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ПРЕДГОВОР 
СКОПСКИТЕ РАЗГАТКИ НА СВЕТСКИТЕ ЗАГАТКИ 
ВО ПРОЗНИТЕ ЦРТИЦИ НА РИСТО ЛАЗАРОВ 

Поетиката на Лазаров во изминативе  
пет децении Ристо Лазаров речиси пет децении е неод-минливо и несопирливо присутен не само во маке-донската култура, пред се како поет, преведувач, есеист и критичар, туку и пошироко, како личност со меѓународно стекнат авторитет, како прекалено новинарско перо и како несебичен учесник во прет-ставувањето на македонската литература преку по-веќе институционални можности, особено преку контактите и врските на македонскиот ПЕН со дру-гите здруженија на оваа светска книжевна асоција-ција. Ристо Лазаров, пред сѐ, е поет кој никогаш не бил понесен од постојните поетски бранови во ма-кедонската литература, туку отсекогаш бил свој, со сопствен поетски (продлабочено ироничен) израз, (префинето циничен) јазик и (поетизирано разго-ворен) стил, особености со кои веднаш, уште со сво-јата прва поетска збирка, се одделува од дотогашна-та македонска поезија Лазаров успешно својот јасно дефиниран несмирливо младешки бунт творечки го  надополнува со созреано опсесивен гнев, што од референцијално биолошки опсервации на ствар-носта што бездруго треба да се менува прераснува-ат во згуснато панорамски поемски преплети, во 
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кои има место за сѐ и сешто од кое било времепрос-транство, но и ништо не останува поетски непоште-дено. За тој негов поетски подем јасно говорат него-вите 30 поетски книги, со мотиви и симболи што имаат почетна точка во опсервациите на „паркот“ омеѓен со себеси а силјанштрковски и колумбовски опфаќаат едночудија непознатици доловени во мо-ментот на нивното заживување во стварноста (Од бастунот на Блаже Конески до црниот шешир на Маргарет Етвуд). Ристо Лазаров е поет што не мирува. Ниту во областа на  јазикот, ниту во областа на поетското оформување на стварноста. И оствари своја поетика чијшто творечки дијапазон се движи  меѓу реалната виртуелност на судбоносните седумдесетти на ми-натиот век и виртуелната реалност на денешница.  Поетиката на Лазаров добива свое прозно преточување во најновата книга „Намерници“, збирка прозни цртици кои се нов творечки предиз-вик на авторот, запоточен уште од книгата „Вре-жанки“.   
Нарацијата на Лазаров денес Наспроти древното „античко“ сфаќање дека поетите се раѓаат (како на пример: Вергилиј), совре-мените антропоцентрични науки сѐ повеќе ја фор-сираат филозофско-филолошката теза за писатели-те како „хипостасни“ личности во светот преоптова-рен со податоци, имено во општеството кое со про-мените што се случуваат во и околу него ги предиз-викува најмногу нив, поетите, постојано да ја мену-ваат застоената пејзажно-јазична слика на светот што ги опкружува низ „горливи“ ситуации во кои 
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творците, парадоксално но вистинито, мимикриски се прикриваат во „објективни“ набљудувачи на „субјективната“ стварност, носејќи го врз себе „ли-липутанскиот“ мнемотехнички товар, не толку од предмети (кои „ама баш“  ништо не им значат) и по-јави (на кои не не им обрнуваат ни „трошинѕа“ вни-мание) колку од личности-идоли со кои се мери времето во кое се опстојува, од една страна од ак-тивни личности кои глобалното општеството ги идеализирало според своја мера и ги издигнало ка-ко прецеденти на своето време (како на пример: Ор-вел...), а од друга страна од идоли со кои одделните општества со изострена диоптрија ги разбиструва-ат само ним знајните им историски незаборавки, независно дали како прецеденти (Александар Ма-кедонски и/или Велики) или како (литотни) суп-ститути (воин на коњ). Во онаа смисла во која окру-жието те принудува постојано да се повикуваш на авторитети а да се заблажуваш со еуфемизми, исто-ријата да им се навраќаш на „гиганти“,  а статиката на Веков на „патерналистички патори“. И сето тоа во дадено време (кое слободоумно го именуваме: наше, македонско) и на определен простор со недо-разјаснета етимологија (Скопје со својот плоштад како центар на светот), во чиешто времепростран-ство херменевтички доаѓаат (па и меѓусебно се ис-посреќаваат) најзначајните личности од светската историја што го застабилизирала овој глобален свет (на пример: Монтењ) или овој наш изрежан микро-свет (Димитрија Чуповски), и особено од на-шето пошироко (како што е: Умберто Еко) и потес-но совремие (во кое „едниот се викаше Анте, други-от Петре и беше претседател на Струшките вече-ри“). Можеби би можеле тој микро-свет во кој сла-досно живуркаме со сите великани на овој инфор-
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матичко-соблазнителен свет (преисполнет со кодо-ви и недоизживеани авантури) преку коко-шпил да го прекодираме и со наша системна когниција да го дефинираме како „книга“, „деск“, „кабина“, а зошто не и (преизлитено но одвеќе лесно за декодирање):  „монета за поткусурување“ „буренце барут“ или уште поедноставно: „железничка станица“ (но, што ако веќе не функционира и се заспоменичила) „прес-конференција“,  и да го претвориме во „слика“ (од Пикасо), „мурал“ (од Лазевски). И пред сѐ, па и преполнето во вишни небеса „над сѐ“ ‒ „Воин на коњ“. Па нели сите средби се случуваат на размину-вање околу коњите што ја движат цивилизацијата од Букефал (според проекцијата од средновековна-та македонска „Александрида“ преку Крале Марко-виот „Шарец“ (примерот што му недостига на Ноам Чомски, пола пие..., ресетирано низ нивната мариов-ска симбиоза „Брешко“, со иста етимологија како „Шарената (река...)“. Впрочем, и кодовите се преис-полнети ‒ етимологија! која ја отвора патеката на комуникација меѓу зборовите и луѓето!! но, што ќе се случи кога сите кодови на едно времепросторие (во опсег на скок со Маркова нога од скопскиот плоштад) ќе се сосредоточат во една кодирана кни-га со наслов во кој сплотено функцонирааат сите фактори на комуникацијата (независно до степенот на нејзината вербалност: „Намерници“. Имено, што ќе се случи ако сите фактори, а не само факторите испраќач и примач на информацијата си ги испоза-менат местата што одамна им се определени и тоа суштински и/или есенцијално во  моделот  на тео-ријата на комуникацијата и нивното прегрејување се случи прагматички токму овде и токму сега. Се случува антропоморфизација на клучната цел на теоријата на комунукацијата „намерите“ стануваат 
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„намерници“. А во нивната фатика, потем остваре-ниот контакт, остануваат „без намера“. Според принципите на дискретноста на пораката. Или ‒ ди-гиталноста, сеедно. „Намерници“ на Ристо Лазаров е современа книга, кодирана според сите правила на теоријата на информацијата. А нејзиниот автор „хипостасна“ личност, независно дали ја сфаќа неккој хипостас-носта како поетска нужност („не се живее од поези-ја“) или како творечка доблест (да бидеш писател, мора да си и нешто друго, независно дали се сфаќа другоста во семиотичка (поетот е знак што упатува на нешто друго, на пример на градот или на нација-та) или во кибернетичка смисла (во геопоетичка и/или геополитичка смисла: поетите би го смениле светот! па што ако го немаме албатросот кога си го имаме штркот, или антропоморфизиран во Силјана, кој вака-така во поетската проекција на Ристо Лаза-ров го беше веќе одамна    прелетано сиот свет, или обратно ‒ ништо без теоријата на комуникацијата, и особено:без намерата. И намерниците. Независно дали ни доаѓаат од светот на митовите и легендите, или од цивилизираниот свет, за кој уште пред пове-ќе од половина век се беше рекло дека е глобално село, а нема село без сретсело, и се таму завршува, како што нема град без плоштад и нема плоштад без споменик, а зошто не и без споменици, кајшто сите намери и намерници наоѓаат своја утеха. Како во цртиците на Ристо Лазаров, во кои намерата се сведува на чиста фатика исполнета со факти од кои боли глава, па творечката интенција се префрла врз улогите што ги добиваат најзначајните имиња на нашата проектирана мултимедијалност, ‒ од чија-што глетка ни се заматува погледот, па е неопходен „бог од машина“ или негова замена „воин на коњ“. И 
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тука исчезнуваат сите комуникациски теории од енциклопедиско (чисто разумно) преку механицис-тичко (што ќе рече: индустријализирано од епохата на Чаплиновиот часовник) до семиотичко време (како-шпил карти, кои без човечки фактор би биле обични обоени картончиња со букви, бројки, дете-линки и... сликички,  па биле на Менделеев, а зошто не на Умберто Еко, во проекцијата на Ристо Лаза-ров, може да заменат сѐ, од периодниот систем преку монетарниот до транзицискиот).  И сето тоа да се случува, се разбира, во маѓепсаната  димна го-ра на нашата античка митологија, одамна забетони-рана според принципите на застаклената медијал-ност. Во времето на бетонот и стаклото. И хероите и хероините (идолите) на нашето време, сѐ со звучни иницијали (на пример): Ј.Б., Б.Б... „Намерници“ е книга што го задоволува вку-сот на македонскиот читател, зашто е преисполне-та со светот и светски имиња, она што нашиот же-ден книгољубец одвеќе и одамна го прижелкува. Но таа желба, Лазаров ја занадополнува со прагматич-ни жедби за  механицистички средби, по принципот токму овде и токму сега, што ја отвора перспек-тивата на етнографијата на комуникацијата, која особено инсистира на учествувачите (според Лаза-ров): намерниците, на областа или темата на разго-ворот (која е беспрекорно скопска, барем според пи-вото, и малку од малку, еврејска, според семките). Се разбира, сѐ се тоа артефакти, кои на малкумина им се познати, зашто тој свет не е подалеку од светот на спомениците, кои ако не се цел (намера) на кому-никологијата, тогаш секако се на медиологијата. А за многумина тие се подведени под ист фактор. Раз-лична им е, имено, само антропоморфизацијата. Впрочем, во книгата на Лазаров, намерниците се 
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медиуми! И таа предикација не е комуниколошка, туку естетска! И се случува во центарот на разго-ворноста. „Намерници“ е книга што заслужува регистар на имиња. И тие се јасно нагласени во насловите на цртиците. Именувани со имиња упатуваат на леген-ди. Имено, на урбаните легенди на нашето Скопје и нашата Македонија, одухотворена преку Струшки-те вечери на поезијата (поетско гледање на нешта-та) и материјализарана преку спомениците во цен-тарот на главниот град (туристичко гледање на нештата). Зашто ниту поетите можат без вечерите како свој модеиум за изразување, ниту туристите  (случајни или неопходни намерници) можат без спомениците. најмалку ‒ авторот. Особено, кога творечкиот простор нужно бара прекин на комуни-кацијата со читателот. Во заеднички интерес. Оттаму, „Намерници“ се движат по строго ис-цртана (комуникативна) линија меѓу интерполаци-јата (како да ги видов)  и опсесијата дека комуника-цијата не смее да е бесконечна заради присуство на пречка (без која нема напредок, зашто во неа е вис-тината). Интерполацијата овозможува алегореза на овие мали отсечки од нечии туѓи житија, со имиња на кои малку им треба да бидат медиумски беати-фикувани, особено овде и сега во опсесивниот прос-тор озвучен од стилски реплики на времето што го живееме како бескомпромисна литота (така што лагите да звучат искрено, а да убиеш некого значи да го почитуваш).  И кај што сѐ е можно да се коди-ра, особено со цитатна и/или интертекстуална ло-гистика од теоријата на комуниикацијата, директно во парадоксите на Лазаров кои се разубавена икона на современите македонски парадокси (мината ид-нина) на она што веќе е одамна видено. Зашто, во 



Ристо Лазаров 

12 

творечката нарација и искомплексирано излитена-та фраза се издигнува на степен на преисполнета алегорија. А „Намерници“ се надополнети со сите метафори (културеми) на македонското живеење. И со актуализации на одамна подзаборавените фи-гури на македонската нарација (Пее ли пее! Не мо-жеш да речеш како билбил, ама со страст пее, како припправник баритон во Операта.). И нивни реци-клажи (Анри Барби како жив сведок), со чудеснени прескоци од еден код во друг(Толкав вљубеник во бакнувањата, а да не чул за „Еден бакнеж“ на Нина Спирова, јаз’к) не само од еден културен код во друг туку и од еден јазичен во друг. Во префинета сим-биоза според која јазикот и културата се полифунк-ционални кодови.        Во „Намерници“ сите животни преокупации на Ристо Лазаров доаѓаат до израз, и тоа: творечки-те, т.е. поетски или попрецизно: поетички;  профе-сионалните, т.е. новинарски; масмедиумските што подразбира симултано следење настани преку раз-лични средства за здобивање информации од раз-личен карактер; политичките кои наоѓаат своја фи-нална креација на критизерски позиции; образов-ните, т.е. филолошките и поконкретно: историскок-нижевните што подразбира упатеност во литерату-рата, во добро четиво без кое е неможна секоја една литературна угорнина; хедонистичките, што ќе ре-че: кафеанските ‒ кои во себе задолжително вклу-чуваат вжештена атмосфера преисполнета со разго-вори на маса на безброј акутно-актуелни теми; како и опсесивните, т.е. реторичките...  
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Препорака до читателот А разгатките на сите нив му ги оставаме на читателот. Нам ни останува само препораката за добра книга која отвора добра мисла. Наспроти сите теории на семиотиката во кое и отсуството на зна-кот е знак. А преисполнетоста на книжевниот прос-тор со еден те ист знак некои го нарекуваат плеро-матика (алегорија), други  редунданција (вишок на информација), а зошто не и ‒ маѓепсан круг налик на комуникацискиот канал од теоријата на инфор-мацијата. 
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ОРВЕЛ И ГОРКИ НА СКОПСКИОТ 
ПЛОШТАД 

Чекајќи ја редовната доза кафе (и пријатели-те) во ладовината на ,,Пелистер”, немав друга рабо-та, туку зјапав во минувач(к)ите, оние на кои око не им трепнуваше под јунскиот сончев вршник. ,,Пе-листер” е, инаку, место од кое не можеш  да не ги ви-диш или Воинот на коњ или Самуил. На едниот сврти му грб, ти се испречува другиот. Просто, нема трета можност. Всушност, има една полуможност: да се отка-жеш од половината лавови во фонтаната кај Ацета и да се обидеш да дофрлиш подалеку, до спомени-кот на Димитрија Чуповски, веднаш до оној белиот ,,Мериот”, кајшто кафе пијат некои големци и многу повеќе снобови. И тука, баш пред ,,Мериот”, потсетувајќи се на Чуповски и на неговото македонско научно другар-ство од деветстотини и првата, на весникот ,,Маке-донски голос” малку подоцна во Петроград што са-миот го финансирал, а во чие уредување бил анга-жиран и Крсте Петко Мисирков, со мислите во ми-натото, демек, поттикнати од некои ,,размисли” од соседството и на нивното толкување тука, кај нас, како да го видов Орвел. Да, баш Орвел! Не беше сам: оној што му правеше друштво како да беше Максим Горки, со мустаци. Се случува-ат, ете, секакви глетки! Обајцата, Орвел и Горки, му се приближуваат на бронзениот Чуповски и се обидуваат учениот 
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наш да го скокоткаат со вкрстени прашања. Вкрсте-ни, а веќе банални - сетики нема да бидат фатални. Да, не е мал проблемот што со денешен ар-шин многу лесно и набрзинка го мериме минатото, потврдува Чуповски. Се мачи да не му се запали фи-тилот, нема смисла, луѓево се од далеку, што ќе по-мислат за нас!? Орвел сака да каже нешто, ама Монтењ, вта-сан од нигде-никаде, како од земја никна и влезе во муабетот: секој идентитет е повеќеслоен и погреш-но е да се сведува на еден слој, на една категорија (национална, социјална, семејна итн.). Идентитетот си има своја внатрешна променливост, своја под-вижност (некогаш трча стипл-чез!). Ако не сум се изматуфел вековиве, чинам дека еднаш напишав дека ,,идентитетот е дел од движењето, нишањето со кое тој се дефинира”. И уште им заблагодарува Момнтењ, на обајцата: ,,Ви благодарам што го паме-тите и што го сметате за прочуено местото каде што велам дека овој свет ,,се ниша”, дури и висовите на Кавказ... А се спомна Кавказ, во муабетот се вмеша и Горки: во кочиите на минатото никаде не можеш да стасаш, така некако. Што не го анулира прашањето: се постигнува ли посакуваната иднина со комисис-ко бришење на минатото? Во загледаноста кон ид-нината, ниту едно прашање не треба да се анулира. А иднината, уште недојдена, си носи и последици, отпрвин можеби невидливи. Има зли мајстори кои од минатото прават жив песок. Далеку отспротива Чуповски се обидува да ме утеши, дека на крајот сакале-нејќеле сé ќе биде како што Господ го создал светот. Шепотот го нарушува песната за ,,блудницата вавилонска” од еден умен телефон - сега и телефоните свират и пејат, и други 
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матракуки прават, сé за инает на оние ,,љубопитни-те увца” од ,,службите”. Некако нагло старееш и се потпираш за ка-феанската маса за да не се струполиш наземи како комета. Приказна за мали деца е тоа дека е убаво да старееш, ако тоа води кон подобро. Старост - грдост. Оној Орвел, најпосле, става точка на муабетот на скопскиот плоштад. ,,Кој го контролира минато-то, ја контролира и иднината”. Па сега, видете вие. А кога ќе видиш што ќе видиш: Орвел и Горки си ја дувнале од плоштадот. А и Монтењ, од земја никнат, во земја како да пропаднал… 
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Каде и да оди Умберто Еко си го носи својот како-шпил: 52 мали ливчиња плус три џокера пе-дантно спакувани во едно малечко кутивче. На лив-чињата пишуваше само со црвено мастило. Така беше и во Скопје. Во неговиот скопски како-шпил, за музејот на шпиловите останаа прашањата: 1. Како воопшто се најдов во овој град за кој велат дека е унаказен во последната деценија, и тоа баш во слаткарницата под оваа карикатура од три-умфална порта? 
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ЗЛАТНАТА ГРАНКА НА КУЛТУРАТА 
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ЏЕЈМ ЏОЈС ВО СКОПСКИОТ IRISH PUB
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САРТР И БОВОАР ПОЈАДУВААТ, 
МАКЕДОНЦИТЕ СПИЈАТ
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ХРУШЧОВ СО ТИТО ПО ЗЕМЈОТРЕСОТ
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РЕДЕНИК ОД  ПРИВИДИ 
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ПИКАСО ПОЗИРА СО ЖЕНСКАТА ГЛАВА 
НА СКОПСКОТО КАЛЕ 
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Љубезно се поздрави со сите домаќини, ги за-праша ако треба некаква помош, слободно да кажат. Тогаш најмладата кустоска се одважи и му даде ед-но мало ливче на коешто беше напишано името на лекот за нејзиното болно детенце што го нема во скопските аптеки, плус нејзината адреса во МСУ. От-како го прочита ливчето, Пикасо видно вознемирен набрзина си замина. Во општата возбуденост нико-му не му текна да види дека во тоа време од Скопје за никаде не одеа ни воз, ни автобус, ни авион и до ден-денес не се дозна како си замина Пикасо од Скопје.  Остана да се прикажува дека бил збеснат кога при таинственото заминување видел како светат зелени крстови на многу аптеки без лекови, го исп-ратил ветениот лек за детенцето на младата кус-тоска. Притоа не се воздржал ни да рече нешто за тоа колкаво е фајдето од уметноста, ама последната реченица му била разгатлица:,,Уметноста е умет-ност или не е ништо.“ Љубителите на претерувања тоа ,,ништо“ неправедно го заменувале со ,,срање“, занесувајќи се дека посликовито од самиот сликар ќе ја изразат немоќта пред сознанието дека за не-кое болно детенце нема лек во скопските аптеки. 
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БРАНИСЛАВ НУШИЌ ОТСПРОТИВА 
НАРОДНИОТ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 
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ЖИВЕАЧКА И ШОУ 
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ШОУ НА ЧАРЛИ ЧАПЛИН ВО ЛЕТНОТО 
КИНО ВО СКОПЈЕ 
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САЧМО ВО КАЗАБЛАНКА
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УТРЕШНИОТ ДЕН 
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АЈНШТАЈН ГО ОБЈАСНУВА АРИСТОТЕЛ
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НАЗИМ ХИКМЕТ ЈА ГЛЕДА
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КЕНЗО ТАНГЕ ПОСЛЕДЕН ПАТ ВО СКОПЈЕ 
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НАМЕРНИЦИ ПЛУС 
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ОБЈАСНУВАЊЕ: Кога книгава веќе беше влезена во пе-
чат, по еден случаен разговор со писателот Влада 
Урошевиќ дознав за текстовите на Хандке и Крклец 
за Скопје. Благодарејќи на добрата волја на Уроше-
виќ, ги приложувам овие овие два извонредни записа 
- автентични сведоштва за животот во нашето 
Скопје. 
Петер Хандке 

ПРИКАЗНА НА ПОКРИВАЛАТА  
ЗА ГЛАВА ВО СКОПЈЕ Еден можен мал еп: оној за различните покри-вала за глава на множеството луѓе кои поминуваат во големите градови, како на пример во Скопје, во Македонија/Југославија, на десетти декември 1987. Во центарот на метрополата ги имаше дури и оние ,,pass montaw“ или капи за премин на планина, кои го опфаќаат делот од лицето под носот и над челото и го оставаат отворен само пределот околу очите, а меѓу нив луѓе кои тераат колички на туркање, со мали црни муслимански капи кои цврсто им стојат врз темињата, додека пак крај нив, на работ од ули-цата, еден стар човек со повеќекратни врвови на не-говото извезено кече со исламски и капителни ор-наменти се збогува со ќерка си или со внука си од Титоград/Црна Гора или од Випава/Словенија (ќер-ката или внуката плачеше). Во најјужниот дел на Ју-гославија паѓаше снег, кој истовремено и се топеше. И тогаш, под снегот што капеше, поминуваше човек со бело извезено капче, исткаено со ориентални 
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мостри, следен од русо девојче, со дебела светла капа за скијање (пискул горе) и веднаш по неа човек со очила и баскиска капа со темносино стебленце на врвот, следен од баретката на еден големочекореч-ки војник и од две полициски капи со стреа и вдлаб-ната површина одозгора. Тогаш поминуваше човек со крзнена капа, со свиткани наушници, среде мно-жеството жени со црни шамии. Потоа човек со изна-капан фес, завиткан околу ушите, во страчкина цр-но-бела боја, полубрат на Парцифал, дамчестиот Фајрефиц. Неговиот придружник носеше кожно-крезнена капа а по нив доаѓаше дете со црно-бел стегач за глава. Него го следеше човек со шапка со црно-бели коцкички, ,,како шверцер“, мошне подви-жен на македонската пазарна улица опсипана со ка-шест снег. Потоа четата војници со Титова петокра-ка напред од врвот од шапките. По нив еден со ка-феава клашнена тиролска капа, со предниот перваз висната надолу, со задниот перваз високо свиткан нагоре, и со сребрена значка од страна. Мало девој-че минуваше потскокнувајќи, со светла антилопска качулка, ватирана. Човек со сиво-бела овчарска капа обвиткана со црвена лента. Дебела жена лене-но-бела шамија на готвачка, која одзади беше раз-ресена. Младич со повеќеслојна кожна шапка, секој слој во друга боја. Еден туркаше количка и носеше пластична капа над ушите, брадата му беше обвит-кана со палестинска шамија. Друг одеше со шапка со мотиви на роза а постепено се појавуваа и голо-глави минувачи, опремени со свои покривала за глава, всушност со сопствените коси како покрива-ла. Дете носено в раце со зимско капче со зашилен врв се разминуваше со жена со искосен, широк ше-шир како од филмовите. Разновидноста не можеше повеќе да се следи. Убавица со очила поминуваше 
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со виолетов борсалино шешир и лежерно се шетка-ше околу аголот, следена од многу ниска жена со са-моплетена капа со мостра на плетенка, која штрче-ше високо нагоре, следена од едно цицалче со сом-бреро врз сѐ уште отворената черепна фонтанела, носено од едно девојче со преголема баскиска капа made in Hongkong. Младич со шал околу вратот и ушите. Момче со штитници за уши како кај скија-чите, натпис ТРИКО. И така натаму. Сето тоа убаво ,,и така натаму“. Сето тоа убаво ,,и така натаму“. 
(Од ,,Уште еднаш за Тукидид“, дополнето 

издание, 1995.) Превод: Зорица Табановска. 
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Густав Крклец 
ПОЛНОЌ ВО СКОПЈЕ 

доживеана со Раде Драинац а.д. 1929 
 Низ улиците пусти се нишаат ламбите како 

прецутени рози 
         Раде Драинац На неодамнешниот прием кај новиот, млад градоначелник на Фиренца, на Piazza della Signoria, во чест на југословенските писатели по повод сред-бата на пријателството во Тоскана, кога македон-скиот поет Анте Поповски на наследникот на про-чуениот Ла Пира му предаде во името на Скопје книги и плакети, а овој му прати на Скопје стари бакрорези на Фиренца, ветувајќи дека неговиот град нема да ја заборави страшната катастрофа што ја погоди метрополата на македонската република - во тој болно-возбудлив миг, по секавичниот краток спој во свеста, одеднаш се сетив на една полноќ во Скопје, помината со мојот другар Рака Драинац пред триесет и шест години во тој древен град на бреговите на Вардар. Еднаш одамна бев нешто обја-вил за тоа, но повеќе според сеќавањата, дури и еден запис во заборавениот загрепски весник ,,Об-зор“, но ѓаволот не ме остави на мира, па го преко-пав стариот ,,архив“ и го пронајдов пожолтениот нотес од ,,дамнешните дни.“ Со мошне ситни и нез-начителни промени тој запис можеби може да пос-лужи како мало, субјективно сведоштво за еден ис-
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ториски миг на овој несреќен но витален град што како феникс-птица од старата источна сказна секо-гаш одново се крева од својот пепел. ... Еднаш одамна, во првите години по Првата светска војна, во древниот Призрен, во очите на ста-риот Турчин, кои со лакомост ја седеа офицерската дама додека на гиздав коњ се спушташе низ чар-шиската калдрма - во тие ориентални очи заситени со маслено-матни и матно-крвави точкички забеле-жав за миг болка - метално-остра болка како врв на гол јатаган. Којзнае што почувствувал патријархал-ниот мераклија гледајќи како каурката машки го јава коњот, чии копита раскошно ѕвонат низ чар-шиската калдрма? Затрепери со очите а потоа ги покри со рака како да е заслепен од силното сонце. Такво силно чувство на лута болка среќавав дено-виве во многу очи по скопската чаршија. Можеби не толку остра, но болка што бликнува со тага по не-што што засекогаш минува и исчезнува. - Алјаска! - му реков на Рака. -,,Улицата мириса на леб, чинарите шумолат чудно...“, ги рецитираше тој безгрижно своите дам-нешни стихови. Но, од оваа страна на Вардар Скопје навистина изгледа како Алјаска од Чаплиновата ,,Потрага по злато“. Безбројни црвено-сиви покриви се брану-ваат и се нижат на сите страни, секаде се копаат но-ви темели, се меша свежиот армиран бетон, никну-ваат од земја згради, одекнуваат копачи и чекани. Улицата нараснува како река, набуена од есенските дождови. И пак Рака: ,,Ти се колнам, за сите свои стихови ни насмевка на презир не би дал/макар што знам/ нив да ги нема јас одамна веќе би се отрул...“ А секаде околу нас народот врви, јурат автомобили, минуваат носачи натоварени со санда-



Ристо Лазаров 

144 

ци, товарни коли развезуваат мебел, рикаат магари-њата со претоварени самари, се довикуваат ком-шии, новите станари се вселуваат со врева во нови-те згради, додека старите се поправаат и дотерува-ат, секаде се гради, се проектира, се расчистува, се копа, се затрупува, се довезува и се одвезува, се до-несува и се однесува, и сѐ е шарено и виорно од пла-кати и реклами, од вешти и невешти раце. Сѐ е во знакот на движењата, на динамиката, на урбаниз-мот, на животната виталност и стремежот кон сре-ќа. Но Рака ги гледа облаците и се сеќава: ,,А три лесни облаци прелеани со злато... лутаат далеку горе...“ Од онаа страна на Вардар се губи и исчезнува старовремската турска чаршија, напукнуваат и се ронат ѕидовите на напуштените џамии, паѓаат поцрнетите ќерамиди од покривите, се наведнува-ат плитарници, се потпираат ѕидови, се искривува-ат тараби, и сѐ нешто се крпи и се закрпува, брзо-плето и времено. Тука старата чаршија како да отс-тапува пред новата, а преживеаната патријарлах-ност се повлекува пред новиот дух на акцијата и на сегашноста. А Рака пак рецитира некакви стихови за петелот ,,од дивите краишта македонски“, кој ,,победоносно дува низ својата шилеста труба“, до-дека мене ми се чини дека сепак има нешто убаво - барем за очи - во таа стара, поцрнета чаршија, иск-ривена и сликовита, која како да сме ја доживеале во некој детски сон од времето на романтичната лектира и на немите филмови што зборувале за истокот. Тие безбројни малечки излози, полни со играчки, свирчиња и земјени грниња, дуќани на улица, чинии за ставање под брада при бричењето, тие казанџии и јорганџии, златари и бочвари, ,,бер-берски салони“, тие ќошиња претрупани со смокви 
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и мушмули, со грозје и костени, па безбројни балко-ни, тантелни чардаци и тераси во минијатура, об-раснати со лозница и со ластари на дива лоза и по некое зачудено магаре на аголот од улицата - сето тоа ја создава илузијата дека се наоѓаме во еден одамна потонат свет од детската фантазија, од спо-мените и приказните. Возбудливо синкав самрак на двата брега на Вардар. Но, додека од оваа страна со првата елек-трична светилка почнува еден нов живот и врева, од онаа страна сѐ згаснува заедно со сонцето. Од оваа страна бучното и жизнерадосно корзо полно со млад свет, од онаа - кобна тишина и гаснење на последните газјени ламби по ниските ќумези. Од оваа страна полни кафеани и циганска музика, од онаа - само по некоја полупразна крчма, а прозорци-те на крчмата - како што вели Драинац - ,,светат ка-ко отворени рани...“ Поминавме ние двајца, пред полноќ, преку Камениот мост, и влеговме во мрач-ниот чаршиски лавиринт, низ тесните и кривулес-ти улички, што попладнето сѐ уште се вжаруваа од врелите бои и од неразбирливата врева, за тука сега да најдеме само неколку осветлени прозорски стак-ла. Придушената свирка на зурли и тапани се изгу-би, а со неа и малите тркалезни стомаци на танчар-ките, месечината во облаците и последниот фес на некој Дон Мехмед, и секаде се спушти некој густ и длабок мрак и спокој. Речиси застрашувачка тиши-на. И ништо живо не би слушнале да не беше одекот на нашите чекори и бастуни по старата калдрма. А Рака рецитира: ,,И бастунот тежок, мој близок дру-гар, низ долгиот тротоар се буни во баритон...“ Ми се чини дека ниту една своја песна не знае да ја каже наизуст, но разни асоцијации му повику-ваат во сеќавање одделни одломки, а особено од 



Ристо Лазаров 

146 

оние строфи што би можеле да се стават под заед-нички назив: ,,Ma boheme“. Па ме прашува: ,,Има ли на светов поубави нешта од виолина и ракија?“ И пак си спомнува: ,,А музата моја? Верувај ми, мој беден, лесноверен другар, тоа е најобична курва.” И ништо живо не би виделе да ги немаше заст-рашувачко-сивите облаци што прелетуваа над пок-ривите од куќите, забрзано, како на филмско плат-но. Дури и чешмите беа замолчени во мракот, па требаше да им се доближиме на еден чекор за да го чуеме сребреното прскање на ситниот бликот по камената плоча на коритото. Трепереа лисјата по бавчите, но без шум и нечујно се нишаа ламарине-ните фирми над дуќаните како во некој изумрен град или во напуштена населба. Додека оној брег на Вардар се зголемуваше и се прошируваше во одбле-соци и низ извици, овој брег како да се вовлекуваше во себе, небаре загрозен е среде друм. Куќарките по-тонуваа вземи, џамиите се доближуваа, минариња-та се истенчуваа и во грлото нѐ задушуваше крикот предизвикан од потребата да се разбие овој сон, оваа нестварна стварност, таа кобна осаменост и тој лажен привид. Како сѐ да беше скаменето во мра-кот. Со Рака Драинац ја наслушнував оваа претпро-летна полноќ без месечина, облачна и таинствена, качувајќи се по стрмните и кривулести улички, и дури кога се искачивме до врвот на последните ку-ќи, чувме како ветрот свири низ гранките на висо-ката топола и во тој шум на лисја почувствувавме дека единствено природата е будна и жива и дека навистина ,,ништо не е вечно освен небото“. Високата топола сѐ уште лулееше на врвот од старата чаршија, а во новото Скопје и по полноќта одекнуваа удари на копачите и чеканите, завршу-вајќи го она што во текот на денот не успеало да би-
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де завршено. И така, ете, со Рака Драинац, ги дожи-веав дамнешните мигови кога се градеше новото Скопје, што катастрофалниот земјотрес го срамни со земја. Денес тоа одново се гради, со повеќе елан, солидарност и пожртвуваност, па дури и убавата тосканска Фиренца порачува дека нема да ја забора-ви катастрофата што ја погоди метрополата на ма-кедонската држава. А кој притоа не би се сетил на двата стиха на Драинац, гледајќи што сѐ се случува низ светов? Во оној ,,пенлив океан на лирика“, ,,пос-ветен на Цица“, Рака има речено: ,,Не, на овој Глобус не му требаат многу букви/само три се доста: S.О.S!“ Бидејќи кога бурите би се смириле и кога небото би се разведрило над овој наш свет, би било лесно да се живее и да се градат нови, поголеми и поубави гра-дови наспроти сите суровости на природата. 
Густав Крклец (1899 - 1977) хрватски поет, ав-

тор на многубројни збирки поезија. Записот за Скоп-
је е објавен во 1965 година, а во него авторот се сеќа-
ва на една прошетка низ Скопје во 1929 година. Раде 
Драинац (1899 - 1943) српски поет кој живеел во 
Скопје во дваесетите години на минатиот век 
играл видна улога во боемскиот живот на градот. 
Крклец го нарекува пријателски, Рака)  
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