски концепт кој „невидливо“ ги „води“
суштинските слоеви на оваа поезија.
Тој свет ќе го насетиме уште во првото обраќање на поетот,
пред сите песни, во кое тој ни објаснува како го доживува поимот
„метафизички сино“. – Го доживува како временско-просторен
феномен кога „небото околу зајдисонце“ поприма „необично сина
боја“ и тогаш „сводот“ му „наликува на голема завеса која затскрива уште поголема пиеса – о т а д е.“ Токму за „таа нијанса на
постоењето“ говори поетот кога мисли на „метафизички сино“9.
Вака, маестрално поетично ни го доловува тој своето доживување на поимот метафизички сино.
Тоа е евокација. Но тоа не е само хроматско-темпорално
толкување на некој длабоко доживеан феномен кој поетот сака
со нас да го сподели, туку е, внимавајте, поетско-филозофска херменевтика која всушност е грандиозна „порта“, хијатус, двори
кон неограничените потенцијали на метафизичкото. Поточно,
метафизички сино...
Се прашуваме зошто?
А прашањето зошто е еминентно филозофско.

9

Ibid., 13.

25.08.2017

29

осврт
кристина николовска

Поетот говори за „нијанса на постоењето“. Дали ние можеме
да говориме за „нијанси“ на постоењето? – Секако, та ние постоиме
токму во нијансите. Опсегот на зборот „нијанса“ е широк и има
повеќе значења, и во ликовните уметности, фигуративно, во музиката... Но Клетников како секогаш одново и одново да им „отвора“
нови значења на поимите. Токму тој „кладенец“ е важен за развој
на филозофските концепти кои тој ги гради и застапува како поет.
Понатаму, тој свет на металогизмите ќе го препознаеме
преку насловот на првиот поетски циклус „Записи од небиднината“, потоа преку сигнали од песните како: „Песна за отсуството“,
песната „Од другата страна на брегот“, „На пат кон нигде“, итн. Во
тој металогички универзум царуваат алогизмите, парадоксите,
логичките инверзии. Алогизми од типот „пропаднале планините“10.
Или алогизмите во насловот, но и во песната „На пат кон нигде“11:
Илјада и еден ветар сум
кој удира во слабините на коскестиот коњ
оседлан и спремен
за пат кон нигде.
Нема коњаник.
Тмурна тешка тишина го трешти
сводот.
И сета таа нигдина, сета небиднина, сиот нестор се случува,
како што вели поетот:
додека јас се збратимувам
со празнината... (15)
Велиме алогизми. Зошто алогизми? Затоа што само тие може
да ни доловат состојби, драми, настани како оној во кој поетот
станува побратим со празнината.
Алогизми, парадокси.
Зошто парадокси? Затоа што парадоксот е вистинска фигура
која може и умеe да се преиспитува, да се препрашува гласно пред

нас. Парадоксот е фигура на „навидум“, тоа се искази навидум
нелогични, но длабоко вистинити и точни. Привидно бесмислени. Такви се и парадоксите кај Клетников, навидум алогични, но
морничаво потресни и сурово, отрезнувачки вистинити и точни.
Таков е примерот од песната:
Верувам дека многу повеќе сум
оној кој не сум
одошто оној кој сум.12
И примерот од песната „Вјерују“13:
Верувам неверувајќи.
Не верувам верувајќи.
Во семејството на парадоксите слободно може да ги вгнездиме и оксимороните од типот: „новороден мртовец“14, или синтагмите во кои прашината и ја нарекува: „потаен и тивок гласник
на неименливото“, а сето тоа е во свет:
каде и нашите мисли се замонашуваат
во несвета немаштија15
Фасцинантна глаголска метафора! „Мислите се замонашуваат“. – Секоја чест!
А логичките инверзии? Тие се одлична и кристално јасна
слика на состојби кои ние и не сакаме да си ги признаеме.
Но тој свет се гради грижно, суптилно, дифузно, ненападно.
Со многу софистицираност на потегот и рафинираност на изразот.
Со тоа младиот поет Клетников пред нас се исправа како премудрец млад, во најубавата смисла на зборот.
И така е. Некои луѓе се „дом“ на мудростите, некоја поетска
мисла може само премудар филозоф да ни ја толкува и сфати. А
да ни ја принесе на златна „чинија“ од поезија.
12
13

10
11

14

Ibid., 47.
Ibid., 15.
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А семиотиката на синилото, повторно доаѓа до израз. Синото
е боја на мудроста, длабочина, интелектуалност.
Алогизми. Парадокси. Логички инверзии.
Логичка инверзија во песната „Подај ми ја твојата сенка“16:
Подај ми ја твојата сенка
ми треба
- да имам нешто наместо себе,
Логичката инверзија продолжува во истата песна:
моето излевање во ништото
излевањето на моето ништо во мене
И за да заврши со алогизам:
еве го налудничавиот пророк
како сё уште ме испева
мене и моето ништо
- место зборови
Тоталниот алогички свет кулминира со – „Врата кон непомин“17. Тоа е наслов на песна:
Најпосле стигна и до таа врата
низ која не се минува
Тука ќе ја сретнеме и:

реконструкција на смислата, која како грамада повлекува огромни
низи значења.

Поет мудрец

Клетников е поет мудрец. Млад мудрец. Дури дете-мудрец.
Ете, и ова е оксиморон. Чинам, како отсекогаш и јас и сите
вие како да го знаете или отсекогаш како да сте го познавале младиот мудрец.
Зошто е тоа така? Зашто кај него многу рано говориме за
узреаност, ферментација на поетскиот филозофски дискурс. И
зошто го препознаваме уште отсега како млад, а не стар мудрец?
– „Зад“ поезијата на Клетников се извишуваат планини и планини
книги, а неговиот ум неповратно е задоен со скапоценото поетско
„млеко“ и секојдневно се храни со енциклопедиско знаење. Но и
со најрафинирана литературна духовна „храна“. Неговиот ум, но
и неговото срце и душа, искрено, од дете е „задоен“ – со најрафинираното „млеко“ – со поезија.
Позијата – како мајчино млеко.
Кај него тоа е и биолошки така, и семејно, но и контекстуално.
Тој како да ја „чита“ поезијата – од сё. И не е точно дека е далеку
од нас и одовде. Неговата поезија, парадоксално, колку што е воновдешна, вонтукашна, вонсегашна, толку е и тукашна. Колку што
е отсутна – толку е и сеприсутна. Омнипрезентна.
Тоа се навистина ретки феномени. Тоа се и ретки искуства
за нас.
Во песната „Квечерна арабеска“19 поетот пее за човекот кој
е уморен од човекот:
Човекот уморен од човекот
се сокрива во болката
Среде костурницата на соништата
танцува рамнодушноста
со боси стапала:
несвета девственост

невидливата девојка со тенки прсти
со лице од ветар
и глас на дух што танцува:
А алогизмите не само што си имаат градација, туку имаат
и хипербола во која сё е претерано и преголемо во песната „Гранитна молитва“18:
Умирам по којзнае кој пат.
Вечната смрт е најдобар лек
против лоша карма:
не чувствувам,
не сакам,
не знам! –
Логички инверзии. Зошто се потребни логички инверзии?
Затоа што токму таа „замена на места“ овозможува логички „земјотрес“ во кој од темел ќе се изместат, но и разместат стабилните
врски меѓу: означеното и означителот. И токму тука, во тој процеп,
во таа нова реконфигурација меѓу нив, се овозможува длабинска
16
17
18

Ibid., 20.
Ibid., 22.
Ibid., 25.

И навистина, во оваа ера, но и во сите ери, човекот е уморен
– од човекот. И оваа песна, како и добар дел од нив расте низ драгоцени визуализации, кои се назаборавни слики како: „Бронзено
плаче просторот“, „танцува рамнодушноста“.
И пак преку тивка хипербола се вели дека „човекот уморен од
човекот / се сокрива во болката“. Значи, човекот наоѓа уточиште
во болката.

Обнова на јазикот

Со најновиот поетски потег, поетот Филип Клетников прави
суштинска и важна обнова на поетскиот јазик. И тоа маестрална
обнова на јазикот, суптилна, ненаметлива, а осетна.
Поетот има потреба од иновации во лексиката која усетно,
преку неологизми ја збогатува во стиховите:

19

Ibid., 19.
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Новороден мртовец раскласува
од тревите
од неговото празно око
црн коњанин со црно знаме се крева
и ги разименува сите нешта –

чии молитви се тркалаат по едно замислено небо –
тромо, состарено и оглувено
од тешкиот молк на Бог.20
Та толку е рафинирана парадигмата на основната лексема
„остарено“, која поетот во душа ја чувствува како „истрошена“ и
можеби недоволна за неговата замисла. И така, сосема убаво си
дораснува до неговиот идеал за именување – новата лексема или
неологизам „состарено“, и тоа замислете – „небо“.
Величествени, навистина незаборавно маестрални поетски
слики гради и возвишува Клетников во најновата поезија. Замислете го само „тромото, состарено и оглувено“ „небо“. А оглувено
од тешкиот молк на Бог. Има толку обременето значење во овие
густи, та прегусти синтагми како што е „тешкиот молк на Бог“.
Тоа е „Песна за отсуството“, во која поетот здогледува „две
отсуства“.
Но поетот оди подалеку и повисоко и „отаде“ кога поставува
нови филозофски поими, а не само лексеми, оти тие навистина го
надраснуваат нивото на зборовите, како во примерот од стиховите
од песната „Вјерују“21:
Верувам дека сите ние ја пееме таа
Голема Песна Недофатливка
Брилијантен е и во кованиците како: „збор-бездомник“22,
„безлик“23, итн. А така суптилни се латентните, колебливи неологизми како „разминувачи“24. А ние би рекле „несретнувачи“, во
духот на „Митот за Сизиф“ од Ками. Апсурдот – е несретнување.
И смртта – е несретнување.

Наполно свој

Клетников е наполно свој.
Зошто?
Бидејќи поезијата е во него. Поезијата „расте“ од него.
Тоа се случува ретко. Верувајте ми, навистина ретко.
И сето тоа: полнотијата на лексичката раскош, густината и
суштините на поетска херменевтика преку која поетот го доживува
светот, но и светот „отаде“, и сиот амбиент на металогика – преку
циклусите: „Записи од небиднината“, „Вистина“, „Метафизички
сино“, „Глинени ангели“ и „Ослободување“. И целата синтакса на
книгата е наполно осмислена и концепциски издржана. Природно
си расте оваа книга, расте низ петте циклуси.
Вториот циклус „Вистина“, всушност, и во самиот наслов е
себепреиспитување. Зборот „вистина“ има интерпункциска придружба „прашалник“ и така поетот гради метаполемички амбиент
кој морничаво почнува со „Две празнини“25, песна-почеток на овој
циклус, почнувајќи со стиховите:
20
21
22
23
24
25

Ослободување

И сите процеси во оваа книга, која има интересна „невидлива“ „затструктура“ која химнично одѕвонува од „реките“ во неа
кои наликуваат на некоја епопеја на духот, но не го сокриваат ни
наративниот „ген“ на поезијата на Клетников, кој е негов висок
квалитет, и кои просто како да сокриваат некаков ненапишан
роман за одисеите и подвизите на оној кој расне низ „небиднини“,
преку „празнини“, како „побратим на празнината“, кој созрева
преку внатрешната драма на несторот, но и оној кој узрева преку
– ослободување.
Крајно искрен, крајно чист, поетот „чекори“ кон ослободувањето и патем не може а да не ни рече и да не нё поучи, како на
блиски, та најблиски дека: Да се биде зора постојано во зазорување26
можеби значи: ... да, / тоа отприлика значи / да се биде човек!27
А човекот, поетот го бара и го открива преку потрагата по
светлината. Светлината која ја бара и наслушува во „тунелот“ на
нејзините очи:
Како неопитна птица
во потрага по небо
се оцртува работ на светлината
на крајот од тунелот
во твоите очи.
А: „Одзади демнат темнините / секогаш надојдени во својата глад“.
Кон крајот, сето метафизичко синило се отвора кон – ослободување...
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Оксиморонот „новороден мртовец“ е сосема блиску до алогизмите, тој е нивно „дете“, всушност, иако е метасемема.
И сега токму кога говорам за фигурите наречени метасемеми
во кои се менува значењето и кои „раѓаат“ ново значење, поетот
говори за коњаник кој „ги разименува сите нешта“.
Во сето величие на оваа прекрасна поетска слика налик на
грандиозна уметничка слика исправена пред нас, „коњаникот“
„разименува“. Преку коњаникот, поетот навлегува во „нервот“
на семантиката, поточно ресемантизцијата која се прави преку
„разименување“, значи не „преименување“, туку „разименување“.
Разименувањето е навистина необично интересен и иновативен феномен. И така поетот е иновативен не само преку слојот
на неологизмите, туку и преку неофилозофските концепти кои
тој сосем успешно ги лансира. Тоа се вика автентика на мислење.
Но тоа се вика и свој пат, кој има стабилна подлога, „планини“ и
„планини“ ерудиција...
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Ibid., 66.
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драГоЦено стиХородие

И сосем во духот на трите најсуштински афинитети или развојни линии на метафизиката: „бог, слобода на волјата и бесмртност на душата“28, така и оваа поезија, кон крајот на книгата, се
отвора кон Бога, слободата и бесмртноста на душата.
Ослободувањето – е подавање кон суштината на духовната
светлина – тоа е искрено подавање преку „полетување“29 кон Него.
Кон Јахве. Кон Господ Бог.
Еве ме.
Доаѓам.
Твој сум:
Диши со мојот здив
Чукај со моето срце
Живеј со мојот живот
Плачи со моите солзи
Смеј се со мојот насмев.
Еве ме.
Не сум. Ти си.
Слободен сум
„Влевањето“ во Господ Бог, претопот на себе во Бога како
врвен идеал и како врвна суштина над сите суштини – е финалната
порака кон нас...
Ослободувањето, секако е една од суштините на метафизиката. Дури и расплетот на сета филозофска драма се расплетува
преку – ослободувањето. Сето возвишување кон поетско-филозофските планини, грамади низ кои се искачува најновата поезија
на Клетников, кулминира, а потоа – се расплетува – оди кон својот
расплет и разрешување. Тоа е така оти оваа поезија има своја вна28
29

„Filozofijski rjecnik“ – Zagreb, Nakladni zavod Matice Hrvatske, 1984, 209.
Ibid., 68.

трешна драма, поточно „подземни“ драми, драми во поезијата. Но
има и еден тек, тек како големите реки, реки-стихии, реки-џинови.
Во такво едно широко и раскошно корито кое татне од големина и величие, тече и оваа поезија. Тече како голем раскошен
пев од кој извираат потоци и реки – вистини, поетски суштини,
и сознанија. До кои не би дошле сами. Не – без него.
А што значи тоа кога поезијата, и целата книга „тече“ низ
мега-река, река-џин? Тоа значи дека поетот успева да ја пречека
поезијата која нему му е дадена, тоа значи дека успел да ја пречека
поезијата во својата прегратка која всушност е – „корито“ од река.
Духовна река. Река која има мајка и татко поети, но и река која
раѓа многу нови и мали реки. А со реките никогаш не се знае. Тие
се крајно непредвидливи. А коритото, висините, ширините – се
основните предуслови за квалитетот на реките. И обемот и длабочината и секако – чистината.
Но и енергијата на реките.
Кристално чиста е поетската река на Клетников, бескрајно
чиста и искрена во своите пориви, наполно незагадена. А вистински енергична, проточна и плодна.

Стихородец

Стихородец. Виртуозен стихородец е поетот во оваа своја
најнова поезија.
И има, навистина има незаборавни песни и слики. Стравотно
сугестивни и впечатливи слики. Но и целосно осмислен поетски
проект кој сосем спокојно расте кон својата совршеност...
Со најновиот поетски зафат, младиот поет Филип Клетников
се исправа пред македонската книжевна вистина – како важна поетска „планина“ од чија „утроба“ зрачат скапоцени „руди“, на чија
потрага безрезервно ў се препуштаме. Тоа е така оти неговиот зафат
е драгоцен влог во „трезорот“ на македонската поетска ризница.
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драг читателу, сегашен и иден,
задоволството и уживањето во поезијата е активност првенствено врзана за човековата интима и за мал постор
во кој често раката ја пуштаме кон книгата со поетски текстови и го чекаме оној миг кога во нас тоа задоволств ќе
распупи во неодолива свеченост на духот . Тоа доаѓа од сознанието дека пишувањето поезија ја изразува потполната
слобода, бидејќи само на тој начин може да се исполни врвната креативност на јазикот со кој се обраќа поезијата . Во
овој контекс ја претставуваме и оваа книга, втора по ред (по „11 ирски поети – избор од современата ирска поезија“,
2016 г .) во едицијата национални поезии при манифестацијата поетска ноќ во Велестово .
Во оваа книга се претставени шеснаесет бугарски поети и веднаш да кажеме дека таа не преставува (некаква) антологија туку избор кој поврзува неколку актуелни поетски генерации кои го одразуваат современиот миг
во бугарската поезија . Тие со своето различно поетско писмо се во потрага по нови духовни соговорници со кои
ќе градат нови мостови на поврзување и ќе откриваат нови ненаселени простори на светлосниот поетски дух во
новата светска поезија .
ете, оваа книга, избор на современата бугарска поезија преточена на современ македонски јазик, нека отвори
нов дијалог за саморазбирањето и разбирањето на другиот како свето сознание дека имаме што да си кажеме еден
на друг . дека поетскиот говор ја нуди таквата можност и дека тој има смисла за поетско разбирање на јазиците,
пред сё на блиските јазици .
С. Ѓ. Димоски

АЛЕКСАНДАР ШУРБАНОВ

ВЛАДИМИР ЛЕВчЕВ

Ги плати ли сметките?

Богојавление

Војната – незавршена докрај,
песната – недопишана,
бајатите јаболка –
стркалани на масата,
чашата вино – недопиена.
И, ете, боговите веќе те повикаа.
Превртениот стол лежи на подот
како убиен воен коњ.
Ја бакна ли жената на проштевање?
Се збогува ли со блиските и пријателите?
Ги плати ли сметките?
Што ли те чека таму со таква итност?
Не можеш ли да ги одложиш роковите?
Со домашни алишта тргна,
неизбричен.
Не си ја отворил поштата.
Ги плати ли сметките?
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Лицето ми се промени како летен облак во огледалото...
.........
Лицето на детето, изненадено
од кучето што го лиже по петицата;
лицето на жената што го препозна непознатиот на улица;
лицето на мажот кој ја виде жена си со непознат;
лицето на старицата со очи свртени навнатре
кон сина си;
лицето на уморениот диригент, свртено навнатре
кон една замината жена;
лицето на просјакот кој посегнал раце кон скинатиот куфер,
оставен до кофата, полн со играчки за детето
кое гледа како преку куферот профучи мерцедес;
лицето на шоферот во мерцедесот
кој пцуе и стега на гасот, бидејќи дома
си ги зборавил парите

соВремена БуГарска поезија

за златна бижутерија;
лицето на оној што умира од рак без дом,
осветлено од златниот залез во еден прозорец;
стотиците
лица на жителите на главниот град
на една незначителна земја;
милионите
лица на легионите,
коишто се бореле и што умирале;
лицата на милијарди по борделите, музеите,
пазарите и железничките станици, дворците и
шталите, хотелите, затворите, мансардите.
лица од времето, кое не го паметиш,
лица од времето, кое нема да те памети –
сите тие –
распрснати од призмата на создавањето –
и твоето, и моето –
се едно-единствено
Лице.
Можеш да го погледнеш в очи и да го бакнеш.

АКСИНИЈА МИХАЈЛОВА

Од другата страна на слободата
Таа за дом го има целото море
и многуте прозорци за гости.
Избркајте го петелов од камената скала
огнениот чешел взори ќе ги потпали
платната на спокојот
заради кои таа ги потопи
во своите очи
сите Итаки.
Избркајте го овој петел,
сега таа се учи
себеси да се сака
и витото тело ў свикнува на аскезата,
сега си ја рашетува кревката радост
во градината и
не сомневајќи се
уште колку умирања ја чекаат
во сите оние прозорци,
што го опсадиле морето.

РОМАН КИСЈОВ

Интервју со поетот
– Претставете се накусо, ве молам
– Јас сум редок примерок
од исчезнат вид
Но не сум заштитен со закон
(а можеби сум само со
милоста на Бог)
– Кога почнавте да пишувате?
– Кога ножот допре до... стихот
– Зошто продолжувате да пишувате?
– Затоа што животот ми виси
не на влакно туку на стих...
– А ако ненадејно се скине?
– Тогаш ќе пропаднам
во прозата
ЦВЕтАНКА ЕЛЕНКОВА

Pain Is So Close To Pleasure
Прашањето за љубовта и болката
има не помалку заедничко со физиката
отколку со учењето на Лао Це
На пример
споените садови не се едноставно споени
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и засекогаш ќе биде така
и ќе молчам и засекогаш така ќе биде и ќе молчам
и тоа ќе биде мојата вечност со неа.
и ќе течат водите на таа љубов како водата од таа чешма
ќе течат и ќе завршат како светот ќе течат и ќе завршат
но таа љубов никогаш
Изградено и напишано за LL om A
АНА ХРИСтОВА

Документи
пополнувам рутински
ред по ред
име и презиме
крвна врска сестра
име и презиме
крвна врска брат
име и презиме
крвна врска мајка
туку и се прелеваат еден во друг
И многу значајно е кој стои на повисоко
каде е саксијата со цвеќето каде е кофата со вода
при услов кога долго ќе те нема
И дека прашањето за љубовта и болката
има не помалку заедничко со Фреди Меркјури
отколку со христијанството
АНИ ИЛКОВ

Ти благодарам Господе
што немам
празни места

БЕЛОСЛАВА ДИМИтРОВА

Натпис на невидливата чешма
видов човек со црна маска на лицето како терорист
и сакав да му речам:
попусто брзаш – убиено е! јас го убив! и токму она
коешто не требаше да се убива
видов маж со обетка на носот и божем бил во индија
и беше жена и сакав да ў речам: ја напуштив!
ја напуштив мојата индија и нема да се вратам.
дојдоа двајца в куќи
и донесоа стара фотелја во црна дамаска свила
и стар кожен стол со потпирач како трон и си реков:
ќе си се свалам на фотелјата а таа ќе си седне на тронот
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Човек
На А.

се наоѓам на 2.130 метри надморска височина
поинаку кажано сум седнал на крајот на светот
и сё е покриено со вулкани и гејзери
што блујат пареа заситена од сулфурна киселина
пак се присетувам да ти кажам како стигнавме довде
ја вртам карпата те насочувам
покажувајќи ти го коритото полно со бактерии
топло и плитко средината е идентична
се надевам овој пат да нема промени
да нема усложнувања натрупувања изменувања
на крајот од краиштата да ги затвориме

соВремена БуГарска поезија

перките на рибите
за да не се претворат
во екстремитети
и да не излазат потоа влекачи
да не им никнат на некои од нив пердуви
да нема птици
чудото на еволуцијата да не се случи
да не се појави човекот
да не се појавиш повторно ти
а уште помалку јас.
ЗЛАтНА КОСтОВА

На фотографијата
врз наткасната
мајка ми и татко ми
фатени се на некаква семејна свеченост
(50-годишнината на тато?
45-годишнината на мама?) –
прегрнати се
(можеби танцуваат?),
гледаат во фотоапаратот
насмеани
среќни
и млади.
Сё помлади.
ИВАН ХРИСтОВ

Нулта кота
Се качив на оној автобус –
панорамскиот,
со кој можеш да го разгледаш
Њујорк за два дена.
Се почудив,
оти во рутата
имаше станица „Нулта кота“.
Можеш ли да ја престориш
празнината во предмет на желба,
колку чини билетот
за ништото?
Пред „Нулта кота“
сите молчеа
како пред некакви
невидливи гробишта.
Само една Афроамериканка,
сё уште врескаше:
„Внимавајте!“

„Внимавајте!“
иако веќе
беа поминале
пет години.
Се загледав
во голата земја
со надеж
дека ќе откријам некакви руини,
некаков знак,
за изминат живот,
но не успеав.
Во таа ужасна тишина
јас бев единствениот турист,
оптоварен со историја.
ЈАНА БУКОВА

Автопортрет на заднината со бегонии
На Монти Пајтон

Еден брод тоне на плаштадот
а од неговите оџаци сё уште
чади
Лица припиени до прозорците
ја голтаат жедно надворешната глетка
Некој продава сладолед
Некој друг се фатил за устата
тој толку цврсто се држи што ако се отпушти
сигурно ќе падне кршејќи се на парчиња
А ноќе започнуваат оние звуци
како далечното квичење на моливот
разбирливото поткашлување
Звуци што те тераат да ја запалиш светилката
и да спиеш на светло
трошејќи струја
Ќе речете тоа е од уморот од работата
ќе речете од нервната пренапрегнатост
но истото му го објаснуваа и на Кафка
додека еднаш не ја отвори реско вратата
и петнаесет добро облечени господа
што читаа весници
не му се истоварија озгора
ЛОРА ДИНКОВА

Пребројувачи
Не сум поет на живите,
оние, што со секое рано будење
подвлекуваат седмични подвизи.
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Се обидувам, за да не речете,
дека пишувам, само за да придонесувам во стихови
кон традицијата на брзото зборување,
од коешто се подигаат ридови.
Се обидувам, да правам временски компромиси
пред новата размена на уметност,
се смеам, а потоа додавам,
дека некои создаваат стихови од органи
без да го разбираат прекрстувањето
и наглото сопирање...
Ги тргаат зборовите и со текот на времето
ги мешаат знаците;
во подредувањето и на крајот
сепак потребни се п-р-е-б-р-о-ј-у-в-а-ч-и-т-е.
МАРИЈА ДОНЕВА

Јосиф
Божик не е сред зима.
Тој е на почеток. Кон тоа цели.
А по него, знаеш дека има
пропаст – во сите нијанси бели.
Ноќи блескави. Облаци виснати.
Соспи од страв, од трпение мраз.
Богојавленија без наум плиснати.
Штркови – низ временскиот јаз.
Труд без надеж. Бесмислено знаење.
Пат, в туѓи земји што те води.
Божик ветување раѓа – не каење,
и ти го препушта – за да ти годи.
Светлината проодува, таа ќе свикне
на слабите раце да ја носиш.
Криеш надешче. Верба никне.
Штом зимата ќе дојде, ти ќе си Јосиф.
ПОЛИ МУКАНОВА

Патот за Гвадалахара

во спомен на Росен Динов

Езерото е веќе назад
и сенката веќе е назад
ѕвонат заскитаните зборови
недофатните духови
нова земја ќе откриеш, Колумбо
нова земја во која ќе ги населиме нашите деца
нова земја
во која тонат нашите коски
крв во почвата

38

25.08.2017

крв во почвата
ние сме првите преселници на сонцето
ние сме новите господари на храмот
нашите коски се олтарот за нашите деца
од каде што бараат спасение
во оваа нова земја
крв во почвата
крв во новата земја
ги населивме нашите души
во земјата на вечното сонце
Ла Манча
дом за трагачите
куќа за мечтите
храм за нашите души
благословена да е почвата
во која првите
ги положија животите
за нашето избавување
нова земја на дедовците
нова земја на дедовците
нашите солзи се роса за цвеќињата
нашите раце се крстот на спокојот
нашиот живот во твојата земја, Ла Манча,
е патот, вечен, на нашите души.
31.01.2017.
РУМЕН ЛЕОНИДОВ

Воскресение на третиот ден
(фрагменти)

I
Најличното откритие е смртта,
за личниот и за безличниот...
и најпоследниот настан
дури за мракот,
којшто чека
да се преобрази во светлинка...
Запрашај ја првата месечина –
оној без месечината лета како затишје...
II
Смртта за смртниот е ужас, страв, чистилиште.
А за бесмртниот исход и спасение.
И страшната порта.
Запрашај го првиот пророк и последниот апостол,
и тие ќе ти одговорат со словото на Господ:
„Таму беше Јован, возљубениот, и мајка му Марија,
И други две Марии – едната Магдалена,
И тој срамен столб се престори во шатор
за сета земја за сета вселена.“

соВремена БуГарска поезија

VI
Што си, смрт?
Самотно суштество,
двоина,
без род, без Библија, без знаме?
Одамна знаеш дека се знаеме...
Непоканет сопатник си, а бараш
засолниште
во нашиот крајпатен дом...
Под гранката на исушената круша
како гавран в мрак црнееш...
И ни збор, воздишка или лелек.
А нё чекаат само ледени прсти.
Но кој да се смилува на тебе?
Кој да подели
со тебе залак
што само сонлив ни го враќаш
однесеното неповратно...
Ни ги броиш дните, и ноќите насушни
А милостина сакаш, братко...
XIII
Некогаш кога ќе станеш маж
и гол како дожд ќе се спуштиш
прими ме во себе, онака како што сакам –
нели сум твој човек, и некако блиски сме.
Предај ми ја прачката на Кучеглавиот,
реката е над нас, виси како наслов
Од брег на брег да изронувам од длабокото.
На рамо да ги пренесам рибооките.
И тие ги напуштиле дробните си деца.
На кои им ги собираат душите од цвет!
Кој ги води и кој ги спроведува,
ги чека ли некој таму?
Што им зборува? Како се објаснува
што е смртта на изненадено дете,
кое без да знае – запира да расте
и гледа како се офка отаде реката
и како си ги кубе косите
замалената му мајка...
Детето, кое понекогаш на тебе си личи
и кое трча трча трча, трча
среде радосните пчели и мравките насмевнати,
ги собира по земните велигденски полјани
за венче, а не венец, од расцветани цветчиња...
Христос воскресна, со него не успеа.

СтЕФАН ИВАНОВ

зборови напишани врз ливчиња
во библиотеката од 22-ца бегалци1
сакам да бидам слободен
каде и да сум
да не сум окован во лисиците
на простотилакот на незнаењето
да нема црн облак во синото небо
да се појавува цвет од чадот на цигарата
надежта да не биде предавник
смртта да не ја надживува љубовта
несреќа да ја снајде омразата
татко ми да не биде в затвор
да не се римуваат
иднината и загубата
и утре
моето семејство
да биде што подалеку од лагата
да биде покрај мене
среќата да добие таков статус
и да биде ништо пред тоа што ќе зрее
во зеницата на срцето
тогаш
Преводи и препеви:
Славе Ѓорѓо Димоски, Игор Исаковски и Зоран Јакимоски
1

Песна создадена единствено од зборовите коишто бегалците и лицата
што имаат потреба од заштита ги напишаа во библиотеката врз ливчињата добиени на влезот.

XIV
Дојди, сред нас откри си го лицето,
Ти лице божјо во судниот ни час.
Дојди, симни го црниот покрив
Дојди, љубов, осудена на безљубов
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поетски миниЈатури
Васил Дрвошанов, Семе, Скопје: Бата прес, 2016
Поетската книга Семе (2016) од поетот и лингвист Васил
Дрвошанов е негова шеста стихозбирка, која се појавува точно три
децении по поетскиот првенец Ронки (1986). Значи, претставува
еден мал личен јубилеј на авторот во доменот на поезијата. И
во оваа стихозбирка е видлива синергијата помеѓу лингвистот и
поетот или поетот и лингвистот, сеедно, во смисла на стожерната
улога што ја има зборот во стихообразувањето. Од друга страна,
пак, не смее да се занамери ниту улогата на сликата, особено затоа
што најновата книга на Дрвошанов е збогатена со илустрации на
Трајче Блажевски, односно збирката содржи вкупно педесет песни
(поетски минијатури) и исто толку илустрации, што упатува на
интермедијалниот карактер на книгата.
Во духот на претходните стихозбирки, и најновата ја продолжува авторовата наклоност кон она што е малечко, ситно,
минијатурно. Насловите на книгите ја потврдуваат споменатата
интенција: Ронки, Мониста, Постапалка, Дожд, Рој и сега Семе.
За именувањето на своите книги стихови, самиот Дрвошанов во
една пригода ќе изјави дека насловите: „...означуваат нешто мало,
нешто ситно, какви што се, всушност, и луѓето сфатени во една
космичка димензија“ (Дрвошанов 2010: 134).
Во оваа изјава се открива втората константа во поезијата
на Дрвошанов, нејзината филозофска димензија, во смисла на
доследно почитување на еден специфичен светоглед кој, впрочем,
кореспондира и со интенцијата за именување на стихозбирките:
поетско-филозофското сфаќање на минијатурата. Во својата
знаменита книга Поетика на просторот францускиот теоретичар
Гастон Башлар, по повод минијатурата, ќе рече: „Имагинацијата
што смалува е природна имагинација. (...) Колку сум повешт во
смалувањето на светот, толку подобро го поседувам. Но, правејќи го тоа, треба да се сфати дека во минијатурата вредностите
се збиваат и се збогатуваат. За да се спознаат динамичките сили
на минијатурата, не е доволна една платоновска дијалектика на
големото и на малото. Треба да се надмине логиката за да се доживее она што е големо во малото. (...) Минијатурата предизвикува
мечтаење“ – констатира Башлар (Башлар 2002: 213–215). Според
овој мислител, минијатурата е едно од престојувалиштата на големината, а поетот е секогаш подготвен да го прочита големото
во малото: „Големото произлегува од малото“ – вели тој – „не по
некој логичен закон на некаква дијалектика на спротивностите,
туку благодарение на ослободувањето од сите димензионални
обврски, ослободување кое е карактеристика токму на имагинативната активност“ (Башлар 2002: 218).
Овие размисли се парадигматични за поетското умеење,
воопшто, бидејќи поетите поседуваат моќ за една специфична
перцепција на светот базирана врз идејата за созвучје помеѓу микро и макрокосмосот. Токму оваа идеја е содржана и во семето
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што Дрвошанов го одбрал за стожерна оска на својата најнова
книга. Познато е дека семето ја симболизира животната моќ,
дека тоа претставува мал универзум за себе, поседува вистинска
динамична вредност, бидејќи создава плодови. И уште: семето е
врската помеѓу земјата и небото, темното и светлото, смртта и
животот, во крајна инстанца. Малечко, но моќно, токму како и
секоја минијатура. Сродна симболика има и понорницата, уште
еден природен феномен кој е предмет на интерес во најновата
книга на Дрвошанов. Во истоимената песна – „Понорница“ – лирскиот субјект го споредува животот, тоа вечно реми на среќата и
несреќата, со понорна река која:
ту ми носи среќа, ту ми зема радост;
не знаеш кога тече млед и млеко,
кога денот ми е пелин и пекол.
Интересно е што во стихозбирката Семе нема одделна песна,
според која е именувана книгата, како што е тоа вообичаена практика, туку поетот мошне суптилно алудира на својата идеја-водилка во финалните стихови на песната „Младост“, коишто гласат:
Што ќе посееш на младост / тоа ќе жнееш на старост. Овие стихови звучат како филозофски сентенции, односно тие се набиени
со животна мудрост и се плод на реалното животно искуство на
авторот, па оттаму, Елена Пренџова ги именува како „мудри песни“
(Пренџова 2016: 13). Во една своја статија посветена на книгата
на Дрвошанов, споменатата македонска поетеса со право забележува дека песните од Семе изобилуваат со стихови-афоризми
и стихови-поговорки. И навистина: редукционизмот на изразот
како доминантна стилска постапка на Дрвошанов резултира со
мошне луцидни забелешки и дидактички поуки од типот на веќе
цитираните стихови од песната „Младост“, во која читаме: Младоста е дива река. / Ниту можеш да ја скротиш / ниту можеш да ја
предвидиш. Или во песната „Добрина“, поетската дилема за клучната човекова добродетел преминува во речиси болна резигнација:
Пекам по тебе, добрино, / а не знам како да те имам!? Или изборот
на лирскиот субјект во песната „Избав“: За избав / си одбрал пат
/ трнлив и долг во песната „Јамка“ добива дезилузионистички
призвук: Ќе ти ја стави околу вратот / и ќе ја носиш додека си жив.
Во Семе има и песни во кои авторот експлицитно се повикува на народната мудрост или на некои животни вистини, кои
опстојуваат во секојдневниот говор, но не ретко полемизира со
нив, во смисла на онаа длабоко човечка потреба за пркос против
некои општоважечки вистини или против судбински интонираната „виша сила“. Така, на пример, во песната со парадигматичен
наслов „Парадокс“, по сликата за бестрашниот „добар пливач“ кој
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е „како риба“, лирскиот субјект ќе рече: Ајде сега оди разбери ги
старите / кога велат дека секој добар пливач / се дави во плитко!? Во
песната „Сопка“, пак, поетот беспоговорно ја прифаќа народната
мудрост, која звучи и како предупредување за нашето, но и за сечие
време-невреме: Напразно не е кажано: каде има сила – нема правда.
За „мудроста“ во неговата поезија, самиот Дрвошанов, во
еден разговор, ќе признае: „Понекогаш останувам збунет и воодушевен од генијалноста на народниот творец во именувањето на
одделни предмети, појави и сл. Мудроста е во народот. Доволно е
човек да ја користи народната мудрост. Јас неизмерно црпам од
тоа богатство на македонскиот народ и го преточувам во песна,
огледувајќи се на Константин Миладинов и на Блаже Конески“
(Дрвошанов 2010: 136). Во духот на народната мудрост е и народната лексика: „Лексичките струења што доаѓаат од народните
говори претставуваат непресушен извор за збогатување на македонскиот стандарден јазик“ – смета Дрвошанов и продолжува:
„А кој го збогатува најмногу стандардниот јазик? Писателите. Од
писателите најмногу зависи богатството на националниот јазик.
Меѓутоа, при употребата на зборовите од народните говори писателот треба да внимава кои зборови и изрази ќе ги користи“ – со
право предупредува тој: „Личното искуство на тоа поле се состои
од мошне внимателен подбор на дијалектни зборови и изрази.
Имено, тие не смеат да ја нарушат фонолошката, морфолошката и
синтаксичката структура на стандардниот јазик“ – заклучува Дрвошанов (Дрвошанов 2010: 135–136). Се разбира, овие совети, плод на
научната специјалност на Дрвошанов – дијалектологијата, имаат
автореференцијална улога за неговата втора вокација – поезијата.
Што се однесува до тематиката на песните во неговата
најнова поетска книга, може да се рече дека љубовната тематика
е доминантната тематска преокупација на авторот, и тоа од констатацијата во песната „Непрекин“, која во целост гласи:
Љубовта не е за еднаш
ниту за еден ден.
Таа е за безброј пати
и за навек.
Љубовта бара потврда секој ден
и во секој миг, без прекин,
преку луцидната забелешка во врска со „уметноста да се биде
дедо“ (Виктор Иго): Тебе не ти е криво што стана баба, / туку
ти е криво што спиеш со дедо, сё до разочараноста и изневерата
во љубовта која добива ироничен призвук во песните: „Мост“,
„Пресушена рана“, „Лебдач“, „Непрокопсаница“, „Надуенка“, „Мрзешници“, „Копнеж“... Со други зборови, поетот мошне духовито
го опева слатко-горчливиот вкус на љубовта; очигледно, си игра
со љубовта како највозвишена човекова емоција која, не ретко,
преминува во патетика. Токму духовитоста во пристапот ја спасува
љубовта од патетичност и сентименталност.
Елементот игра, кој е „во игра“ во овие стихови, особено
успешно се рефлектира во една од најубавите песни во целата
книга, можеби, песната „Изоглавено добиче“, која е илустративна
и за јазичниот, и за поетскиот сензибилитет на авторот, па затоа
ја наведувам во целост:
Добичето не знае што прави
кога ќе се изоглави.

Ќе се разулави
и на судни маки
стадарот ќе го стави.
Тоа палавее.
Рипа. Рита.
Си игра. Гајле си нема.
Трча. Бега безумно
и се крие низ грмушките.
Може ли човек тогаш
да ги измери:
радоста на добичето
и гневот на стадарот?
За овие чисто човечки дилеми во поезијата говори и самиот
Дрвошанов во едно интервју со Тамара Арсовска: „Уметничката
литература, особено поезијата, за разлика од научната работа бара
вдахновеност од авторот. Затоа се мошне ретки поетите од областа
на науката. Но поезијата има чудесна моќ. Таа го облагородува
човекот и му дава нови импулси за живот. Без уметничкото творештво, во поширока смисла на зборот, човештвото не само што
би било посиромашно туку би било незамисливо“ (Дрвошанов
2010: 109). Оттаму веројатно и поривот кон поезија, оттаму и
копнежот на Васил Дрвошанов изречен во стиховите: Ах, што
сакам / светлината да ја зграбам (песна „Светлина“). Токму како
и поетското семе од оваа книга. Поетскиот субјект се спојува со
својот објект, поетот и песната стануваат Едно.
ЛИтЕРАтУРА
Башлар, Г. 2002. Поетиката на просторот. Скопје: Табернакул.
Дрвошанов, В. 2010. Сведоци на времето. Скопје: Анима.
Пренџова, Е. 2016. „Гола поезија (Кон книгата „Семе“ на В. Дрвошанов)“. Утрински весник, 18–19 јануари, 13.
Шевалие, Ж., А. Гербран. 2005. Речник на симболите. Скопје: Табернакул.

25.08.2017

41

поезиЈа
Снежана Стојчевска
Никогаш не знаеш...
Понекогаш посакувам да се вратам назад
во мајчината
утроба
и да останам таму
до новото создавање на светот.
Ќебето е лажна сигурност.
Се покривам прекуглава
заземам положба на фетус.
Од кожурецот еден ден ќе излезе пеперутка
која ќе го спаси светот.
Ако некогаш се вратам назад
во мајчината
утроба
и одново се родам
ќе ги правам истите грешки,
ќе паѓам на истите места,
ќе ги пишувам истиве песни
додека го чекам следниот автобус.
Никогаш не знаеш каде ќе те пресретне песна.

Снежана Стојчевска (1980, скопје) дипломира на институтот
за педагогија при Филозофскиот факултет во скопје . Веќе девет
години работи во „квазар филм“ како координатор на продукција . Во 2012 ја објави првата поетска книга „шеќер по подот“,
во издание на иЛи иЛи, како дел од едицијата „русалки“, во која
се јавува како уредник . за втората стихозбирка „под нулата“ ја
добива наградата „Бели мугри“ за 2013 година, што ја доделува домот на културата „кочо рацин“ – скопје . Во 2015 година ја
објави третата поетска книга, во Темплум, а нејзината најнова
книга „Треба да е лесно“ излезе во мај годинава, во издание на
издавачката куќа антолог .
застапена е во повеќе антологии на младата македонска поезија, како и во aнтологијата на aлбански јазик „Гласот на водата“ во
склоп на XiX меѓународен поетски фестивал деновите не наим,
2015 г . Во 2016 г . настапи на XV меѓународна книжевна средба во
Велење, словенија, каде е објавена во антологијата на словенечки
јазик „Фестивалска антологија на изворна и преведена европска
поезија на 21 век“ .

Reality Check
Нечујно растеме
без да забележиме се менуваме насон.
Мојот син и јас
на раскрсница преминуваме улица
трепнувам
и одеднаш малото момче станало големо.
Не знам што повеќе ме плаши
детето до мене или детето во мене?
Се сепнувам кога во ходникот
едни до други ги здогледувам чевлите,
сега моите се тие помалечките.
Ме стресуваат тие моменти на сознание
кога дланките ни се спојуваат забележувам
дека сега мојата е помалечка.
А вчера ги броев згужваните прстиња
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за да проверам дали се пет,
дали е сё во ред?
И кога не е,
кога животот ме фаќа неспремна
кога не знам што да правам, како да се справам
застанувам и не правам ништо
само го сакам
така нема да згрешам
така само ќе ми се каже што е следно.

Морска
Сё околу мене е потсетник и доказ
дека не сум јас за овој свет,
не сум за оваа земја,
за земја воопшто.

никоГаш не знаеш...

Да немам страв од височина
можеби би можела да одлетам
некаде далеку оттука.
Само морето може да ме прими во својата убост
да ми вбризга животворна сила
тогаш би била најсреќна
и само би пливала и пливала и пливала
толку долго што на крајот ќе се слеам со него
или ќе ми пораснат перки.

Мост преку море
Омилени глаголи ми се:
да премостиш, да пребродиш.
Премостувам мост што постојано се поместува.
Пребродувам брод што ми тоне во очите.

Се прашувам
дали еден ден кога ќе ја нема
и јас ќе ги отворам сите врати и прозорци
за да си ја стоплам душата.

Љубовна
Љубовна си – ми велиш,
a каква би можела да бидам со тебе
стопена кротам
стреите капат
низ олуците
дождот се слева
во мене
потоп.
Коските крцкат од толку љубов

Ластик
Страдањето произлегува од страста.
Богатството доаѓа од Бог.
Кога душата ти е растргната
помеѓу овие две крајности како ластик
луѓето само те прескокнуваат.

Вампир
Те сонував
како ми седиш на гради
и не ме оставаш да земам воздух
како смртта што седи врз градите на човек
легнат на смртна постела
пред да го бакне в уста
и да му ја земе душата.
Секој ми зема по едно парче душа
на заминување.
Што ќе ми остане на крајот
кога ќе се појавам пред Господа?

Разлики
Секое утро со мајка ми
се сретнуваме со истите температурни разлики.
Таа упорно ги отвора сите врати и прозорци,
а јас викам по неа, сё затворам
и пуштам греалка.
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поезиЈа
снежана стојчевска

очите светкаат, не се плашат
да прашаат: колку ќе трае вечноста?
До бескрај и назад
во овој момент да се вратиме,
еден живот, едно тело малку е
за да издржи олку радост.
И двесте години би живееле вака
без да стравуваме
дека секојдневието ќе го убие сјајот
без да помислиме
дека ќе станеме како парот спроти нас
кој повеќе си гледа во чиниите отколку во очи.
Никогаш нема да заборавам
да се заблагодарам за среќата
пред да заспијам сeкоја ноќ
и секој ден да го земам како благослов
да му се радувам на твоето лице како на сонце
секојпат како првпат, секој како последен.

Морски кадар
Можам да пловам сама по мирни води,
но сакам кога го брануваш морето во мене.
Биди ветер во моите едра
моја плима и осека
биди молња и морнар,
галеб што ми заспива во косата.
Направи еднакво да ми се мили утрата и ноќите.
Направи како сонце да го сакам сивото небо.
Секое утро со бакнеж отворај ми ги очите
како од школки бисери вади го најубавото од мене.
Пушти ги мрежите во моите длабочини
потони во мене како сонце што тоне во водата
создавајќи волшебни бои на хоризонтот.
Биди ми дете во утробата
и старец со кого крај огнот раскажуваме
приказни за младоста.
И кога ќе погледнеме наназад да ни биде мило
да речеме се боревме диво
да речеме живеевме живо
до последната клетка
до последниот атом среќа.
Би можела да пловам и сама по мирни води,

44

25.08.2017

но толку е убаво кога го брануваш морето во мене.

Дегустација
Те воспримам полека,
со очите те допирам
нежно те вдишувам
и замижувам.
Внимателно те вкусувам
префинето вино чувано во дабово буре
во визбата на моите мечти.
Бавно се отвора, оксидира,
во рапсодија од вкусови декантира,
па ме фаќа за рака и ми раскажува:
за една земја што ја бакнал додолски дожд;
за еден корен што се храни од школките
на одамна исчезнато море;
за едно зрно што се вљубило
во септемвриското сонце;
за едно вино што во секоја голтка крие
бајка.
Бакни ме! Вкуси го виното на животот!
Ќе ти рече:
Hello! How are you?
Nice to meet you!
I love you!

поезиЈа
Награда „Антологија на болката“
за најдобра дебитантска
и необјавена поетска збирка
од современ македонски поет,
54 „Рацинови средби“, 2017

Митко Апостолов
За мај
Ако ноќта уште беше јазик
(сега проголтан од времето како тежок залак),
само ноќум ќе ти зборував.
Ќе речев:
Тука има волци
Оваа вода може да се пие, тоа што свети во
планината е напуштено трло.
Ќе пишував за најприродните нешта на светот;
„Како жолто куче што се проѕева и се тегне од
својот сон
’ржи класјето,
се пили црвена булка во секоја од твоите
котлини“.
Уште:
– Она таму е Орион.
– Вечерва месечината е најполна.
***
Убавино, веќе ноќите ми се омеѓени на твојата
кожа помеѓу твоите бенки и твојот будилник и
гребаниците од твојот сив мачор.
Календарски речено,
ми почнува летот кон летото.

Пророк
Не јадам.
Што ќе ми е тело одречено од пливање?
Само со мисла бев до Марс.
И два пати бев два пати подалеку од Марс.
И бев на место каде што е триесет дена ноќ
и триесет ноќи ден; никогаш полноќ.
Најдов север во мојата проста кожа.
Го знаев своето место и време,
се будев под распната јаболкница
со кора што гори ако ја допреш.
Да бидеш срам сред локва грев.
Слава им на сенките и на пустините од боја
на камени мелени од времето.
Фала ў на сламата по којашто се гази.

Митко Апостолов (1 .08 .1987,
Тетово) дипломира на машински
факултет – скопје . почнува да
пишува поезија и кратка проза
на blog .mk . негови песни и кратки
раскази се објавени во списанијата
„акт“ и „Чивилук“ . Во 2016 настапува на XV меѓународна книжевна средба во Велење, словенија,
каде е објавен во антологијата на
словенечки јазик „Фестивалска антологија на изворна и преведенa
европска поезија на 21 век“ . застапен е во е-зборникот од 2015
година од глобалната поетска манифестација „100 илјади поети
за промена“, како и во алманахот од интернационалниот фестивал „Литературни искри“ од Гостивар за 2016 година . добитник
е на наградата „антологија на болката“ за најдобра дебитантска
и необјавена поетска збирка од современ македонски поет на
54-тите „рацинови средби“ за 2017 година, со што излегува од
печат неговата прва стихозбирка „Тело одречено од пливање“ .
Живее и работи во скопје .

Слабеам
Можеби тоа пустината ме вика
да ў се вратам во нејзината утроба –
поради бедни пророци да се престорам во
бедуин што полека гази и пропаѓа
во песокот одречен од
трева и живот и животни.
Да се викам; дивоокиот од степата
Со едно око да гледам дење,
со друго ноќум да го пазам денот и сонцето.
И само да се сеќавам на тебе.

Месечината одбра големина за себеси
„Кнап ми е“ ў рече на ноќта. Толку многу си лежеа една
на друга.
Месечината и ноќта.
Потоа дојдоа облаци.
***
Длабоко дишевме од времето, од јоргованот, од загубени
ветрови.
Облаците одлучуваа за формата на нивните сенки на
нашите лица.
„Личат на двајца љубовници што си ги плетат прстите.“
„Имаат боја на деца“ – рече месечината.
Гледав што прави пролетта во твоите зеници;
На заборавениот јазик на очите тоа значеше
„Сега силно ќе заврне.“
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ФиЛм
Ацо Гогов

меЃу Фактот и ФикЦиЈата
Хроника на XIII интернационален филмски фестивал „Астерфест“ (26–30 јуни 2017, Струмица)
Првиот ден, некаде околу деветнаесет часот, на платото пред
НУЦК „Антон Панов“ во Струмица, на преминот меѓу доцното
пладне и раната квечерина, додека сонцето уште расфрлаше светлина по пространиот плоштад, еден по еден пристигнуваа гостите
и учесниците на овогодишниот филмски фестивал „Астерфест“,
кој по тринаесетти пат се одржа во Струмица. Меѓу присутните –
познати лица, луѓе кои и со своето присуство како гости и како активни учесници полека стануваат своевидни препознатливи знаци
на филмското, петдневно празнување секоја година: новинарката
Гена Теодосиевска, писателот Јордан Плевнеш, новинарот и писател Гоце Ристовски, селекторот Атанас Чупоски, истражувачот на
македонското книжевно средновековие, д-р Илија Велев, професорката и филолог д-р Кристина Николовска и многу други гости,
преставници на локалните медиуми, но и творци од Струмица.
Свеченоста лебди во воздухот во очекување на новото фестивалско издание. Можност за повторни средби и спонтани разговори.
Фотографските апарати и камерите ги бележат миговите на непосредно дружење пред почетокот на фестивалот. Околу 19.30 часот,
во големата сала во Центарот за култура, пред преполнетото гледалиште, водителот Ѓорги Калајџиев и преведувачката на англиски
јазик Зорица Паликарова, спонтано, непосредно ў се обратија на
публиката. Беше искажана благодарност до поддржувачите на фестивалот – Општина Струмица и Советот на Општина Струмица,
Агенцијата за филм на РМ, како и до сите останати помагачи и
спонзори кои на кој било начин помогнале. Свое обраќање имаше
в.д. градоначалникот на Општина Струмица, Костадин Костадинов, кој го отвори фестивалот истакнувајќи дека од 2005 година,
кога беше неговото прво издание, па сё до денес, има нагорна
линија на развој и станува препознатлив во регионот. И што е
најважно, практично покажува дека филмот во Струмица е жив.
Затоа тука е и континуираната финансиска поддршка од Општина
Струмица. Следуваше обраќањето на директорката на Агенцијата за филм на Република Македонија, Мими Ѓоргоска-Илиевска,
која рече дека мотото на фестивалот оваа година – „Меѓу фактот
и фикцијата“ – е во насока да се потенцира моќта на филмскиот
јазик. Таа додаде дека, претставувајќи ја кратката филмска форма
на играниот, документарниот и анимираниот филм, „Астерфест“
во целост ја потврди својата културна оправданост. Еден од лауреатите оваа година, познатиот македонски актер, сценарист и
режисер Коле Ангеловски – кому му беше доделено Специјалното
признание за високи достигнувања во филмската уметност – во
својот препознатлив, спортски стил на облекување, застанат на
осветлената сцена, им се обрати на присутните заблагодарувајќи
се за добиената награда во свој шеговит стил: „Како што стареам,
почнуваат да се множат наградите. Ова ми е петтата или шестата
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награда, што зборува дека и староста си има свои убави моменти“.
Инаку, Коле Ангеловски дебитирал на филмот пред точно педесет
и пет години, во филмот „Саша“, досега има четириесетина филмски улоги, дваесетина улоги во театарот, режирал над осумдесет
претстави и произвел над 500 часа ТВ-програма. Потоа ў беше
доделена наградата „Астер“ за високи достигнување во светскиот
филм на Џеки Шепард, продуцентка од Велика Британија. За своите
дваесетина кратки филмови, каде се јавува во улога на продуцент,
добила голем број меѓународни награди. Џеки Шепард ја прими
наградата обраќајќи се на англиски јазик: „Одушевена сум што ја
добивам наградата. Јас сакам да правам филмови. Јас ќе продолжам
да правам филмови затоа што тоа е можност да се промени светот
на подобро. Оваа награда е голема чест за мене“.
По завршувањето на церемонијалниот дел на фестивалот,
следуваше проекција на филмовите: „Јас сум Сами“ на Кае Бахар,
„Виолината на Џо“ на Кахане Куперман, „Пеј“ на Кристоф Деак,
„Позајмено време“ на Ендрју Коутс и Лу Хаму-Лхаџ. Потоа беше
прикажан блокот филмови со наслов „Анимоушн“, анимирани
филмови во компетиција:„Авионот“ на Хесус Мартинез,„Јажиња“
на Педро Гарсија, „(Ин)феликс“ на Марија ди Раза, „Шетачот“ на
Тибалт Шолет, „Гиро-танц“ на Пјотр Лоц и „Акт“ на Ацо Станкоски. Првата фестивалска вечер заврши со блокот филмови „Мувиленд“ кој, за разлика од минатите години, кога беше посветен
на одредена национална кинематографија, оваа година имаше
тематска рамка што ја заокружија шест танц-филмови. Беа прикажани филмовите: „Скроено“ на Аугенблик, „Нарушувања“ на
Фелипе Фроза и Улрике Флеминг, „Како си денес“ на Чиу Чих Хуа,
„Детски птици за камера“ на Давид Дауриер, „Легни ме долу“ на
Марлене Милар и „Да речеме“ на Фук Пак Џим.
Традиционално, како и претходните години, вториот фестивалски ден започна во Вељуса, во манастирот „Воведение на
Пресвета Богородица“. Веќе некаде околу 11 часот претпладне
учесниците и гостите на фестивалот беа во широкиот, тревнат
двор на манастирот, среде предел кој како да е исечок од заборавен
рај, или како што рече еден од лауреатите минатите години – среде
ваква природна убавина, бесмислено ми е да зборувам за што
било, па макар тоа биле и моите филмови. Од возвишението на
кое се наоѓа манастирот убаво можат да се видат селските куќи во
Вељуса. Учесниците и гостите можеа да поуживаат во глетката, но
и восхитени од природниот, зелен амбиент, да направат понекоја
фотосесија. На почетокот сестра Ксенија од манастирското сестринство ги поведе присутните внатре во црквичката објаснувајќи
го нејзиниот историјат. Во 11.30 часот започнаа Астер портретите
на лауреатите и Тивериополските беседи. Концепциски, активности кои поаѓаат од гледиштето дека токму преку дијалошката
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ситуација, преку беседата која не е монолог ами релација меѓу
сите присутни, може барем малку да се разоткрие феноменот на
филмската уметност и, пред сё, на уметникот. Најпрвин отец Григориј ги пренесе поздравите до сите присутни од владиката Наум,
духовниот покровител на фестивалот, а потоа критичарката Гена
Теодосиевска направи портет на Џеки Шепард, наградената продуцентка од Велика Британија: „Филмовите во кои Џеки се јавува
како продуцент се толку блиску до реалноста што се прашувате:
ова е реалност или режирана вистина? Во тие филмови нема филмски ефекти, сё е подредено кон стварноста, и ликовите директно
ја отелотворуваат таа стварност“. (...) „Џеки Шепард е посветена
на откривањето на драмите на малите луѓе во далечни, помалку
познати простори: Африка, Блискиот Исток. Со филмовите кои ги
продуцира, таа отворено застанува во одбрана на послабите. Тие
филмови се едноставни, со специфичен хумор, со откривање на
културолошките разлики меѓу луѓето. Големата љубов за малиот
човек – тоа го негува и го чува за сите нас Џеки Шепард.“ Самата
продуцентка, пак, истакна дека најважно е филмската приказна
да е одредена од реалноста и да има хуманистички аспект. Исто
така, таа истакна дека денес е многу потешко во Велика Британија
да се најдат финансиски поддржувачи за снимање филмови. Така,
честопати и самиот продуцент треба да инвестира во филмот кој
се снима, не во процесот на неговата продукција, ами потоа, при
неговата дистрибуција.
Следуваше портетот на лауреатот Коле Ангеловски направен
од филмскиот критичар Влатко Галевски. Во своето обраќање

насловено како „Лауреатите немаат право на скромност“, Галевски
истакна дека првиот филм во кој Коле се јавува како режисер,
„Татко“, снимен во 1970 година, така да се рече, беспари – е филм
кој за првпат ги отвори темите за еротското во македонската кинематографија. Тој посебно потенцира некои факти поврзани со
Коле Ангеловски, имено, дека неговите театарски претстави ги
гледале над 2 милиона луѓе; дека е режисер на најизведуваната
театарска претстава во Македонија, „Солунски патрдии“, која има
над 300 изведби; дека играл во најскапите филмови во тогашната
Ју-кинематографија. Коле е – заклучи Галевски – едноставно автор
кој не знае за пауза. Збор зеде и наградениот лауреат: „Не ми е
непријатно да бидам во улога на лауреат. Јас бев предодреден да
се занимавам со ова со кое се занимавам. Морам да речам, како
актер во филмовите, уживав. Како режисер, доживував големи
нервози“. Коле Ангеловски посебно го евоцираше процесот на
снимање на филмот „Татко“, кога тој како режисер ќе се соочи со
опструкции од тогашната филмска куќа „Вардар филм“, која во
него гледала своевидна конкуренција. Сепак, целата приказна ќе
има среќен крај со тоа што филмот ќе биде награден на Филмскиот фестивал во Пула, кој во тоа време е смотра на најдобрите
филмови. Како автор, Ангеловски ќе спомене и некои интересни
приказни и анегдоти кои му се случиле, најпрвин со една позната
чешка актерка од тоа време, која ќе доживее несреќна судбина, а
потем и со познатиот Орсон Велс. Се разбира, тоа беа само дел од
многуте приказни кои се насобрале во Коле Ангеловски за сите
овие години како автор. Можеше, без прекин, без застанување,
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да сподели и да раскаже уште многу други приказни, и човечки
и филмски...
Вечерта, со почеток во 19.30 часот, се одржа проекција на
блокот филмови „Глобална фикција“, со траење од околу час и половина. Беа прикажани кратките играни филмови во компетиција:
„Одот на пијаницата“ на Пол Арменгол, „Жената во виолетово“
на Александра Кардалевска, „Интермецо“ на Душан Зориќ, „Живее“ на Елена Пискарева, „Твоите чекори“ на Макс Кубрински и
„Посетителите“ на Тео Пападулакис. Еден мал конгломерат на
различни филмски естетики. Различни модели на филмска нарација, поекспериментална или потрадиционална. Од една страна,
поголема свртеност кон животниот факт кој се преобразува во
фикција. Од друга, давање предност на една нова чувственост. Една
хуманистичка визија и порака за времето – сега и овде.
Претпладнето, во среда, со почеток во 11.30 часот, во фоајето
на НУКЦ „Антон Панов“ се одржа мини работилница со наслов
„Факт, фикција, дело“. Медијатор на работилницата беше Гена
Теодосиевска, а свое излагање во однос на тематската рамка на
работилницата имаше д-р Петар Грујичиќ, сценарист од Белград,
меѓу другото и професор на „Мултимедија“ во Белград. Во своето
искажување тој поаѓаше пред сё од својата позиција на „практичар“, на човек кој се занимава со пишување сценарија, иако се обиде
да актуализира, барем бегло, и некои теоретски аспекти на темата.
Според него, во однос на релацијата фактографија–фикција има
две гледишта. Првото, она на францускиот класицизам, гледиште
кое смета дека уметноста настанува, така да се рече, од ништо; дека
има една своја виша суштина, своја етеричност и не е стриктно
поврзана со животната емпирија. И второто гледиште, натуралистичкото, она кое им дава предност на фактите. Сепак, треба да се
нагласи – истакна тој – таа граница меѓу фактот и фикцијата не
е строга. Доаѓа до своевидна трансформација на фактот во фикција, па во таа смисла го спомена филмот во кој тој се јавува како
сценарист, „Полна месечина над Белград“. Работејќи врз филмот,
врз темата на дезертерството која тогаш, во деведесеттите години
од минатиот век е практично стварност која се случува, Петар
нагласи дека, иако стварноста му била драгоцен материјал, сепак
се обидел да внесе и елементи на сопствена креативност, што ќе
рече, да ў даде предност на креативната измислица. Како пример
за тој симбиотичен однос меѓу фактот и фиктивното тој ги посочи кратките раскази на австрискиот писател Томас Бернхарт, кој
извесен период работел во весник, во рубриката Црна хроника.
Бернхарт толку вешто ги трансформира тие факти од весниците
од црното секојдневје што постои една незабележлива, флуидна граница каде фактот се преобразува во фикција. На неговото
искажување се надоврза медијаторот Гена Теодосиевска, која го
спомена македонскиот филм „Пред дождот“ на Милчо Манчевски.
Долго време по неговото појавување многу луѓе филмот го поимаа
како стварност, како нешто што произлегло од животот. Требаше
да помине извесена временска дистанца – рече таа – за многумина
да сфатат дека тоа е сепак само филм, креативна интерпретација
на стварноста. Сценаристот и професор Петар Грујичиќ нагласи
дека односот кон фактот е поправо однос кон минатото време,
па во таа смисла ние, од позиција на сегашноста во која живееме,
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можеме креативно да се надоврзаме на тој факт. Спомена едно свое
лично искуство, обидот да се сними игран филм кој тргнува од еден
факт, од една фотографија од Втората светска војна. Фотографија
на тогашниот германски боксерски шампион Макс Шмелинг, кој
на фотографијата е многу ослабнат, ни малку налик на крупниот,
силен боксер каков што го знаеле луѓето. Фотографија на која тој е,
сега, германски војник, извесно време пред да загине при десантот
на Крит. Токму таквото случајно откривање на еден детаљ (силниот човек, сега ослабнат!) на таа по малку необична фотографија,
може на творецот да му даде поттик и инспирација за креативно
надоврзување, за навлегување во зоната на фиктивното...
Следуваше еден релаксиран дијалог на Петар со публиката,
една необврзувачка и релаксирана размена на мисли. Прашан
што научил најмногу од својот професор, славниот сценарист
Гордан Михиќ, тој одговори дека тоа е – заразеноста од вистинската
уметност. Режисерот Горан Тренчовски го загатна прашањето за
односот помеѓу фактот и фикцијата при процесот на монтажа, а
водителот на работилницата се согласи дека во креативниот процес е многу повеќе од присутно тоа преплетување, нагласувајќи
дека и самите монтажери можат да се најдат во креативна улога на
режисери. Медијаторот Гена Теодосиевска се надоврза на таа игра
меѓу фактот и фикцијата споменувајќи го филмот „Златна петорка“ на Горан Тренчовски, филм кој се базира и поаѓа од вистински
настан кој се случил во минатото. Петар Грујичиќ го резимираше
на некој начин своето излагање употребувајќи еден цитат од Иво
Андриќ: „Фактите треба да се истражуваат внимателно – сё додека
не почнат да лебдат“.
Вечерта, со почеток во 19.30 часот, продолжи фестивалската
програма со блокот филмови „Ѕвездени документи“, документарни филмови во компетиција. Беа прикажани филмовите: „Патиштата по кои ние одиме“ на Злата Оронова, „Коломби“ на Лука
Фери, „Нежниот џин“ на Марчин Подолец, „Жени“ на Анастасија
Кузјакова, „Неред“ на Иља Желтјаков и „Лица“ на Ханис Багашов.
Програмата започна некаде по 19.30 часот во истата голема сала
во НУЦК „Антон Панов“. Високите летни температури како да го
умртвиле секое движење низ градот, топлиот воздух се бранува
над струмичкиот плоштад, мирно е и без звуци, толку слично на
некоја класична, антологиска сцена од некој вестерн филм. И кога
се чини дека сё е застанато и парализирано од жегата, а небото е
знак на една сина бесконечност, сепак во предвидениот термин
полека пристигнуваат гостите и посетителите кои дошле да го
проследат претпоследниот фестивалски ден. Водителот Ѓорги
Калајџиев, препознатлив по својата смисла за лежерна импровизација, комбинирана со убав хумор, и преведувачката на англиски
јазик, Зорица Паликарова, ја отворија четвртата вечер поканувајќи
го на сцена тричленото, меѓународно жири: Наталија Алтхаузер
од Германија, Елена Мелончели од Италија и Срѓан Финк од Холандија. Жирито ги соопшти добитниците на овогодишните награди: Златна потковица за документарецот „Виолината на Џо“ на
Кахане Куперман од САД; Сребрена потковица за документарецот
„Жени“ на Анастасија Кузјакова од Русија; Бронзена потковица
за краткиот игран филм „Посетителите“ на Тео Пападулакис од
Грција; Старозлатен проектор за краткиот игран филм „Одот на
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пијаницата“ на Пол Арменгол од Шпанија; авторска награда „Ацо
Алексов“ за документарецот „Лица“ на Ханис Багашов од Македонија; награда „Ѓорги Абаџиев“ за најдобро сценарио за краткиот
игран филм „Пеј“ на Кристоф Деак од Унгарија; најдобар краток
игран филм „Живее“ на Елена Пискарева од Русија; најдобар анимиран филм „Авионот“ на Хесус Мартинез Нота од Шпанија; Специјална диплома од жирито на документарецот „Неред“ на Иља
Желјатков од Русија; Специјална диплома од жирито на краткиот
игран филм „Интермецо“ на Душан Зориќ од Србија; Специјална
диплома од жирито на анимираниот филм „Шетачот“ на Тибалт
Шолет од Франција. На сцената, по објавувањето на наградите, се
качи Шпанецот Хесус Мартинез Нота, режисер на наградениот
анимиран филм „Авионот“, кој рече дека е горд на наградата и
дека му е задоволство што е во Струмица. Веднаш потоа селекторот на „Астерфест“, Атанас Чупоски, го најави прикажувањето
на двата филма кои, како посвети и во чест на наградените, ќе се
проектираат на големото киноплатно во големата сала: „Љубов“,
краткиот игран филм на членот на жирито, Наталија Алтхаузер,
актерка и режисерка од Германија, и реставрираната верзија на
филмот „Татко“ на лауреатот Коле Ангеловски од далечната 1973
година. Наталија Алтхаузер му се заблагодари на организаторот на
„Астерфест“, Горан Тренчовски, за можноста да биде дел од фестивалот. Рече дека „Љубов“ е нејзин прв филм и дека целата екипа,
вклучително и таа, биле многу млади кога го работеле филмот, со
мал буџет. „Тоа е посебен филм за мене“ – заврши таа. Потоа на
сцената се појави вториот лауреат Коле Ангеловски, кој се надоврза
на Наталија и рече дека и неговата приказна со снимањето на „Татко“ е многу слична. И тој бил многу млад тогаш, имал дваесет и
четири години, додека актерката и ѕвезда на тогашното глумиште,
Неда Арнериќ, имала само осумнаесет години. Во филмот е и легендарниот Велимир Бата Живоиновиќ, а тука е и, тогаш, младиот
Мето Јовановски, денешниот доајен на македонското глумиште.
И „Љубов“ на Наталија Алтхаузер и „Татко“ на Коле Ангеловски
– понудија една посебна перспектива во однос на еросот, на љубовта. Кај Наталија тоа е љубовта на денешното време, невротична,
понекогаш пресметана, понекогаш налудничава, но и како сите
вистински љубови – кога е тоа потребно – великодушна. Визурата
во „Татко“ е сосема поинаква, во секоја смисла. Антологискиот
расказ „Татко“ од збирката „Нова Пасквелија“ на Живко Чинго,
според кој е правен филмот, послужил само како подлога за сценаристот и режисер Коле Ангеловски, кој не се држел строго до
сижето на расказот, иако основниот мотив – недозволената љубов
– е задржан. И таа недозволена љубов е и тажна и комична во исто
време во питорескниот предел каде што се случува, планината.
Љубов помеѓу татко и снаа, луѓе кои во тоа време, периодот на и
по Втората светска војна, се целосно природни, едноставни, далеку
од идеологизацијата која полека ќе зема замав. И самиот Коле Ангеловски, во неформалните разговори, во еден од фестивалските
денови, рече дека и самиот Живко Чинго бил многу задоволен
од транспозицијата на неговиот книжевен текст во филм. Се покажува: релацијата книжевност–филм, актуелна денес, актуелна
пред две или три децении, не помалку била актуелна и во некои
подалечни времиња, пред речиси половина век.

Последниот, петти ден од фестивалот посветен на светскиот
краток филм „Астерфест“, како што е тоа практика и претходните години, е одбележан со една релаксирана атмосфера, кога веќе
се доделени наградите, и како можност публиката целосно да се
посвети на уживањето наречено – филм. Како мала новина оваа
година е прикажувањето на кратки филмови од Интернационалниот
филмски фестивал на краткометражни филмови во Оберхаузен,
Германија. Практично, фестивалот во Оберхаузен, покренат во 1954
година, е еден од најстарите светски фестивали за краток филм. На
тој фестивал своите филмски почетоци ги имале многу, подоцна
реномирани, филмски уметници како Милош Форман, Иштван
Шабо, Роман Полански и многу други. Фактот што на едно фестивалско издание во Оберхаузен се прикажуваат околу 400 филмови,
само по себе зборува за сериозноста и големината на фестивалот.
И токму затоа овој познат фестивал функционира како своевидна
„платформа“ на европскиот и светскиот краток филм. Со почеток
во 19.30 часот, како избор на наградени филмови од Оберхаузен, а
во вкупно траење од деведесет минути, беа прикажани седум филма:
„Венусија“ на Луис Карин, едно филмско истражување на феноменот
женскост отелотворен како нежност, но и како суровост; „Ден пред
крајот“, филипински научнофантастичен филм во режија на Лав
Дијаз; бразилскиот филм „Измиени раце“ на Луис Корсер, еден обид
за критичко гледање на манипулативноста на меѓународните корпорации во сиромашните земји; „По цел ден“, четириминутен филм
на Андреас Хофштетер, на тема Интернет;„Таа чија крв се згрутчува
во моите гаќи“ на Вика Ќиршенбауер, користење на современите
воени технологии да се актуализира и да се зборува за интимноста
на телото;„Телефонска централа“ на Сара Дрет, филм кој се занимава
со случувањата во Турција додека се пишува нејзината историја; и
филмот „489 години“ на Хајон Квон, истражување на компјутерските
технологии преку кои еден поранешен јужнокорејски војник се враќа
во минатото. Повеќето од прикажаните филмови на тринаесеттото
издание на „Астерфест“ беа европски филмови, но се разбира, тука
беа и филмови од други простори и континенти.
Како што наведува селекторот Атанас Чупоски во каталогот за фестивалот, селекцијата на овогодишниот избор во прв
план ги има пред сё професионалните стандарди: вештината на
нарација, мајсторството на режијата и камерата, актерската игра,
анимацијата, продукцијата итн. Може да се резимира дека беа
понудени филмови за различни вкусови. Видлива беше стилската
различност помеѓу прикажаните филмови, од оние кои беа фокусирани на мајсторството во филмското раскажување, честопати
посегајќи и по експериментот, до оние кои не беа толку оптоварени со технологијата на филмот како естетски феномен, ами
во голема мера се обидуваа да го изнесат надвор, на виделина,
етичкото како категорија која како да е по малку подзаборавена
денес. Многу нови познанства се склопија меѓу филмаџиите, за
некои откривањето на Македонија беше откривање на нова земја,
а за некои, како италијанската режисерка Елена Мелончели, само
истражување на една веќе одамна откриена, филмска земја.
Би тринаесеттиот „Астерфест“! До следните приказни, човечки и филмски, до следните патешествија земски и неземски,
до идните филмски чуда – наредната година!
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На младиот надежен гардист и со исправна вера во душата,
Морис Монтерлан, му се беше случило задоцнет да ја дознае тајно
прогласената вонредна задача за големото чистење од грешни
души, зашто токму таа предвечерина влечењето на срцето, во
најмирно поетично расположение, го одведе во посета на неговата Клотилда, пред некоја недела свршена за него. Мошне
убава, префинета дама со која многу лесно можеше да се втаса до
возвишени, пренежни сфери, каде на преблизок дофат галовно
му се насмевнуваше среќата што се родил и што живее во таа
благодатна чудесност што ја гледаше насекаде околу себе, особено во заносното лице на заветената, со која до самиот мрак се
задржаа во прошетката по раскошната градина – но најмнoгу,
најмногу восхит имаше во нејзините два бакнежа, кратки, но
останати на неговите усни и во насмевката на лицето...
И ете, тогаш дури, пресретнувајќи се со мала група свои
другари гардисти, но не во параднa, китна облека, туку во борбена и прописно вооружени, строго извршително тргнати со
нездржан полет, ја разбра од нив, во неколку многу важни, изненадувачки зборови, која е вонредната задача, поточно промена во
извршување. „Вечерва е сё разбудено, освестено... Сите цркви се
на нога! Од самиот крал е потекната наредбата... Сега сме дел од
специјалната формација, и стануваме, како што се искажа самото
Негово кралско величество, Рака на небесната вистина... Дојди, и
ти си од нас.“ Го викаа, но тој премногу се беше зафатил со својата
среќа за да се осети спремен да им се придружи истиот час. Ги
остави на нивната голема забрзаност, се разбрза и тој, да стигне
најпрвин долично да се подготви, вооружи...„Им одѕвони, значи,
на лажните верници, проклетите протестанти, обично викани
хугеноти! Значи директни казнувања, без прашања?! О, ѓаволи,
дојдете само на помош!...“ Среќно, остро насмевнат, и во него
се развивна нескротлива возбуда, одамна собирана и придушувана... И самиот крал, значи? Тоа беше нов застрем во младата
душа, толку брзо прискоклива! Укажување, конечно, можност за
борба со оружје, кое толку време само формално го носеа на себе!
Ќе се испосопнеше од брзање по улиците. Испомешано,
збуричкано со приспомнувања на едни стари, забошоткани, но
незаборавени навреди, во вид на простачки префрлања од некакво грдо мноштво на таа нарекувана религија, заникната само
за да ў пречи на вековната, вистинска религија – за да ја раскине
всушност врската што толку здушно ја одржуваат и зацврстуваат
сите негови браќа по вера во Бога.
Многу важно, многу оправдано одекнуваше во воздухот
на празникот Свети Бартоломеј најпосле согледаната, одвај дочеканата, вонредна задача.
Од една куќа блиска до улицата, се слушнаа крикови. И
претсмртен задавен глас кој преминуваше во кркор.
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Малку потаму, од многу пораскошна палата, пак слична
пресметка со нечиј живот...
„И тука се криело безверието“, си рече младиот Морис.
Пак друга, непозната група вооруженици, тревожно обземена со претстојна задача, во некакво надбрзување протатне по
уличните плочки небаре по објавена војна...
Беше тргнал, од средбата со блиските другари, со брзање,
сега веќе поттрчнувашe.
Тоа беше некое пијанство кое го обземаше умот. Знаеше
сега само за една цел. И тој да придонесе... Лично учествување
во нешто многу славно и одамна потребно!...
Мислата, во тие трескави мигови, му знаеше само тоа: да
се пролее таа грешна крв, за која толку стаменити свештеници,
посочувачи на правиот пат и нивни претпоставени, големи светии, толку време бессилно го префрлаа сето тоа преку трпечкиот
свој грб, го влечеа. Но ете, најпосле даде Господ, и самиот крал
тоа го реши, иако, како што веќе потслушнува понекој збор,
всушност неговата мајка, со својот благословен ум, сето тоа го
подготвила?... О, да ја поживее Господ!
Младиот Морис Монтерлан, колку воинствен толку религиозен, беше само еден од многуте во веќе големиот Париз, во
чии глави брмчеа такви мисли.
Сепак сфати дека скршнал, нозете не го водеа дома, туку
најпрво кај еден од најзаслужните богофалители, во црквата ќе
го побара пречесниот опат Алберт, голем пријател на неговиот
татко а негов духовен учител со кого веќе се имаше запријателено, свештеник кој тивко, стрпливо, сам измислил вистински
усовршена клада за спалување, зашто убеден во благородноста
на принесувањето на таквата, човечка жртва, дури со двојно
значење, очекувал милостив одраз од небото кон својот дом за
дадениот придонес кон општото добро и просветлување во вистинската вера... Знаеше Морис дека опатот Алберт беше ставил
во служба на црквата дел од својата куќа – една мала соба каде ги
чуваше изработуваните клади, а и синџири погодно дотерани, со
направа за закатанчување на рацете зад грбот – да, но овој пат тоа
што му падна в очи кај овој ете толку докажан божји служител
беше нешто сосем невообичаено: вооружени припадници на
веќе чуената новооснована формација, меѓу кои и понекој макар малку познат, доаѓајќи од задниот дел на црквениот двор и
гледајќи во список, повикуваа, од доста голема група обиколена
со стража близу до портата, еден по еден, бедници, грешници,
кои не смееја да си проговорат ни збор, и ги одведуваа таму
некаде околу, „на распит“, па потоа, по заминувањето, повикуваа
втор, трет. Познато му беше на Морис дека постои уште една
врата таму назад, од кај што обично влегуваа колите на повисоки
свештенички старешини и на опатот, но што имаше сега таму:
дали единствено војници, дали коли војнички, можеше само
да претпоставува. За миг помисли да провери, меѓутоа вгледан
во забележливата успешност на униформираните во ова ново
вечерно работење покрај ѕидовите на црквата, некако се почувствува незгодно вака, во цивилно, дури таму одзади да заоѓа и
да погледува, а освен тоа, навистина многу му се брзаше: Да,
имаше некој пропуст, бездруго, иако брзањето сето време не го
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напушташе. А пропустот беше, убаво го гледаше тоа – во разликата меѓу него и вооружените. Но ѓавол нека ја носи таа глупава
разлика. Разлика во изгледот, сликата. А можеше ли некој да му
каже: која разлика ја има меѓу душата негова и тие, душите на
сите нив, другите? Знаеше многу добро дека припаѓа на истата
таа Рака на небесната вистина – но како и каде, кога е празнорак!
Сето тоа толку брзо и неочекувано се затркала, така што којзнае
уште колку како него се останати вака изненадени и неснајдени!
Знаеше, всушност, многу добро дека во друго лежи проблемот,
но кој син на влијателен парижанец ја признал небрежноста кон
своите службени обврски, па и тој како млад офицер својата лична должност да си уреди дома, со послугата режим со можност за
најитен прием на повик и одѕив на него, во секое време на денот!
Само што, некој воопшто несмирлив внатрешен предизвик го
туркаше, сепак, да продолжи уште побрзо! Беше посакал, вистина, во изненадувачката новонастаната состојба, да размени, колку
за свое подобро ориентирање, неколку збора со опатот, тој познат
водач на народните души и народните мисли, но не му требаше
многу за да увиди дека за овој пат ќе мора сам, со сопственото
убедување да си помине. Зашто тој одвај и го донаѕре опатот, само
за миг, многу живо вклучен во тоа што работеа војниците, но
го изгуби од вид, безуспешно маејќи се со погледот лево-десно,
пa сепак, конечно, не пропушти нешто барем малку појасно да
долови, колку што зачу од доста роморниот, мешано исполнет
црковен трем со униформирани и цивили на кои познатиот глас,
во некаква забрзаност како да им уделуваше богато-речовити
благослови, какви што не еднаш и нему му имаше упатувано...

Ех... Впрочем, и зошто да се распрашува? Не заслужиле ли,
овие доведени што ги чува стражава, да им биде попусто секакво
измолување милост, зашто се одвратни кривоверци? И не се ли
мислите на овој толку пожртвуван свештеник и на овие накупчени претежно млади луѓе, принудени со оружје да ја бранат
светата вистина – исто така и негови мисли? Нивната задача – не
е ли истата, неговата, пред којашто одвај се воздржува што вака
затечен во бурниве часови, сё уште не може и сам да ја започне?
И се чувствуваше силно уверен дека добро разбира: Вистината во која веруваа уште безброј со слично убедување како
опатот Алфред, и во која повеќе отколку во најочигледното се
веруваше, беше дека не може да има спас во кривоверието. Затоа
тие заблуданици ќе послужат како жртва пред големиот Бог принесена со телата и душите нивни, на изопачените кривоверци,
кои толку застрашително ја загрозија единствената вистинска,
света вера, и затоа што се злодејци, сите служители на ѓаволите,
што толку многу се множат и покрај грижно преземаните правоверни мерки и тука, во Франција, и во Шпанија, и на толку други
места. Црвје да беа, побрзо ќе бидеа прегазени!
Мислите усилено му работеа, нозете повторно забрзано го
вршеа својот дел, но премногу заостануваа зад желбата.
Ама не можејќи понатаму така, со активна, бурна мисла во
главата и заспани, спречени раце, тој просто ја спрашти да стигне
еднаш дома, кај себе, да се среди... Нели и самото Негово величество кралот, вечерва го доживува истото ова? Тој навистина вечерва,
или поточно, ноќва, некако величествено возбуден, се чувствуваше
многу празнично и во потреба за многу простор пред себе!...
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Не, повеќе нема одмор, наскоро сепак, и сам ќе се вклопи
во тоа, а многу добро го сфаќа... Неуморно дејствуваат, и тој ќе
дејствува... ќе најде начин да дејствува во оваа ноќ, зашто никогаш ваков повик во себеси, ваква спремност на сето свое битие, не
насетил, и е толку горд што со нив е и Неговото величество Карло
IX и славната кралска мајка Катерина Медичи, на која на сон ў се
покажала неопходноста за оваа светибартоломејска правда. Но
сето не се завршува за една нок: сеќава, сигурно уште долго, долго
не ќе има одмор од оваа света должност што најпосле ја дочекаа.
И пак очигледната живост по улиците; вооружени групи
што брзо поминуваат; и тивките, изненадувачки втурнувања
во определени порти, стропувања; и пак крикови. И потоа пак
тишина, небаре најголем, најправеден зацаруван мир.
Ах, под земја ли пропадна, каква ли тајна ў се случи на групата во којашто тој припаѓа, та што никако не може да ја сретне?
Најпосле се обрати на една живо подвижна оружена група
од истата чуена Рака на небесната вистина, и замоли, бидејќи е и
тој оттаму, гардист, а сё уште не ја пронашол својата група, не го
знае ни името на водачот, дали можат да го прифатат да се бори
со нив, додека се снајде.
– Дојди со нас – па, види си ако можеш нешто... – му одговорија. Но и од самиот тон остана незадоволен.
И што виде? Што направи?
Ги спростреа мажот и жената, распосечени, по подот, крикнаа децата да плачат – еден хаос, да му го збудали умот на човек,
слугинката не знае низ која врата да побеге... и избрзаа надвор,
мигум оставајќи го тоа така. Тој – само да види, како и што му
рекоа. Ништо повеќе. Никакво оружје за него. Зарем носи некој
резервна борбена спрема, па да му дадат!
Неправда... Толку сакаше да стори!... Ама, која е неговата
подлога, всушност?
Зошто воопшто се призакачи за нив! Нешто како да го
тргаше за узда и го подвраќаше назад.
Меѓутоа, го исполнуваа и натаму несекојдневните, б о р б е н
и т е случувања што го потресоа Париз. Душата ја насетуваше бурната атмосфера, која сепак беше не помалку важна и обземлива
дури и од амбицијата за сопствено учество. Го радуваше, слично
на смилување на судбината со некое богатство, кое сепак ќе дојде
во џебот... Впрочем, не мируваше тој; претчувствуваше дека делот
негов го чека, и уште сега му се радуваше, заедно со радувањето
и на сето што надојде, небаре по некоја небесна река... и не престануваше, јуреше покрај нив, се гневеше на понекои останати
попразни места, каде немаше луѓе, се иззасолниле, замавнуваше
високо над главата со тупаницата наместо меч, рикнуваше...
И одеднаш – случајност, ама силно го штрекна: „Не ми
требате повеќе!“ – вчасот си извикна во своето скриено битие,
а беа во еден од наредните семејни домови, каде и незабележан
од полетните, – их, воопшто недокажани „другари“ – конечно се
здоби со потребниот меч, зграпчувајќи го од безотпорната рака
на покосен домаќин кој, кога тој достигна, умираше крварејќи
од повеќе убоди. Веднаш потоа му го извлече и борбениот колан
од под снагата, приопашувајќи си го. Никогаш не бил толку возбуден од еден меч, го стегаше во десницата тресејќи го болскав
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и долг, забележа: немаше воопшто потреба да го подизбрише
од облеката на сопственикот кривоверец, кој не беше стигнал
ни да го окрвави...
Истрчан со него надвор, и не ни гледаше повеќе на тоа дали
е припадник на некаква група околу себе или не е. Море каква
ситна група, каква незначителност! Тоа беше одеднаш едно многу
повозбуркано чувство: зад себе сега го сеќаваше како надоаѓа
разбудениот, освестениот Париз, престолнината! А нозете да се
истепаат! Нејќеа да мируваат и да се одморат, сакаа да достигнат
таму, напред... кај овозможувањето...
Каде е тоа?
Загледувајќи се повнимателно по улицата, сфаќаше дека тоа
е – во црквата на чичкото Алфред, единствениот опат во кого
така целосно беше оддаден! Зашто таму го носеа повторно нозете.
Понекогаш човек, обземен од поактуелните нешта, и задоцнето дознава за своите очекувања.
Сега дури убаво знаеше дека ќе побара од него некои податоци, како што од црква добила групата во којашто се беше
нашол пред ова лунѕање, – тој убаво забележа во една рака – несомнен дел од список со лажноверници... Да, сигурно!... И добро
прави што е пак запатен кај чичко Алфред.
Но му дојде еве некако подалеку овој пат, така што патем
имаше и други две цркви, осветлени и со мошне гласна врева
присутна, и тој не ги одмина, ќе сврати, си говореше во помислата, барем малку, да ги види насобраните, да ги почуе...
Мислеше така, дека малку ќе одземе од своето брзање, но
сепак испадна поинаку. Зашто не беше ниту малку ниту за одбегнување тоа што го виде и чу.
Што беше многу важно, се осведочи дека всушност црквите
даваат точни, грижно проверени податоци за кривоверците: кои
се тие и каде ќе се најдат. Одговорно го правеа тоа, поправо, беше
уште порано веќе средено.
Така, уште пред да стигне кај пријателот, сознанијата му беа
подзбогатени, ама неопходноста за него, ако не смалена, сепак
беше веќе малку ублажена. Зашто во едната од двете цркви, во
кои по извесно време се позадржа во своето јурење, беше веќе
добил од свештеникот список со три имиња: иако непознат, се
покажаа доволни неговата скапа дворјанска облека и оружјето
и одушевениот лик. Му беше побарано да го остави запишано
целото име и презиме.
И му се погоди: не многу пред самото пристигнување, „посоветуван“ од адресата во добиеното парче список, го имаше
најпосле своето „борбено крштавање“ во ноќта, а и во животот,
смирувајќи – изненаден колку лесно – болен четириесетгодишник и неговата мошне ограничена жена посветена само на него,
кои ги праша за имињата и кои ништо страшно не помислија
и од неговото прашување. Не гледаше дали тоа пред неговите
очи е крв или вода, пред нив му беше само словото на верата.
Исчекоруваше од собата со затврдено чувство на исправност. Го позадржа, сепак, во вратата, едно допрување на мислата
до нешто... не толку можеби одбивно, туку... до нешто здодевно,
кое е затоа дури жално...„Чудно е како луѓето се грозат и се прават
мирољубни, а потоа страдаат. Грозно им е да се убие змијата, која
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е штеточинец, а не знаат дека е грозно што воопшто таа лази
по земјата. Таа, која и Адам и Ева ги прелага, зашто е ѓавол!...“
Со едната нога веќе допрен по плочите на ходникот, но не
со целата тежина, како да ги зборуваше своите мисли по некоја
којзнае каква должност, за собата зад својот грб, во која си ја
сврши работата и која остана така, не интересирајќи го воопшто
повеќе. Го интересираше додека имаше живот во неа, што требаше да исчезне... Но се опомени дека треба да побрза, зашто
нели и од него се чека да даде свој дел во големото истребување.
Излезен беше надвор, и како да се расчистуваше пред него...
Нешто уште пополетно од претходно го завлече напред, и беше
навистина многу доследен:
„Ура на злодејците!“ му искликна душата, најпосле олеснето
издишувајќи се. Конечно можеше, ако сака, и да се гордее пред
себеси со својата студена храброст. Зад себе веќе имаше еден
успех, иако и не е тоа којзнае што. И една ништотничка... За нив
уште други изрекле што треба, и нема тука место за никаква
сентименталност. Глупава, всушност, многу штетна сентименталност, ако ја има негде. Тој има пред себе посочувачи на правиот
пат, и тоа е среќа за него. „И добро е сега...“ Вистина, му се случи
позадоцнето да се вклучи во ова големо разбудување на луѓето
жедни за правда и законитост – помисли, со драго потсетување
на миличката Клотилда, но затоа тој нема да заостане... Затоа му
трепери во овие мигови сето битие и... ништо друго, туку единствено: „Ура на нив! Во крв да ги издавиме!“ Тој повик Морис де
Монтерлан го чувствуваше како расклокотена радост во својата
снага, во самата зоврена крв на која, се разбира, не можеше да
ў биде доволно досега стореното – Што е тоа? Но aко: на сите,
бројни, долготрајни, носени во себе навреди, нетрпеливости, ќе
стигне, со здраво припашаново на себе прирачно, остросечно
парче оружје – да им даде оддишка!
Мечот, натопен во крв, уште нескоравена, високо поткренат, го покажуваше во ноќта не знаејќи кому, веќе неколкупати.
Му се полнеше душата и нему, а го сеќаваше тоа: и на другите
како него, што ги има толку многу, освестени за важноста да се
дочува правиот пат, да се победи на него, а тоа значеше дека имаат
силна поддршка благочестивите сили во Франција, дека нема
да им се даде повеќе на злите сили да работат на скршнување
од правиот пат. „Заречени сме биле, и сме!“ – мислеше, а тоа го
слушаше како и го изговараат ноќва. Можеби не сосем истите
зборови, но тие беа мислите, светите вистини. „Не им го даваме
правото на тие што ја носат лагата и што ни велат: ’Тоа е спасот!
Нека не се лажат, знаеме што правиме ние. Да, светот е разбуден,
и во оваа средина треба да има запалени нови, силни огништа
на светиот оган на вистината и правдата, којшто ќе ја одмерува
онаа лукаво прикривана ерес, со ставање рака или нога во жарта
или во расклокотен котел полн со зовриена вода, и Бог што нё
благословувал, сигурно уште повеќе ќе нё благословува на тој пат!
И секогаш храмовите ќе ни бидат полни со поборниците на вистинската вера, кои ќе излегуваат пред Божјиот суд со нови докази
и секогаш ќе бидат, ќе бидеме заслужни за народниот спас...“
Тој вистина и порано ја знаеше моќта на исправната вера,
но особено сега, додека пак стигнуваше до црквата на опатот

Алфред и влегуваше низ нејзината висока порта, пресретнат од
едно големо мноштво кое го изненадуваше, навистина задоволно сфаќаше дека има уште многу, многу чесни заговорници на
вистината, која како да беше од небото таква дадена.
Сега беше подобро, го осети над себе моќното крило на
верата и црквата. Допреѓешното, извесно прикрадливо, иако
отфрлано чувство на некаква самост – како никогаш и да го
немало...
Убаво го поднасети тоа уште патем, додека доаѓаше,
впуштајќи се по храмовите и светите отци, а и сега, пред лицето
на опатот Алфред од кое сила го обгреваше, веќе запознат со
постоењето на изготвени списоци на заслужените за казната
што оваа ноќ почнуваше. Така, се почувствува во уште поголема
сигурност на својот активен договор со себе, што му донесуваше
речиси во бранови нестрпливост... Дишеше со истата молитва
што ја упатуваа духоводителите кон Бога на небесата. А тие,
пастирите народни, ги презеле совреме решителните задачи,
стигнато е до последната точка со тајното, грижливо евидентирање на тешките грешења од душите оптоварени со ерес... се знае
состојбата и што е потребно и сега и за понатаму, а сигурно е
дека уште многу е потребно допрва за извршување... Но е добро
изострено достојно оружје, и добро се покажува во рацете на
чуварите на светите права, во кои ја гледаа светиите големата
своја и, како што на глас објаснуваат: Господова надеж... Оо, ете,
најпосле осамна... ова... поправо... дојде светата н о ќ, на која
овој свет долго чекаше, како што во жешка суша земјата чека
благословена небесна росичка, која ќе избрише сё неубаво од
неа и ќе ја обзрачи со надеж...
Сведок беше: одекнуваат благоугодни молепствија од црквите, сигурно од секоја црква во големиов град, претворена во
победничка крепост; тој не се сомнева во тоа: и колку среќавања
да му се случеа со редум ангажираните свештеници – сите ќе
ги видеше во вакви прекрасни, најсвечени празнични одежди
– и продолжуваше, продолжуваше славопевното испраќање на
жртвите од земјата кон небото, низ сиот голем град, преполн со
најразлични светулкања и вреви.
Се наслушаа благородните уши на растрчаниот Морис
Монтерлан:
„..Луѓе погрешно никнати на земјата... створови кривомислечки, кривокажувачки! Тие ќе му проповедале на овој долго
навредуван свет, со полно измислувани лаги... Тие подли лицемери, со своето безочно, престорно милосрдие! – роглести ѓаволи што се насмевнуваат благо! Та какво милосрдие да одржува
вистинскава вера-богоугодничка, кога во секој град, во секое
село, во секоја улица, во секој агол искривоколчените умови го
коват несмирливото кривоверие! А зар и во самите први записи
на Светото писмо не се споменуваат светите војни во кои Севишниот им помагал толку долго време на Израелците додека од
непријателите се искажуваше темното богохулие, се пројавуваа
големите грешници на богосквернавење и измачување на верните, се издвоија страшните гонители на светиот Бог, а подоцна и
на светото христијанство! Затоа злото толку растеше и цутеше
во светот, што го престорија во нова Содома и Гомора, зашто се
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криеја тие... сите тие непријатели на светата вистина, ја издигнаа толку штетната лага на лицемерието наречена милосрдие за
сиромашните... О, гадост!... И самиов збор што ги отсликува, е
навреда за светата црква...“
И небаре одговор на тоа, понатаму:
„Толку се изгуби, толку многу страдаше светиот занес на
вистиноверието, за кое јавно, законито се гинеше во светите
Крстоносни војни... Но каде се тие славни времиња? Во штетна
мекост веќе стотици години се тонеше... сё додека, барем тука
ете, во нашата Франција... не ў се кажа на сон на преблагородната мајка на нашиот велик крал Карло IX, неопходноста од
заштита на понижуваното небо, со крв да се исперат купови и
купови злобни навреди во кои задлаби веќе мноштво од двоношците, иако дарежливо, милостиво им се дал разум! И фала му
на Севишниот, најпосле дојде време тоа да се види што е, што
значи, и да се стори што треба...“ – О, да, еве: тоа како толкупати, неговите уши пак го слушаат непомирливиот, свет борец
опат Алфред (вистина, сега многу посмело отпуштен во зборот
пред масата надојдени, натискани верници, кои си го напојуваа
заносно слухот). Тука покрај него се призадржа младиот Морис,
во своето високо излебдување, дослушување, догледување; еве
пак, но сега добро препознавливо изнајден себеси на постабилна
почва, повторно тука, иако надвор, пред чичко Алфредовата
црква, довеан од ветриштата на бурните случувања, несмирен,
незапрен во своето неуморно, допрва вистинско учествување.
– Оче, очее... – извика, обидувајќи се да биде чуен. – Пречесен оче Алфред!... Вие сте мојот... мојот духовен...
– Синко Морис? – го догледа свештеникот. – Така само!...
така, момче драго!... Со светлата правдина и вистината пред
нас!... Поздрави го татко ти! – И продолжи светијата со своите
недовршени кажувања, завртувајќи се со погледот и лицето кон
големиот број слушатели.
– Драг оче! – со сето грло повторно нададе глас, иако беше
близу. – Силно ти се молам, ислушај ме малку.
Трогнато потсепнат, свештеникот пак се прекина во вршењето на должноста; се пресегна со едната рака, допирајќи го
момчакот по ракавот, и овој пристапи кон него чекор.
Со смирувачко ветување со својата поткрената рака кон
слушателите, како што добро умеат свештениците, кое значеше
дека скоро ќе се врати, чесниот опат со благи, дури грациозни
движења и мимичен повик со главата, го поведе момчето внатре во црквата, па ја приврати внимателно полата на високата
врата речиси до затворање. Тука, близу зад вратата, неговите
поджебрени очи, посветени на лицето на момчето, веќе прашуваа исчекливо.
– Не можам да ја најдам мојата оружена група – како вземи
да пропаднала! А не можам да мирувам... Можете ли, чесен оче,
да ми дадете некое име... како список нешто, за дејствување?
– Не тебе! – многу подготвено, отсечно одби пријателот
опат речиси уште пред да го заврши тој прашањето.
– Ама тие се непријатели на Бога и наши...
– Знам... знам дека се тоа. Ама што ќе рече татко ти?! – Неговите очи со голема прекорност го косеа момчето по лицето.
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На мошне обесхрабрениот Морис не му остана друго, освен
на него, на опатот, да се поплаче:
– Тоа мене ми го правите? Ме терате... простете, ама да ве
мразам ме терате?
Отаде вратата брзо се засилуваше врева.
На младиот, оневозможен офицер му падна на ум да се
потпомогне: – Јас веќе овој меч го окрвавив од двајца... сакате
ли да видите? – Но обѕирен, тој сепак се воздржа во движењето
малку да го повлече своето оружје од ножницата. – Не е нешто
за покажување – рече, доста присилно насмевнат.
На стариот пријател, мошне постар од татко му, му поостанаа очите на неговата ножница.
– Ах, синко! Добро... Нека бидам јас тој што ќе му објасни на
татко ти. – Тој попушти пред аргументот на младоста. А неговиот
насмев беше веќе одоброволен, додека многу брзо не премина
пак во тешка сериозност: – Ама многу да внимаваш!
– Знам, оче. Немојте да се грижите.
И со нов лесен допир оставајќи го да причека, опатот Алфред направи неколку чекори во полумрачната црква, повлече
двапати некаква фиока, и откако се наведна таму со поткренат
лорњон пред своето лице, по уште сосем мало задржување, се
врати до него со две копии на делови од список.
– Еве... Надвор е повеќе осветлено, ќе видиш. Најдобро е,
во графата до името, да стои „самец“. Најмногу до двајца... И не
заборавај, стави си го името во последната графа. Извршител.
Слушни ме сега: Не повеќе од едно ливче! Но за секој случај, да
не останеш без ништо, еве, имај уште едно – што не значи дека
смееш и двете. Ти си многу млад! Сметам и доволно дисциплиниран. Де, има кој... Издадов веќе на доста луѓе.
И тој ја подотвори вратата, па излегоа пак пред развревените.
Заблагодарувањето на Морис не дојде ни навреме нити со
вистинско задоволство. „Човек со стиснато срце“, си рече безгласно.
– Да ми го поздравиш татко ти, и намини одутре, да те видам сакам – му рече опатот и го остави, па веднаш се исправи со
својот авторитет пред не малиот број што уште го чекаа, зашто
имаше уште работа со нив, па премина веднаш на тоа, правејќи
вешто крај на претходната реч: – Ете... тоа е, драги луѓе мои,
нашиот дел, нашата должност за вечерва и ноќва! – тој посегна
со раката некаде од зад себе, и небаре свет, обврзувачки ритуал,
се видоа во рацете достоинствени, снопче од неговите лично
изработувани синџири подготвени сосе катанци: – Има, земете
браќа, помогнете го нашето свето дело!
И земаа луѓето, и заминуваа, сами, по двајца, по тројца...
Не зеде младиот Монтерлан, уште малку се позадржа гледајќи го новото случување, па замина брзајќи, и од оваа црква.
Не беше со многу можности в џеб, но беше сепак добро
успешен. Не беше право да не биде задоволен. Тој уште три,
вкупно веќе пет свети жртви... или поточно, грешни животи,
со пргавата десница, со својот меч ги беше претворил... да, тоа
беа сега свети жртви. Обдаден на големата задача, внесен сиот
во неуморен полет, но со чувство на бодра благословеност, при
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што лелеците на смрт што ја нанесуваше, од лице, од грб закопувајќи ја острицата, го исполнуваа со воздигнатост на светото
правдољубие што го беше изучувал, така што се чувствуваше
голем, достоен заслуженик: со мечот веќе изваден од канија,
леташе од задача до задача, барајќи каде е новата, јурејќи со него
размавтан в рака, така што во таа засиленост и му искапна некоја
капка еретичка крв, мали дамки што можеби и ќе оставеа траги
на неговата облека, но само на неа.
Крстосуваше по париските улици, меѓутоа сепак, веќе пет
успеси, пет запишувања во својот мал, личен список во џебот,
пет принесени жртви на богољубивата правда – тоа побара од
него навистина многу, дури му се пристори во еден миг како да
не можеше понатаму без да ги освежи на некој начин силите.
Веќе ја чувствуваше замората во нозете, а не беше далеку од
својата улица, па сама му дојде, најпрво, помислата на својот убав
црно-бел коњ... Колку весело нешто, колку славно: да го оседла
и да му се фрли на разиграниот грб... Но скоро истовремено со
допирот на помислата до својот дом, се разбуди и нешто друго
во него... Потсет, по малку непријатен, ама всушност – само на-

видум! О, и тоа каков потсет, кој во овие околности кога граници
на неговите постапки не се поставуваат, станува многу значаен!
Помисла, која значеше исто едно посакување, но не така ситно
како што е својот коњ. „Види го ти Морис“, си се потсмевна на
себе признавајќи, одеднаш заробен во возбуда, малку посилно отколку што би можел да очекува: „Одиш, се оддалечуваш,
наваму, наонаму, а сё околу својата куќа се врткаш... Ете како
самото ми доскокна в памет едно плеткање, прикривање на т
а а можност... Ноќ е ова – родена за невозможното!“ Го обзеде
задишаност. Сосетката Лина!... Убавата, кршна девојка. Беше
веќе омажена, но тој во себе уште ја викаше девојка. На таа девојка родителите, вистина, рано ў оболеа обајцата... но во него
отсекогаш тлееше, дури, на мигови, и вивкаше желба да легне
со неа. Таа, една, речиси сиромашна девојка со мошне скромни
приходи и со татко речиси врзан за постела, а и покрај тоа, толку
самоуверена, и подбивна дури, и тоа при толкавата несмиреност...
нескротеност, до зовривање на гнев во него! – а токму во тоа ў
беше најголемата допадливост. Од високиот прозорец на својата
раскошна куќа толкупати очите не можел да си ги оттргне од неа,
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сё додека можеше да ја најде некаде во нивниот запуштен двор.
Не еднаш тие погледи, одлебдени од реалноста, му продолжуваа
пред очите како слики на гола убавина...
Но таа не сакаше ни да знае за тоа, уште помалку да ў спомене што и да било. Дива! А знае да се мажи за еден голтар,
некојси Леон, им го даде татко ў поголемиот дел од куќата да
живеат. Беше, како и тој, воено лице, во коњицата, но некаде
подалеку, не во Париз... Па дури и дете роди со него, го шета в
раце по празното двориште, разгрлена во градите, разбосена во
нозете, ама каква корист? Сурово предизвиклива. Да, ама тој,
лембетот Леон, е еден од лажноверниците! Во блискиот храм, кај
што токму му падна на ум за коњот и за неа, и кај што си кажа
дека постои нешто што е многу поважно од извесно прошетување со коњот, му се здаде, со својот авторитет на познато момче
од истакнатиот сталеж, да не биде спречен, од близина, сериозно
да помине покрај засолнатиот список и да прочита во него: Леон
Рене. Со крупни, ракописни букви! Тој! А тој и таа, најсигурно,
не се разликуваат во тој поглед, за верата... Има успеано да ја
потчини на својата заглупавеност!...
Одлуката во него беше одеднаш во фаза на миговно дозревање. Можеби зашто веќе толкав дел на ноќта беше обвладеан од
посебно бурна внатрешна разиграност. Пред него се закажуваше славно, прекрасно, двојно наплатување... И за него најпосле
нешто вистинско беше зачувала оваа ноќ.
Да се плаши ли? Не му трепнуваше око, дури и да беше дома
тој Леон! Па така и на толку места се воведуваше ноќва правдата.
И ќе настојува: крваво! Камо само да му се мерне пред очите тој
Леон! Ќе види тогаш таа што значи тоа!...
Толку силно беше затропал на вратата по прескокнувањето на оградата, што започна таа однатре да ја турка вратата со
својата слаба женска сила.
– Кој? Кој навалува вака?
– Отвори, идам да си наплатам еден долг! – Не го криеше
воопшто својот глас.
– Ти?!.. Ама како, господине соседе... – Ретко ў го слушал
гласот, ама сега ў беше некако нагло изменет. – Ве молам, маж
ми не е дома.
– Сеедно. – Со едно посилно напрегање, се размавнаа двете
поли в страни. – Ајде! – Втурнат, со остар стег грубо опфаќајќи
ја со едната рака, со другата поддопирајќи се по мечот на појас
како во желба да го покаже, ја повлече навнатре, во првата соба,
каде што бледо светкаше.
– Што... Што ти мене... – успеа да изрече кутро подзанесена
наназад, но не и да си дојде на себе од толку грдото изненадување.
– Ќе си услужиш на себе, ако не зборуваш. А тоа ништо
не менува, ако сакаш и плачи или пеј. Таков е денот, дојден сум
по троа правда, која не ти се сакаше да ми ја покажеш.
Беше тоа спалната, на која близу тука, потпокриено лесно,
лежеше, можеби спиеше детенцето.
Нити му требаше многу време нити му беше тешко, со
посилен стисок, поткршнувајќи ја во половината, да ја повали на
креветот. И по не повеќе од еден миг, не давајќи ў ни да трепне,
беше веќе небаре едно со неа.
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Не спиеше малечкото, туку нешто се расшлипка гласно
со уста, како да се расправа со некого на својот детински јазик.
Му го привлече вниманието, но тоа не беше само обично
привлечено внимание, туку нешто многу посебно доживеано...
Но мајката, повеќе од сё друго вознемирена за него, детенцето, не верувајќи дека помагаат тука зборови, смогна сепак некако
барем да му го поистурка телцето на малку побезбедно, подалеку,
недоисчудливо гледајќи, со одбранбено поткрената другата рака,
во лицето наднесено над нејзиниот досегашен спокој.
Тој проговори, не без закана:
– И така тоа ќе биде мој дел. Што ќе те чинеше ако совреме
ми го дозволеше?
Таа никако не можеше да сфати, на јасен човечки начин,
почеток, разбор на ова безумство. Молчеше, со лице дојдено
уплакано веќе, иако сё уште немаше солзи. Очите ў шараа по
нешто спасоносно во полутемната соба, во која ништо потврдо
од облеки и покривки немаше...
Тој ў забележа по онаа рака што не успеа да се дофати
за одбрана: ў се тресеше од страв. Веќе ў беше познато што се
случува во оваа ноќ, и пред ужасниов, одвратниов час таа дури
се занимаваше со своите размисли за еднакви права на сите религии, и на католичката, и протестантската, и исламската, дури и
еврејската, зашто сите го слават едниот единствен Бог, создател
на сё живо, иако различно си го замислуваат, – но безобѕирната
појава на тој што го мислела само за сосед, и одеднаш толку
дивата грубост со која алчно ў се нафрли на снагата, просто
смрзнувачки подејствува на сё што било во неа. Остана одеднаш
заборавено што е тоа надеж, не соумуваше за што попрво да се
плаши. Губеше смисла и пружањето каков било отпор: Постоеше
ли воопшто нешто полошо!?
Зарем е прашање ова на религиите? Нејзиниот ум е слаб
тоа да го поврзе.
Не, сепак нешто логично таа не можеше да пронајде. Која
дозвола ја користи ноќва овој човек вака да влезе – и како: со
к о ј а намера е дојден всушност?
Забележувајќи ў сепак нешто премолчливо во нејзиниот
однос, круто решителниот Морис ў рече:
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– Сосетке Лина, нема да кријам. Неколку кривовернички
души веќе ги пратив во пеколот. Ме гледаш... Среќна си што те
сакам од мала, и тоа е твојот спас. Знам за твојата ерес...
Токму тогаш, јасно потропнување на вратата, во миг им го
привлече сето внимание. (Добро беше што вратата сепак нечија
рака ја затворила.)
– Татко, ти ли си? – Беше и понатаму како скаменето замрзната, иако умесно го направи единственото потребно нешто:
се јави.
– Добра си? – прашуваше ослабениот глас на болниот родител отаде вратата.
Морис, покажувајќи ў со прстот на уста што да стори, ў
се закани поткревајќи го мечот, и дури со стегнати, стружечки
заби, гледајќи ја право во блиските очи.
– Добра сум, но расоблечена сум, татко. Што ќе ми е, да
не сум добра? – му одговори на родителот, веќе соучеснички,
гледајќи го прашално насилниот ужасен натрапник со крваво
подвалкана дури и канијата со мечот.
Задоволен, тој нишна двпапати видливо со главата.
Сето што таа го гледаше со напрегнатите очи, го гледаше
од легната, принудена положба.
Отаде вратата се оддалечија тивките, бавни стапки.
Одвај дочекувајќи го тоа, Морис осетно брзаше да продолжи со предолго ускратуваното. Никогаш не му беше дошла
помисла во главата дали има право на тоа. Но сега, далеку од таква
грижа, инакво нешто повторно му се раззуи низ сознанието,
така што тој навистина се разлути од таа нагрвалица во својата
вжештена глава, гледајќи ја сосетката подобро во мислата отколку
тука, до себе, оневозможена под неговата тежина и наголемувачка стега: „Со презир ме одбиваше! Една кривоверничка која се
истрча уште едно покрај себе да создаде!“
Со последнава мисла, добро засврдлена во умот, со појавен
пред очите ликот на борбениот, со право ожесточен опат Алфред, во истите тие мигови додека го впиваше во себе задоволството од поседувањето на убавото, посакувано тело, во самите
тие заситувачки ама незаситни мигови од кои целата таа бурна
вечер немаше доживеано позадишани, посака да најде нешто
уште повеќе од тоа. И со раката со која сё дотогаш несмирено
грабеше, дропчкаше по бујните, рассоголени гради, кои и се
навлжнија, зашто беа на доилка, откако, како сосем незначително нешто, несетно ја извлече острата кама од појасот, дури
поджесточувајќи се притоа во „љубовниот чин“, небаре веќе
заборавено подзанесен, си дозволи да му појде, во „страста“,
отфрлена целата рака в страна – напипа доволно јасно, речиси
дури нежно внимателно, ја притисна дршката, и ја остави забодена камата. Но изревна јуначето истиот миг, со вресок каков
што не се беше слушнал од толку мало човечко создание, – а
нозете на Морис уште му преткаа, растриени од нејзините, како
да веруваше дека ќе го најде тоа што му требаше, но тоа беше
веќе нешто заборавено.
– Детето! Детето! – се истргаше мајката. Таа се напрегна со
сета сила да се ослободува од него.
– Остави го детето! Ти гледај тука...

Но избезумливата дивост наскокната во неа најпрвин против разборот, не ја оставаше да се покори. Беше тоа незнаена нова
сила во мајчинското битие, дури незапирлива, да требаше и меса
од телото да ў се откинат. Сила, која се покажа побрза од секаква
мерка за спречување, и со првиот поглед ја виде крвта покрај
закачен нож, избликната низ малку потсобраната покривка, од
изворот што пресекнуваше, како и ревот брзо загаснат.
– А-аааа! – тешко искажлива болка, а се нема сила да се
искрене гласот до самите небеса; ни до човечките уши обична силина не можеше да се изнајде во душата. Повтежот да се спушти
по оружјето употребено, да спаси, беше од самата очигледност
спречен. Барем лицето да му го види, се зададе сега, му беше
избегнало главчето в страна, се потпресегна да го поисправи со
разиграните прсти – о... се гледаше уште неподвратено: устето
останато широко отворено, така ги затворило очите за овој свет.
Неподвижни црти на детско лице ужаснато од овој свет.
И се најде така никаде, се поисправи на нозе, но попушти,
ў се подврати снагата надолу, останата поткршено свиена, лоши
ветришта ў ја подземаа, ја занесуваа, одвај се додржуваше за
малку да не се сруши на тоа најсвето одарче, во таа премаленост,
некој ужас не ў даваше да го досврти погледот кон сторителот...
и погледот и главата и вратот, дури и градите – што кутро ў се
тресеа од снагата.
И така без поглед, ў издиша грлото, ў изригна, иако не многу
гласно, се знаеше, кон него јасно тоа беше упатено:
– Ѕверу-ууу!... Крволоку-уу... – ў замруваше гласот.
Сфати. Сепак добро дослушна во тишината што рече, но
сега немаше многу време за неа.
Во доиздржуваната подведнатост, таа осети само физички
бол... бол... и со тоа сё заврши.
Но сам не го погледна делото на својата рака која здружена
со мечот, ја остави грозната слика по нејзината уста и брадичка
што толку зборуваат!
Истрча од полутемната соба во темнината на улицата со
слабечки фенери на определени растојанија, и веднаш се праша
со што понатаму да продолжи во овој знаменит ден.
Не знаеше ни дали е уште жива. Само ја виде дека падна.
Зарем се гади големецот – кавалер којшто изгазил многу
мравки што ја црнат земјата, дека со тие исти луксузни кавалерски чизми од најфина, најскапа јарешка или некоја уште поизбрана кожа, во иднина, можеби блиска, можеби подоцнежна,
се појавува пред градската општествена елита? Зарем од тоа ќе
му недостига нешто на неговото гламурозно-достоинствено
вчекорување во раскошниот салон пред прекрасната, дражесно
дотерана млада избраница на неговото срце? Не, нема таков проблем на некаков товар на некаква совест. Единствено што уште
ќе го обзема јуначкото срце на догазувачот, може да биде уште:
кои додворувачки стихови да ги изрече пред неа, и посебно: со
каков каламбур да го започне својот разговор, во којшто, по
свој галантен обичај, можеби да евоцира по нешто и од онаа
навистина незаборавна Бартоломејска ноќ, доколку евентуално,
во разгалената атмосфера со прекревки насмевки на лицата, благодушно, не се определи таа тема да ја одложи за друга пригода…
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Сега си само нацртано дрво
Во боенката на некое дете
Со стројно, право стебло
И со широк круг крошна
зелена светлина
Само твојот неисчезнат
и нестишен
а шепотен глас
со зрак некој ме чува
да не изгорам во мракот
на отсуствата
А кој мојата проста крошна ќе ја нацрта
Ќе треба само црно околу
И две дланки со прсти испреплетени
Две светли гранки без крошна
Со многу сенки
И секала околу
Сечила
Мене
Место дрво
Некое туѓо дете
Некој осаменик што тлее
Место дрво
Ќе ме наслика во две јагленосани гранки
Две светли дланки со зборови полни
И прсти испреплетени во модра темнина околу.

Доградба на куќа
А
Многу убаво ја почнавме
Нашата куќа
Домот наш
Ти доаѓаше од Исток
со сите бои на изгревот
и јас од Југ со сета страст на врелината
за да ја населиме топлината во домот
Сега
со земја во устата
и ѕвезди во очите
сакаме да ја продолжиме доградбата
на нашата почната куќа
до среде изѕидана
и неиздигната оставена
А
почнавме
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на книжевноста и јазикот, долгогодишен професор по македонски јазик и литература . Ги објавила книгите поезија Длабока
соба (1996), Мојата азбука (2004), како и Детали во светоста,
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со многу длабок темел
и дебел ѕид соѕидавме
од цврсти, камени тули
со наши раце делкани
И дури се мачевме
да ги довардиме боите
го оставивме покривот
за попосле
без да забележиме
невнимателни
ние и двајцата
камењарките се изнапикале
во секој агол, во стапка сека
и својот отров
како аманет го оставиле
Во занес
не сфативме
се остава ли љубов без покрив
се остава ли да мрзне и ѕемне
без куќа
И пак Ти
од Исток доаѓаше со сите бои на изгревот
за покрив
и од Југ јас со сета врелина на страста
за топлина во домот

до заминатиот

но сега
клетвата живее во нашата куќа
покриена
и на топло
и сивоста царува во познат предел
плачат стреите од сите страни
остануваат боите
да боледуваат под нашите прсти
и плаче зимата што подрани.

Надежна куќа
Некаде ѕвони
Една надежна песна
Зачекорува
Кон мојот праг
В соба ми пречекорува како во срце
И со неа рој пчели медоносни
Се втурнуваат
И од сите тегли на рафтот
Ја празнат празнината
Од сите агли
Ги кршат мои заглавени прозорци
И како маглив здив
Ги снемува во блиската шума
Свртена со збунет заглед
Кон нив
Потонувам
Во сончевиот поглед на житата
И оваа година ќе има леб.

Драмата на едно дрво
Ноќе е
И вреска тишината во космосот
А во мене бие силата
На сите снегови и суши
На сите виулици и огнови
И ути вселената
Баботи
Осамена
И болна како птица во кафез
Се густи болката
Таму каде што гранките од стеблото тргнуваат
Крошната жешки копнежи крие
Год по год
Се бројат
се бојат
а може ли да се препознае
кој полн и празен кој е.

Камењарките
Поразени
Сеедно разлазени
Размразени
Се влечат
Низ грамадата крај манастирот
Се кријат
Спијат зад икони
И дебели и тенки
Секакви
И долги и куси
Сенки густат
Пустат сё до што ќе допрат
Да сопрат текови
И црноглави и празноглави
Со рокчиња скриени и
Заспиени
а зли
И во мојата тажаленка
како во најубава музика вслушани
пекаат
чекаат да ми се измори тагата
Лагата да ја нахранат
Да почнат да фрлаат Стрели отров
Темнина да блујат
Да трујат.
Демнат тие И јас ги демнам
Со истата кроткост им ја хранам злоста
Чекаат тие
Чекам и јас
Стојам сама во светлина
И чекам светлината да ги ослепи и
песната да ги запре.

Излези
Излези
Од мојата соба за грижи
Замини
Зар не гледаш
Мојата соба нема прозорци
Има само рафтови за сите недосонувани
Надежи и
Врата за излегување
Знам
Отежнати ти се нозете
Од болка оковани
И душата ти е отечена
А спокојот оборен
Ободрен немирот
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Затрчан да се закачи на ѕидот
Од куќата на лузните
Излези од мојата соба за грижи
Одмори
ќе ти го чувам уморот ненаразен.

Камилица во дворот на црквата
Свети Архангел Михаил
Весело цути камилицата
Во дворот на манастирот Свети Архангел Михаил
Одеднаш
Со луди ветришта
Бувнува коњ крилест
Збеснат ајгар
Невидлив и
Здивено разигрува
Галоп што смрзнува.
Темнина и темјан
го исполнуваат просторот и
илјадници фаготи ја излеваат
воздишката на Земјата
А тој
Грижовниот татко на зборовите
Спокојно, како пладне
Си се сместува удобно меѓу крилјата
И како патник што мора да појде
Се фаќа за гривата
Радосен што езди кон Кожле
И с(e)ё стемнува
А мај е и
сето синило плаче по неговите очи
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и сето зеленило јадосано
Од јад позеленува секој агол
и прашинка сека
Свештени хорови ги освет(л)уваат насобраните
И таговно мириса камилицата
Во дворот на манастирот Свети Архангел Михаил.
Виорно се вивнува ветарот во вертикала
Исчезнува
Дупка останува крај нас
Црна материја
А ние долу
Заковани вземи
Загледани во небото
Вџашени
Од чудото како солзите се претвораат
Во букви
И буквите во солзи.
Разлетуваат птиците
Збрлени
Колваат збунети.
Корењата на сите дрвја и билки
Фатени со своите подземни раце
Ја пренесуваат веста до предците
А таму свечени сенки и книги-ѕвезди
Во златен венец изнаседнати
Ја говорат одата за најоданиот син на Татковината
Го чекаат пастирот на зборовите
Да им покаже како се оди кон небото
И како
Смртта е завештание иако боли
Тишина легнала врз камилицата
Во дворот на манастирот Свети Архангел Михаил
И мириса таговно
Тегобно.

Македонските селски куќи сега
Напуштени
Како старици гровнати
Празни куќи
Полни пајаци
Пајажина
И прав
На гредите расклатени
Пее празнината
Се топори
И ѕиркаат сомненијата
Како ѕвериња осилени
Како луда чума
Лунѕа празнината низ дома
И поклопува сё.

до заминатиот

Сакачи
Секогаш кога ќе заврнеше снег
Татко ми ја почнуваше приказната за сакачите
Доаѓа зима
А ништо се нема
Тогаш
Сакачите тргнуваат на пат
Со кошници полни лето, сон и
Малку човечка добрина
Во сека куќа влегуваат
И даваат леб и љубов
И вино и љубов од половина плоска
И зборови
Во топлина натопени
Сакачите од моето село
Што во некои штури времиња живееле
И љубеле безусловно
Сё и секого
Безмерно.
А сега се некаде далеку
Мошне, мошне далеку...

Смртта
Изнаседнати пред софрата
Со лица свртени
Кон лебот
и кон љубовта
Седумте деца од семејството
И мајката и таткото
Од занес не сфатија
Што се случи
Кога смртта
Бапна
преку покривот
Седум сребрени лажици испопаѓаа
Седум светли кристали се распрснаа
Мајката ја снема
А се скамени таткото
се скамени
Не влезе пристојно смртта
Не како што доликува
Со најава, со здив на опомена
Само остро
Фрли камен со цволки
Во кругот
Коските од каменот тогаш
Враснаа во куќата
И се престорија во корен
И ене расне нешто што ги стега душите
И тлее геренот во нив.
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Рујна песна
винородна од вино родена вино моја
ранородна рано родена рано моја
одродена од родина песно моја
преродена натежната тешка
црна црна родница
родилка сал
виножито под светата арка
секавица ме прероди
вишно нё препороди
та наместо понадица
првин блага ракија
потем златна виненица
насолзена
виненица со раб златен
до ѕидот до дождот
до видело
до вишниот престол
одново
рана рана си ми вродена
рана вина си ми невина
исправено преродбена
прерана си ми првина
обвинета си ми правина
ничкум мојот покај
и мој’та повина
под вишниот престол
благословена
Марија

Долга далга доаѓа...
се ближи
се близни мимолетна
Збогум ветви веди,
заоѓам...
понирам
без здравување
без вас
а без мене
Скопје / Ниш, октомври 1979 г.

Пријателство
Пријателството е не само нужно туку и убаво.
(„Никомахова етика“)
Зарем не можеше порано,
(уште во градината на Академија,
по тешките расправи за добродетелта
– и пријателството –
во лавиринтите на прошетките),
Аристотеле и Брутусе?
Но ехото на твоите зборови
само накратко нё билјоса...

Збогување

Yesterday all the past
W. H. Auden

Добра ноќ, саноќам,
дневни, древни, катадневни.
Добра ноќ, муграм,
ноќни, моќни, полноќни.
Добро утре, починати
добра моќ, потчинети.
Добро утро, јасновиди бденија.
добра ноќ, мугри сиви.
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Се познаваш добро себе си:
по некое време,
истото ќе ја снајде и вистината!
Што ќе сториш тогаш?
Ќе заминеш, можеби...
Впрочем, и од љубовта е посилна
– љубов друга.

рујна песна

Грижа за врутокот

* Il male viene dal nord?
* Всушност, од сите страни!

Светрум,
дожделец во врутокот
(некоја идна голема вода
и скрб)
Секавично жарче
ненадеен свиден лик
под арката црни сонца
српот на месечината
и бублените ѕвезди
Безгревно е времето,
анасташка е историјата,
бурјан, вечна и ад…
а ние
дури ни вејка...
Сега премалени
вај стаписани
но, сепак, знам
веќе бесплотно лета
нашиот
Angelus Novus

Та затоа чекам и јужам
барајќи почва
ков копнежен

Надеж
Не – како почеток,
Адот дом ќе ни биде
Да – како крај
Ејгиди, желбо моја
Гатачката од самракот
абер пушти од надеж до понадица
лика-прилика сте, рече, но
еве, евет: вражбата вели
видари ни винари не ќе помогнат
(без реченија не бива)
ава испијте си, та летнете

Разговор со Гане
Само ја одлагам средбата
Небаре овде ми е убаво
нешто да доработам
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Божем нешто ќе довршам
само не песна
Ѓоамити сум зафатен
со градба некоја

го чув (и го чував) ломот на коските
А за љубов-желби не знам

Е, што ти е човечето
Саде изговори
Де ова де она, де таму де ваму
И – натаму – така
И – така – натаму

Камен да сум среде минливоста
камен среде минливоста
среде минливоста
минливоста

Навистина, наскоро.
А тебе ти е сеедно;
Па ќе најдеме
некој клуб и таму
Со жолта и црвено
(со рабуш и двајцата)
Па по некое време
Ќе се подбиваме
Со мудроста и поезијата
Далековидни и мудрооки,
ма, седи си кај си
се нема ни што ни каде
и не почнувај
не ќе завршиш

Желба, берил
Берил е светол, бел и прозрачен камен.
...Со негово посредување ќе го допреме
неделивото начало на сите нешта.
Н. Кузански
Камен да сум среде минливоста
камен бериќетен благороден
вет ветар ветвар веровит
видарка видра итра
Да не гледам
да не слушам
ништо да не ме засега
да не ме допира
да нема пизма
ни за мене
ни од мене
И, да не заборавам...
ни љубов да нема
ни љубов
Оти
ги видов Каиновите раце скочанети
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Па спокоен мирно си велам

Каинавелија
Сказна за ограничено оплакување
за Театарот кај Св. Никита Голтарот
У даљини глас
фруле. Знам да то
нико не свира.
Чедомил Вељачић, 1978
Се верува дека еден гроб
во местото Серанс,
во Авганистан – е Каинов.
Покрај него урнатина на некој храм,
Таа земја сегдешна и кална
Тој тежок камен насушен за брата
Го варди белегот,
веројатно, за првиот
убиец во Историјата
и паметник за сите идни
На другиот гроб
траги му нема
а сигурно на надгробницата
е вдлабена буквата А,
Аз, Алеф, Алфа
...за почеток...
Тој гроб кавалот
постојано го бара
изгонет со оној тежок
братски камен
кавалот и каменот
без песна и крв
во костец
заедно
Скопје, 1970-тите
Препев: Славе Ѓорѓо Димоски

