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Ферид Мухиќ 
  
  
РЕЗБИ ВО ДРЕВНИОТ КОСТЕН 
Кон книгата Врежанки од Ристо Лазаров 
  
  

ога ја зедов в раце книгата Врежанки  од 
Ристо Лазаров, се сетив мигновено и во 
директна поврзаност, на две случки. Најна-

пред на мигoт кога пред повеќе од 40 години, од 
дедо ми Атанас, за прв пат ја слушнав поговорката: 
„Кај што слушаш дека има многу черешни, земи си 
мало кошниче!“ Веднаш потоа,  се вратив во сеќа-
вањето уште 20-тина години во минатото. Имено, 
се потсетив на еден јунак од каубојските филмови 
(денес би кажале вестерн), кој со својата појава не 
ветуваше многу, но од кој потоа бев фасциниран. 
Името на тој актер беше Оди Марфи, речиси исто 
како на сега популарниот комичар. Но тука завр-
шува и каква и да е сличност меѓу нив. Оди Марфи, 
каубоецот, беше мал по раст и кревок во снагата, 
тивок, интровертен, секогаш избричен „два мили-
метри под кожа“, спастрен, чист и педантен. Како 
тоа да не беше доволно,  тој згора на сè во коцкар-
ниците и салуните нарачуваше само чај со млеко?? 
– и најкусо речено беше тотално спротивен од она 
што од  каубоец кој макар малку држи досе-
бе, очекуваше едно деветгодишно дете, колку што 
имав јас кога прв пат го гледав филмот во кој тој ја 
играше главната улога. Според моите тогашни 
очекувања, вистинскиот каубоец мораше да биде 
огромен, силен, небаре џин, бабачко, зараснат во 
брада и коса, со громовит глас од кој сите присутни 
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ги фаќа уплав, човек кој што на една голтка испива 
шише виски, и потоа со двата револвери погодува 
во центарот од картите  „кец пик“ и „кец херц“ 
фрлени во воздух на 10 метри далечина! 
 Меѓутоа, кога непретенциозниот и мазно 
избричениот Оди Марфи, претепа дузина пијани 
брадести бабачковци кои се подбиваа со него затоа 
што во „салунот“ нарачал чај со млеко,  моето разо-
чарување од ваквиот Оди Марфи се престори во 
фасцинација и восхит! Уште кога тој со леснотија се 
пресмета со најбрзите професионални пиштолџии, 
избивајќи им ги со своите прецизни истрели револ-
верите од рака, за мене една важна животна лекција 
беше апсолвирана. Имено, сфатив дека каубојците 
не се оценуваат според изгледот, а кошничката не 
се избира според приказните за тоа колку некаде 
имало цреши. 
 Ете зошто се јавија тие асоцијации и зошто, 
штом ја прочитав Воведната белешка  за книга-
та Врежанки од авторот Ристо Лазаров, се штрекнав! 
Толку скромно, непретенциозно, дискретно, толку 
пристојно, до „два милиметри под кожа“ спастрено 
обраќање од авторот до читателот, (небаре изви-
нување што ете, можеби ќе му одземе време), не 
само одамна, туку никогаш порано немав срет-
нато!   И веднаш се потсетив на поговорката со 
черешните  и кошничките, како  и на филмови-
те со  Оди Марфи, каубоецот. Сега дури и насловот 
на оваа книга, кој во почетокот одвај да сум го 
регистрирал, ме алармираше дополнително. Чајот 
со млекото! – си помислив, тоа е тоа! 
 И како што одминуваше читањето,  се зго-
лемуваше мојата радост што инстинктите и реф-
лексите сеуште толку добро ме служат. Непре-
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тенциозната Воведна  белешка добиваше на вред-
ност, како високо култивиран гест, еден вид визит 
карта на вистински господин, без одвишни титули 
и топорење, а сепак со сите неопходни координати 
кои ќе ви отворат пристап до нови и вредни соз-
нанија. А кога навлегов во раскажувањето на авто-
рот и кога неговиот  сугестивен и разбирлив  говор 
(наративната стратегија), ме поведоа како за рака, 
во својот свет, полека ми стануваше јасно дека и 
книгата е токму како и нејзината Воведна белешка. 
Книга која не го условува  читањето со ветување 
сатисфакција дури откако ќе биде прочитана во 
некаков пост-ефект, како што прават толку многу 
други книги – туку веднаш од првата страница 
штедро и непосредно ви го пружа читетелското 
уживање и ви ја дава и дарува сатисфакцијата која 
само книгата може да ја пружи; книга која одбег-
нува стандардни класификациии, книга во која 
што има многу елементи на сеќавања – но која не 
спаѓа во мемоарска литература; книга која ги ре-
гистрира патувањата на авторот низ сите пет 
континенти – но која не е патепис; книга која ги 
разбива предрасудите – но која не е полемичка, па 
дури ни критичка расправа; книга која ги афир-
мира социјалните, моралните и персоналните вред-
ностите и доблести од времето на кое денес му се 
порекнуваат сите вредности и му се припишуваат 
сите злосторства – но која не е ниту доктринарен 
памфлет, ниту догматско четиво – таа и таква ретка 
и скапоцена книга постапно се обликува во автен-
тично интелектуално доживување и драгоцен из-
вор информации кои никаде на друго место не би 
можеле да ги најдете. Вклучително и на Интернет 
со сето негово неисцрпно информативно богатство. 
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Компонирана во тематски, реторички, доне-
каде и хронолошки, но пред се во психолошки 
компактно обединет и поетички континуиран 
фриз, како на древните асирски керамички фри-
зови со сцени од животот и ловот во времето за кое 
денес зборуваат сите, но кое го знаат само малку-
мина, најодбраните, книгата Врежанки, ја сочину-
ваат седум целини, секоја со по седум секвенци, 
сцени, драми, настани, епопеи, анегодоти; или 
поправо можеби и осум,  со оглед на тоа што осмата 
целина „Филм има, кино нема“ содржи само еден 
текст. 
 Веќе насловите на секоја од „седумте х 
седум“ целини ќе ве запознаат со светот, личнос-
тите, табиетите, очајувањата и идеалите,  за кои не 
сте знаеле, ниту би знаеле доколку не ја прочитате 
оваа книга! Еве ги редум: ЧЕСЕН ПОЕТСКИ ЗБОР; 
КОНЗЕРВА ЗА ДВАЈЦА; ДИВО МЕСО; СТОЈЧЕ 
ГАЗЕЛА; ПРАЗНО СТОЛЧЕ; СО ЖОРО ВО 
ПЕТРИЧ; ЗА СВАДБИ И ПОГРЕБИ; и последната 
осмата, ФИЛМ ИМА, КИНО НЕМА. 
 Иако веќе рековме дека веднаш дава и 
дарува, книгата Врежанки носи во себе силен кон-
центрат на реминисценциии, согледби, информа-
ции, многу мудрост, навистина по нешто од сè што 
е убаво и вредно,   а  најповеќе поезија. Ристо Лаза-
ров е прониклив раскажувач, консистентен мисли-
тел, можете да речете сè што сакате, но Ристо 
Лазаров е повеќе од сè – поет! Токму таа дарбина на 
неговиот креативен идентитет, во себе поседува 
енергија доволна  за да создаде нагласено силен 
пост-ефект и да ве наведе на медитации на чиј што 
звук се сеќаваме како на татнежот на брановите на 
Океанот, и чии што глетки ги помниме како што на 
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мрежницата од окото се задржува глетката осветле-
на со блесокот на секавица, дури и неколку секунди 
отако секавицата ќе згасне и одново завладее мра-
кот!    

Бидејќи го почнав овој текст со првите 
асоцијации на кои ме наведе книгатаВрежанки  од 
Ристо Лазаров, редно е со вас да го споделам и она 
што ми излезе пред очи откако  ја прочитав до крај. 
Ги видов стеблата на костените! Не било кои кос-
тени, туку огромни, прадревни костенови стебла. 
Во Македонија има такви костени на многу места, 
дури и на Водно над Скопје! Но јас ги видов 
стеблата на костените на јужната падина од Шар 
Планина меѓу селата Вратница и Старо Село. 
Насловот на книгата Врежанки, кој со својата непре-
тенциозност првично алудира на врежувања какви 
што со остар предмет ги прават вљубените тинеј-
џери на школските клупи, се смени веќе на самиот 
почеток, за на крајот да се престори во една колку 
ментална толку и директно визуелна слика. На-
место скромните гребнатини врз школските клупи, 
јасно здогледав низа од седум резби врежани во 
стеблото од еден древен костен. Ги видов таму, на 
таа благо закосена рамнина, и стеблото на костенот 
и Врежанките – Резбите  на Ристо Лазаров; и знаев 
не само дека секој што ќе ги види, ќе им се 
восхитува, туку и дека тие,  резбите, ќе останат да 
стојат уште долго, исто така јасни, цврсти и 
отпорни на времето,  како што долго стои и 
опстојува  цврстото и отпорно стебло од древниот 
костен во кое ги врежал авторот!  
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ВОВЕДНА БЕЛЕШКА 
 

ога со некои пријатели ќе врзиме муабет за тоа 
што поминало, устите им отекуваат од 
наговор да го запишам она што го паметам. 

Демек, многу сум паметел, што може да значи дека веќе 
се просејуваат и првите снегулки на склерозата. Нејсе. 
 Ја примив „нарачката“ и еве ги тие записи пред 
ваши очи – сосема обични, непретенциозни, колку да не 
испари она што на било кој начин се врежало во  
сеќавањата. Да, само да не испари – поарно и во ваков 
облик испаринките  да се соберат во еден голем лонец за 
сеќавања, во кој ако се укаже потреба и ако се има време 
може и да кондензираат и да се преобличат во нешто 
друго. 
 Добро, прочитано е неброени пати: сеќавањето 
е, всушност – литература. Сеќавањето не е само 
веселничко прикажување, може да биде и болно. Си сака и 
одговорност. 
 А собирањето на сеќавањата, пак, некогаш е 
забревтано препишување на животот, кликање без 
задршка по компјутерската тастатура, при што, за 
најважен се покажува фактот дека врежанките прежи-
веале, постојат. По некои од нив се скока со уживанциј, 
како од ѕвезда ба ѕвезда. Овој танц со ѕвездите јас го 
започнав во септември 2013 на Исланд, немајќи друга 
занимација кога се будев рано, во мугри и просто не 
знаев како да го отепам времето до почетокот на 
утринските обврски... 
 Да додадам друго „во своја одбрана“ – немам. Пак 
ќе ја подвлечам непретенциозноста, едноставноста и 
обичноста на страниците што следуваат, а многу е 
рано да се размислува уште и да се ветува нивно 
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преобликување. Нивно продолжување – најверојатно, 
оти останало уште многу  запаметено. Нема кој да не 
знае дека и обичноста има право на живот, а и на 
паметење. 
 

Авторот 
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ЧЕСЕН ПОЕТСКИ ЗБОР 
 
1. 
 

вие две секвенци, што сега ги соопштувам, 
скромно сведочат за безграничната верба на 
Ацо Шопов во поезијата и за тоа дека во 

неговиот вредносен систем поезијата и поетот 
секогаш беа на челно место. Шопов исцело и без 
остаток и припаѓаше на поезијата и во неа 
веруваше најмногу. 
 Значи, беше рана есен бурната шеесет и 
осма. Речиси долетав во ресторанот на штипскиот 
Работнички универзитет што некој во тоа време на 
неврзаноста го беше крстил Џакарта (во Гевгелија, 
на пример, имаше кафеана Лусака). Мене, 
палавиот штипски гимназијалец, ме беше поканил 
лично Тој, Ацо Шопов, еден час пред почетокот на 
неговото литературно читање. Муабетот почна со 
Есенин, Рембо и Превер и држ-недај стаса до моето 
попуштање во учењето и до моите „бумбари во 
главата“ дека на поетите (демек: и на пилиштарите 
меѓу нив!) им е дозволено сè, дека е важно да се 
пишуваат песни, а дека училиштето е второ-
степена, ако не и третостепена задача и обврска. 
Татковски ми ги разбркуваше заблудите од глава, за 
на крајот меко да побара: „Ајде сега, дај чесен 
поетски збор дека сериозно ќе ги прифатиш 
обврските во училиштето“. Тогаш кога партискиот 
збор, на пример, беше сè и сја, Шопов бараше да му 
се даде чесен поетски збор. Кој во што верува 
најмногу, во тоа и се заколнува и бара да се 
заколнуваат другите. 

О 
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 На 20 октомври 1981 бев на службен пат, во 
придружба на колеги од странство, во Охрид и 
Струга. Попладнето отидов во Костозглобната 
болница, каде што лежеше Ацо. Одвај стасав до 
него, речиси со ѓурултија, бидејќи лекарите не го 
допуштаа тоа. И кога веќе сосема му се прибли-
жував на Ацо, еден од докторите ме разуверуваше 
да се вратам назад. Болеста му беше поодминала, 
така што Шопов одвај, со голема мака, можеше да  
каже некој збор. Собра сили и на докторот кој 
иташе зад мене му рече: По-ет. Баш тоа го избра за 
знак за распознавање, тоа што најмногу му значеше 
и во што најмногу веруваше цел живот – поезијата. 
Да веруваш во поезијата и да веруваш во животот, 
тоа за Ацо Шопов беше едно исто, распослано во 
бескрајот. 
 
2. 
 Во текот на еден од годишните одмори 
додека беше амбасадор во Сенегал, седумдесет и 
петата, со Ацо Шопов се видовме првин во Млад 
борец, каде што му ја врачивме влагодарницата по 
повод 30-годишнината на весникот во чијашто прва 
редакција бил и тој, а потоа, без никаков претходен 
договор се упативме во Штип, нашето двојно место. 
Предлогот беше негов. Не криеше дека со годините 
сè повеќе го влече роднокрајниот магнет. Природ-
но, а веројатно и со некое скриено претчувство, 
побара првин да поминеме откај неговото маало, од 
каде, патем, и онака минувавме одејќи откај Дујлето 
кон центарот на градот. Застанавме на една 
раскрсница од каде што требаше да се гледа 
неговата куќа. Гледа поетот, гледа – не може да ја 
види, ја нема. Којзнае колкава количина болка и 
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горчина проголта тогаш. Молкум. Не знаев ни јас, 
ама и да знаев – кај можеше да му се одбие жечбата? 
Потем се одвезовме до суитлакот, каде што очите 
немирно му заиграа кога ги здогледа местата на 
првите скоевски собирања. Ги спомна имињата на 
сите, кои подоцна ја сочинуваа првата група штип-
ски партизани, кои заминале во Шарскиот одред и 
во Третата македонска народноослободителна 
ударна бригада, за чијшто марш Шопов го напиша 
текстот (Ко челик сме ние) а Панче Пешев музиката. 
Горчината од празната глетка на родната куќа ја 
заменија сеќавањата на партизанската пролет. А 
Штип сè yште му го должи враќањето на родната 
куќа... 
 
3. 
 Во Штип 1975-та се одбележа  30-годиш-
нината од излегувањето на првата стихозбирка на 
Шопов. Тогаш овој град знаеше да ги чевствува 
своите поети, а Шопов беше и остана најголемиот 
меѓу нив. Имаше многу народ, а беше на собир и 
речиси целиот состав на неговата скоевска група. 
Чувам фотографии од тој настан. Но нешто друго 
чувам со посебно внимание и неизмерна почит и 
благодарност. Тогаш, имено, излегоа од печат 
неговите Одбрани дела во пет тома. На воведната 
страница на првиот том, на 1 декември 1975-та ми 
напиша посвета: На Ристо, другарски и со срце чисто. 
Неговите книги, меѓу кои е и оваа, ги чувам на 
централно место во домашната библиотека. И 
секогаш кога поминувам покрај нив, секој ден, ќе се 
почувствувам свечено и ќе им отпоздравам уште 
посвечено. 
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ЕПИСТОЛАРНИ СЕЌАВАЊА 
 
  

инаа повеќе од три децении откако Ацо 
Шопов отиде во Сенегал и откако Леополд 
Седар Сенгор дојде во Македонија. 

Обајцата останаа со новите поколенија – нурнати 
во нивните песни или исчезнати во убавините, како 
што запиша Шопов во Песна на црната жена. 
 Еве ги обајцата – Шопов и Сенгор – вечерва 
меѓу нас, загледани еден во друг, си даваат 
меѓусебна поткрепа, а нè крепат и сите нас вечерва 
збрани искрено да им се поклониме на двајцата 
поетски великани, да двајцата одважни негувачи на 
достоинството на човековата болка. 
 И вечерва допира до нас гласот на Сенгор, 
струшкиот венценосец од 1975-тата: „Во дното на 
бунарот на моето сеќавање го здогледувам твојот 
лик и оттаму црпам вода што ја освежува мојата 
вечна тага“. 
 Отспротива, нашиот Ацо Шопов со 
„Песната на црната жена“ донесена од Сенегал, со 
сознанието дека човекот е огромен, а океанот мал и 
со блескавата паралела за Штип и Жоал: 
 

Штип и Жоал, 
Еден под Исарот, 
друг на Океанот. 
А исти љубови, 
исти бранувања 
и исти поетски маки и сонувања. 

 
 

М 
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 Во тоа време, кога Шопов во земјата на 
фламбоајaните го препејуваше Сенгор, јас тука, во 
Скопје, играв во подмладокот и не баш стрпчливо 
чекав да видам како тоа светот им останува на 
младите. Бев во редакцијата на Млад борец кој, 
нели, повлече златна жица во македонската 
литература и новинарство и кој, како благодарност 
за тоа, стана една од првите жртви на транзицијата. 
 Нејсе. Тогаш немаше ни мобилки, ни и-меј-
лови, ни факсови. Тогаш еден телефонски разговор 
со Дакар се закажуваше преку пошта најмалку два-
три саати порано, а квалитетот на врските беше 
таков што и во соседството ќе дознаеја дека разго-
варате со некого во странство. Тогаш се живееше 
опојната радост на допишувањето. 
 Оттогаш, наспроти сета моја немарност, 
останале три писма од Ацо Шопов од Сенегал, баш 
од времето кога тој го препејуваше Сенгор. Вечерва 
ќе ви ги ставам на увид, почитувајќи го вашиот 
пиетет кон делото на Шопов и длабоко верувајќи 
дека, 31 година по нивното пишување, ќе биде 
разбрано дека единствен мотив тие да се објават е 
надежта дека можат троа да припомогнат во 
дорасветлувањето на творечката постапка на 
Шопов. 
 Првото писмо е испратено од Дакар на 11 
февруари 1975. Шопов пишува: 
 „Како што знаеш Сенгор доаѓа кај нас и јас 
веќе на големо работам над мојот дел на препевите. 
Матевски ми пиша неодамна дека освен мене ќе 
работат на препевите Сталев и Урошевиќ. Во текот 
на работата се сретнав со некои зборови кои не 
можам да ги преведам на македонски, па би те 
молел да ми помогнеш и да ми ги јавиш што 



 

  20

побргу. Тоа се заборовите вилин коњиц, кос и 
латица. 
 Инаку, со преводите уште малку ќе бидам 
готов. Лично сум задоволен од работата, а колку ќе 
бидат останатите ќе видиме. 
 Ти праќам една моја песна, па кога ќе 
можеш објави ја во весникот. Прашај го Матевски и 
јави ми дали ја примил пратката со песните на 
Сенгор и списокот на избраните песни“. 
 Песната носеше наслов „Во сонот на црната 
жена“ и веднаш беше објавена во Млад борец, како 
претходно и некои други песни на Ацо Шопов. 
 Се подразбира дека, како играч на подмла-
докот, безмерно почестен баш од бардот, летајќи 
тргнав да ги барам македонските значења на 
зборовите што му требаа на Шопов за препевот на 
стиховите на Сенгор. „Вилиниот коњиц“, тоест 
вилинското коњче, доби и анегдотско значење. Во 
некоја од енциклопедиите најдов дека некое 
растение носи такво име и му го препратив тоа 
значење на Ацо во Дакар. А оттаму, на 28 март, 
одговор: 
 „... Посебно ти благодарам на македонскиот 
превод на зборовите со кои се судрив во 
препејувањето на Сенгоровата поезија. Само ми се 
чини дека има едно недоразбирање во врска со 
поимот „вилински коњиц“. Ти велиш дека е тоа 
некаков цвет и го преведуваш со „вилинско коњче“. 
Колку пак јас што знам „вилински коњиц“ е 
некаков инсект  со прозирни крила. Во својот роман 
„Песна“ О. Давичо го споредува својот главен јунак 
Миќа со него. Те молам провери ја уште еднаш оваа 
работа и јави ми! 
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 Што се однесува до Сенгора својот дел од 
работата го завршив, препеав околу 600 стихови. 
Изборот од неговата поезија знатно го проширив и 
сите додатни песни, покрај оние што од порано ги 
зедов, веќе ги препеав. Навистина, овој чудесен 
поет се повеќе ме воодушевува. Но сега ми останува 
уште не помалку важната и одговорна работа – 
предговорот. Се надевам дека до мај и таа работа ќе 
ја завршам и со препевите ќе му ја испратам на 
издавачот“. 
 
 Тогаш се активираа и какви-таквите теле-
фонски врски и се брзо се реши проблемот со ви-
линското коњче, она од романот на Оскар Давичо и 
она хеликоптерче од нашето детство. 
 Не мина долго време, а од Дакар стигна 
уште едно писмо, што го донесе една нашинка што 
се беше вратила од таму.  Ацо Шопов пишуваше: 
 „Бев зафатен со препевите и предговорот на 
книгата за Сенгор и тоа ми беше најважно. Сега таа 
работа ја завршив и препевите му ги испратив на 
Матеја. Неколку песни ти праќам и  тебе за да ги 
објавиш во „Млад борец“, ако имаш можност. Но 
нјамногу што сакам е ова писмо да го добиеш во 
добра здравствена состојба – тоа е најважно!“ 
 И во пост скриптум: 
 „Полека се спремам за дефинитивно вра-
ќање дома, но времето некако доста бавно ми мине, 
иако имам обврски преку глава“. 
 Во вечерашниов контекст, важно е да се 
подвлече фактот дека благодарејќи на оваа пре-
писка, песните на Леополд Сенгор, препеани од 
Ацо Шопов, за првпат се објавија на македонски 
јазик токму во Млад борец. 
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 Ете, ова сакав да ви го соопштам. Како 
припадник на тогашниот подмладок, прооден под 
истиот Исар како и големиот Ацо Шопов, со мисла 
дека допрва ќе се раздиплуваат убавините од очите 
сињарките. 
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СРЕЌНА НОВА 1996 
 
 

олку што повеќе си ја вклештуваме и 
мислата и душата во компјутерските таста-
тури и електронски пораки, толку потoпли 

ни стануваат старите добри писма, испратени од 
далеч и пречекувани со искрена радост. 
 Од Гане Тодоровски, додека беше амбасадор 
во Москва, добив пет-шест писма, по разни поводи - 
од најприватни, до најпоетски. Писмата, се разбира, 
си се мои и негови и не им припаѓам на оние што 
мислат дека треба публично и со чатал да се 
истакнуваат „на плоштадите скопски и московски“, 
како што пееше Јозо Т. Бошковски.  
 Баш кога исцело им бев посветен на овие 
врежанки, налетав на московските писма од Гане, 
сите до едно пишувани на жолта хартија (на жолта 
хартија писма пишуваше и Анте Поповски). Пис-
мото носи дата 15 декември 1996 година и се 
однесува на иницијативата на Гане да објави и моја 
книга песни на руски јазик. Убеден сум дека треба 
да се објави речиси исцело. Еве што пишува Гане: 
 „почнав да издавам овде во Русија (среде 
Москва) некаква си мала серија плакети од 
македонската поезија. Излегоа досега седум книжу-
лиња (К. Миладинов, Блаже Конески, мое, Петре 
Андреевски, Радован Павловски, Михаил Ренџов и 
Петре Бакевски). Би сакал серијата и во текот на 
1996 година да ја продолжам со уште некоја книшка 
(од Анте, од Тебе, од Рацин, од Славе Ѓорго 
Димовски, итн.) па, затоа  Те молам за следново: 
 седни, приготви ми од својата поезија избор 
од 30 до 40 песни или вкупно до кај 1.000 стихови, 

К 
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био-библиографска белешка на една страна и 
слика или цртеж. Тоа е се. Овдека би ги превеле на 
руски и би ја издале книшката во тек на годината.  
 Освен слава не ти нудам ништо друго. 
 Средства за издавање ќе се обидам да најдам 
овдека, како впрочем и за сите досегашни, од 
кругот на мала грска луѓе-богатници а не циции, 
кои одвреме-навреме имаат смисла да се присетат 
дека се нашинци и дека треба да чинат добро! И со 
иронија и без иронија – ние како припадници на 
„надградбата“, сфера што општествата во транзи-
ција на своевиден начин ја омаловажуваат и ставаат 
под нозе, сепак, ќе си го дозволиме благородното 
понижување пред новите велможи, замижувајќи 
пред нивните штедрости во име на некаква крајна 
цел – афирмација на македонството преку лите-
ратурниот збор?! Ех, пуст живот човечки... 
 
 „Значи, зготви го ова што Ти го барам и не 
прашувај и потпрашувај, туку чекај набргу книшка 
свои песни на руски јазик. 
 Среќна Нова 1996 Година... 
 Твој, Гане“ 
 Книшката набргу излезе од печат и ич не ви 
ги мачкам очите кога велам дека ми е апсолутно 
најмила од сите мои книги што излегле во 
странство, во многу поубава техничка подготовка. 
Нема друга причина: иницијативата и изборот 
беше од Гане. 
 Сега Гане можеби ме прекорува од неговото 
Кожле. Јас секогаш кога се враќам во Скопје со 
авион, свечено му салутирам. И се потам од толку 
многу сеќавања – не само епистоларни, ами уште 
повеќе живи, најживи. Некои од случките сигурно 
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останале и во сеќавањата на други луѓе, како на 
оној сообраќаен милиционер кога еднаш, во рани 
зори, не запре пред Државната болница и онака, 
раноутрински праша: вие, да не сте пиеле алкохол 
горе (во тогашната кафеана „Билјана“)? Твојот 
одговор беше колку кус, толку јасен: – Па, таму не 
точат јогурт! 
 Ех, професоре, професоре, таква ми ти била 
пустата човечка живеачка... од Москва, до Водно. 
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ПРВ ЧИТАЧ 
 
 

екој што напишал макар  една реченица знае 
што е прв читач. Прв читач може да биде 
секој кој знае и во чиј што суд имате доверба. 

Прв читач не може да биде кој и да подлизурко и 
расфрлач со умерени и неумерени ласки и фалби. 
Улогата на првиот читач не е лесна: треба да биде 
искрен и отворено, а пак со дикат, да каже што 
чини и што не чини во ракописот, каде може и 
треба да се интервенира, а каде не требa. Улогата 
на првиот читач е како онаа на пробниот пилот – 
одговорна, најодговорна. И се мери со сигурноста и 
должината на првиот лет. Џабе мастрафот, ако се 
урне авионот. 
 Триста чуда се случуваат со адреналинските 
резерви на авторот, додека го чека рапортот на 
првиот читач. Крај да ти немало качувањето до 
врвот на неизвесноста. Макар што сите први 
читачи, како и авторите, впрочем, не се исти. 
Првиот читач го губи вистинското значење, без 
целосната доверба на авторот. 
 Сака човек да е к'сметлија па да има добар 
прв читач. Јас бев повеќе од к'сметлија. Долги 
години прв читач ми беше Анте Поповски, во 
последно време и Георги Старделов. Анте беше 
посебен читач, со внимателно отворени очи и без 
влакна на јазикот – и кога фали, и кога куди. Пред 
скоро дваеает години му го дадов на увид 
ракописот на мојата прва поема Силјан штркот 
уште еднаш ја облетува Македонија. Не чекав многу 
на првите впечатоци и сугестии. И тоа – писмени. 

С 
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 На 29 март добив од Анте кусо и јасно 
писменце, пишувано на жолта хартија, истобојна 
како онаа со писмата на Гане Тодоровски од 
Москва. Којзнае што ќе беше тоа со жолтата 
хартија. На неа пишуваше: 
 „1. Книгата ти е многу конзистентна, 
сигурна; Максимално е испочитувана фабулата и 
рефабулизирањето. 
 2. Напишана е во твојот поетски израз: тоа е 
многу битно зашто така заокружуваш своја многу 
значајна етапа; 
 3. Мој впечаток е дека ќе може да се добие 
многу со следниве неколку интервенции:  
 а. направи една многу кратка воведна песна 
на тема „ како се станува штрк“ 
 б. по секое пеење твојот штрк нека си кубне 
по едно перце од себеси и нека го благослови: се 
она што ти го кажуваш претходно творецот да го 
забележи! тоа треба да биде сосема кратка 
експликација, изделена од претходниот текст или 
со некој графички знак (точки, крстови што и да е) 
или со курзивно писмо. перцето да биде послушно 
и да бележи се. Во смисла:  
 ... ете, се ова што го раскажував и кажував, 
сега ти перце мое, запиши го за да се запамети... 
 в. Како завршна песна мислам дека треба да 
биде едно искажување на Марко Цепенков, во 
смисла: ...“ еве, кодново го здогледав својот штрк и 
јас ги благословувам неговите перца што го 
запишаа сето ова. зашто сега се други времиња и 
јас, во мое време, напишав за децата. Бидејќи 
пораснаа – еве, ова сега треба да го читаат...“ 
 4. Интервенцијата е сосема мала: практично, 
станува збор за три многу кратки песни: воведната 
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– како се станува штрк; завршната, со која М. 
Цепенков го благословува испишаното и една иста 
песна (5-6 стиха) која би била допишана на крајот 
на секое пеење. 
 5. Уверен сум дека оваа интервенција чисто 
драматуршки ќе го ситуира текстот и ќе му 
обезбеди сигурна естетика 
 6. Се разбира, и без ова – текстот треба да 
оди. 
         Елбети – со среќа,  
                             твој, Анте Поповски“ 
 
 Го послушав, ги допишав воведната и завр-
шната песна, другото си остана како што си беше. 
А излезе со среќа: книгата излезе заедно со неговите  
Провиденија во Детска радост. Тоа е само еден 
пример, најден меѓу писмата на кои сосема 
случајно набасав. 
 И од овој пример се гледа дека Анте 
(Поповски) никогаш не беше рамнодушен кон 
поезијата, а беше мошне внимателен и прецизен 
дијагностичар. Секогаш се стремеше да го распа-
лува огнот на моќта на поезијата. Го раздаваше тој 
оган на сите, да си ги стоплат душите. А ние 
помладите, несебично поттикнати од него, да 
созреваме како младо вино. 
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КРИТИЧАРОТ ВО ПРОВИНЦИЈА 
 
 

еликатно е во наши прилики да се пишува 
за тековите на културата во метрополата и 
провинцијата. Првин затоа што е сериозно 

прашањето дали имаме метропола или само главен 
град, што нели, воопшто не е исто. Второ затоа што 
и главниот град, отворен та преотворен, во него да 
ја собере цела Македонија, е еден голем механички 
збир на провинции, со сите нивни белези. Сака 
време за главноградска метаморфоза. Едно време 
зборот провинција звучеше многу грубо (особено 
кога се нема метропола) па се најде некакво, ѓоа 
решение во употребата на зборот внатрешност. Два 
збора со исто значење, од кои едниот е вештачки 
еуфемизам.  
 Штип во средината на шеесетите не беше 
културна провинција. Не беше рамо до рамо со 
Скопје, ама не беше ни инфериорен. А и си се 
гордееше со својата културна историја, со изведу-
вањето на првата опера во Македонија, на пример, 
со своите поети предводени од Ацо Шопов... 
Имаше театар од кој половината актери подоцна се 
преселија во Скопје, имаше можеби најубаво летно 
кино, Работнички универзитет (всушност, Дом на 
културата), ликовната галерија Безистен, Првиот 
театар на поезијата во Македонија, го имаше 
славното КУД „Македонка“ и Музичкото училиште 
– расадници на кадри за скопските симфониски и 
ревиски оркестри... Во градот не се чувствуваше 
никаква интелектуална тромавост и мрзеливост, 
напротив. Неговата културна матрица беше 
автентична, самосвојна и не беше никаква 
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имитација на тоа што се случуваше во главниот 
град. 
 Сега, гледајќи по толку децении и тоа баш 
од главниот град, актуелната културна слика на 
Штип не ми изгледа баш толку бистро и богато, 
ама тоа е друга тема. Другпат за тоа како воопшто 
може да се научи, а потем и да се промени 
природата на еден град. 
 Значи: во средината на шеесетите (од мина-
тиот век) сме, во Штип. Во Работничкиот универзи-
тет редовно, секоја недела гостуваше по еден од 
скопските писатели. Во сеќавањата сум на излет на 
познато место: во малата сала на Работничкиот 
универзитет, каде што е најавено гостувањето на 
литературниот критичар, професорот Милан 
Ѓурчинов. Бев средношколец што беше бил читал 
текстови на универзитетскиот професор – ем во 
нашите списанија, ем во белградска „Политика“. 
 По предавањето, модераторот, штипскиот 
поет Михаил Ренџов, го поставува вообичаеното 
прашање, кое поначесто има куртоазно значење, 
колку да му мине редот: има ли некој да му постави 
прашање на професорот? 
 
 – Има, велам јас, суворшка од одвај педесет 
килограми. Ја спомнувам, онака патем и за вовед и 
„Политика“, а потоа директно и главното пра-
шање: зошто Вие, а и вкупната македонска критика 
не се изјаснувате за романот на Владимир Костов 
Лица со маски, излезен од печат истата таа година, 
во издание на Мисла?  
 Се виде дека професорот малку се изненади, 
ама никој не очекуваше да се збуни: ми одговори 
колку да одговори, а всушност, да не одговори: 
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нешто за тоа дека не може да се стаса веднаш да се 
прочита секоја книга, дека критиката е сериозна 
работа... 
 На излегување од салата одев зад нив, кога 
Ренџов и Ѓурчинов се упатија кон канцеларијата на 
Ренџов. И да сакав, не можев да не го слушнам 
прашањето на професорот: кое е тоа дете што го 
читал Владимир Костов? Не знам што му одговори 
Ренџов, веќе се беа оддалечиле. 
 По неколку недели, во неделниот број на 
Нова Македонија, значи оној со сина а не со секој-
дневната црна глава, преку цела страница на вес-
никот излезе есеј на професорот Милан Ѓурчинов 
под наслов: За мојот мал штипски пријател, за 
Владимир Костов, за сите нас, во кој беше елабо-
риран настанот, со видливо изненадување (ај да 
додадам и задоволство) дека во внатрешноста на 
земјата има, ете, млади луѓе што читаат и знаат што 
читаат и следствено, нели, треба да се брише од 
нашата културна свест толку лесното потценување 
на провинцијата. А на луѓето од провинцијата никој 
не им го береше гајлето, правеа – сами што ќе 
направеа.  
 Професорот Ѓурчинов тој негов есеј од Нова 
Македонија потем го објави и во една негова книга, 
како своевиден прилог кон размислувањата: луѓето 
ли ја чинат културата на градовите, или културата 
на градовите ги чини луѓето? Поминаа повеќе од 
четири децении од тој настан и сега е доцна и 
скоро беспредметно да се отвораат прашањата за 
културата во главниот град и провинцијата. Со 
чесни исклучоци, од државната централа се про-
филира и димензионира културното пулсирање на 
провинцијата. 
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ГИЛВИК БРИГАДИР 
 
 

едумдесет и шестата од минатиот век венце-
носец на Струшките вечери на поезијата 
беше Францускиот поет Ежен Гилвик. Иста-

та таа година, по долгогодишна пауза, во Маке-
донија се организираше една сојузна младинска 
работна акција. Мене ми доверија, како поранешен 
учесник на повеќе младински акции низ Југосла-
вија, да ја водам акцијата Мариово 76. 

Иако некои ги гледаат и така, акциите за 
мене никогаш не биле само исфрлените кубици 
земја или километрите патишта. На акцијашките 
попришта се градеа нови и нераскинливи пријател-
ства и тоа е нивната капитална вредност. Успешно-
ста на акциите, на пример, можеше да се мери и на 
завршувањето на секоја смена, кога автобусите со 
веќе вклучени мотори ги чекаа бригадирите да се 
влезат и да тргнат назад, кон дома. Тоа заминување 
секогаш се одлагаше до колку што можеше. И секо-
гаш беше насолзено. Кога летна времето, кога дојде 
часот на разделбата? Адресите веќе беа разменети, 
а акцијашките пријателства, гледаме сурфајќи низ 
денешните интернет мрежи, траат ли траат... 

На акцијата во Мариово таа година гостуваа 
многу уметници. Меѓу нив се издвојува струшкиот 
венценосец Ежен Гилвик, кој по завршувањето на 
Струшките вечери, имаше литературна вечер по-
крај логорскиот оган на акцијата во Мариово. Не ја 
криеше радоста што е меѓу млади луѓе, кои градат 
нешто конкретно – пат, и нешто доживотно – при-
јателство. Му подаривме и бригадирска униформа 
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чијшто горен дел веднаш го облече и со гордост го 
носеше... 

Догодина пак се сретнавме на Струшките 
вечери на поезијата. Јас тогаш бев војник и по 
правилото на службата носев летна војничка уни-
форма. Ја почувствував радоста на Гилвик при 
втората средба во Струга. Та на секој човек не му е 
недостижно да ја почувствува радоста или тагата на 
другиот. Својата радост и тага можеби може да ги 
сокрие длабоко во себе... 
 

– Ќе одиме ли пак на акцијата? – нестрпливо 
праша Гилвик. 

– Годинава, за жал, јас не сум таму... 
– Како не? А униформата? 
– Е, тоа е друга униформа, војничка... 

 
Бргу се разбравме, со чаша вино. 
 

– Ај, па догодина да се видиме без унифор-
ма, наздрави стариот, мил човек и голем поет Ежен 
Гилвик.  

Подоцнежната средба без униформа беше 
исто така срдечна и топла. Можеби ја грееја 
жарчињата останати во сеќавањата од логорскиот 
оган во Мариово, кога Гилвик со толкава радост ги 
говореше своите стихови... 
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ДИМИТАР МИТРЕВ ЧЕСТЕШЕ  
ЗА НАГРАДАТА АВНОЈ 
 
 

имитар Митрев немаше голем круг на 
обожаватели, ама сите го почитуваа, и оние 
кои не го сакаа. Немаше влакна на јазикот, а 

севезден носеше пеперутка вратоврска. Злобниците 
велеа и кога оди по нужда. Тогаш, кога немало 
демократија, демек, Митрев пред преполната сала 
во зградата на Це-ка, од говорницата му се сврте на 
претседателот на Це-Ка (а нема кој да не знае дека 
тој, претседателот на Це-Ка беше олицетворение на 
вистинската власт) и му одржа жестока скаска за 
Македонците, особено за Македонците во дијаспо-
рата. Митрев тогаш беше ректор и си остана тоа, 
без влакно да му фали. 

Еднаш, се враќавме во исто купе на спал-
ниот вагон од Десетиот конгрес на СКЈ одржан во 
Белград. Кога разбрав кој ми е цимерот, одвај го 
совладав моментот на влегувањето. Уште невлезен 
реков: „Јас ќе спијам на горниот кревет“. А профе-
сорот: „Рано е за легнување, оди викни го стјуардот, 
да му нарачаме нешто за освежување“. Да, баш така 
рече – освежување. Од понудата на стјуардот, нај-
привлечна (и најосвежителна, значи) беше вотката. 
И тоа пакувана во малечки шишенца, таканаре-
чени внучиња. Колку внучиња, толку теми на 
муабетот се свртеа. Митрев тогаш подготвуваше 
Антологија на македонската револуционерна пое-
зија и настојчиво ме убедуваше да напишам една 
револуционерна песна – доказ за континуитетот на 
револуцијата и во творештвото на најмладите. На 
крај кандисав, ама никогаш не го исполнив вету-
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вањето. Тие што ја читале мојата прва книга 
„Ноќна птица во паркот“ знаеја со какви „револу-
ционерни теми“ бев преокупиран. Инаку, ниту јас 
се качив на горниот кревет, ниту професорот го 
распосла долниот кревет. А и внучињата не ги 
броевме. Око не склопивме, ама на новата Желез-
ничка станица не личевме на такви. А можеби и си 
се залажувавме дека не личиме на варени зајци. 

Ако не беше истата, тогаш секако една 
година подоцна, Митрев беше кандидат за награ-
дата АВНОЈ, највисокото југословенско признание 
за врвно творештво. Тогаш немаше ни мобилки, ни 
интернети, ни врагови, ами само телефони и тоа 
телефони што многу крчеа. Од ним познати, 
технички причини. Митрев живееше во најне-
посредна близина на Клубот на писателите ( не 
знам зошто денес го викаат „Кај Јоле“ макар што и 
Јоле со текот на времето стана институција) и секој 
ден, доцна пчопладне ќе наминеше во Клубот. На 
телефонска врска, мнозина од нас, испоседнати на 
масата на Митрев, го чекавме Ристо Кузмановски - 
Шефчето, да стори абер дали професорот ја доби 
наградата. А аберите секој ден беа различни. Има-
ше некоја закачка што го кочеше доделувањето на 
наградата на Митрев. Тоа не нè спречуваше да 
седиме со професорот кој ѓоа спокојно си го пиеше 
шишето „Кратошија“ и да го слушаме неговото де-
кламирање. Зборот е негов: декламирање на стихо-
вите на Вапцаров и Ботев. Ги знаеше наизуст од „а“ 
до „ш“ и ги декламираше со огромен занес и 
страст, виртуозно. До ден-денешен не сум чул некој 
толку „запалено“ да говори стихови. Се подраз-
бираше дека секој од нас, што восхит го слушавме 
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декламирањето на Митрев, сам си ја плаќаше 
пијачката. Така беше. 

Една вечер, Шефчето од Белград телефони-
раше на 23-000 во Клубот на писателите и најпосле 
со стопостотна сигурност ја соопшти добрата вест: 
професорот Димитар Митрев е добитник на 
наградата АВНОЈ. Веднаш стана турканица околу 
масата на Митрев, мал натпревар во брзо 
честитање, небаре оној кој ќе биде прв честитар ќе 
добие и  награда за тоа. Се згуснаа нарачките, 
падна дури и песна, Јоле и Почу го пролонгираа и 
фајронтот... Во чест и слава на новиот авноевец.  

Мина и два по полноќ и којзнае зошто и 
којзнае како, Јоле и Почу решија да прогласат 
фајронт. Угледот на Митрев не беше гаранција, а и 
тој самиот некако не се противеше многу. Кога 
излеговме на улица (тогашна Гоце Делчев, подоцна 
Максим Горки, денес Никола Кљусев) Митрев 
смирувачки предложи да продолжиме во 
Инвалидски дом. Чинам, најгоре, на петтиот кат. 
Тука беше чича Илија, кој ни ја прибра топлата 
облека, а ние во никое време продолживме да се 
грееме кој со што сакаше – Митрев со неговата 
„Кратошија“, повеќемина од нас со рубинов вињак. 
Не бевме мнозина, најмногу пет-шестмина. И чича 
Илија, и „дежурниот келнер“ (другите се беа 
заминале по дома) ја споделија со нас радоста за 
наградата на Митрев. Веќе почна да се зазорува, 
кога стаса сметката. Оваа ноќ е на професорот, 
доби голема награда, редно е тој да чести. Не дека 
беше циција, ама Митрев не љубеше да се расфрла 
во кафеани. Мирно и без збор ја плати  сметката. 
Не се намурти, ама му ја снема насмевката од 
лицето. 
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За ноќта знаевме дека беше возбудлива, 
полна со викотници но и со шепоти, со отворени 
грла за нашите најубави песни. А за утрото секој од 
нас потајум си се прашуваше: беше ли тоа среќно 
утро на новиот авноевец Димитар Митрев? 
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КОНЗЕРВА ЗА ДВАЈЦА 
 
 

он средината на седумдесетите години на 
дваесетиот век, години што мнозина од нас 
ги паметат како златно време на југосло-

венската култура, ама и златно време на Букет, со 
Бобо Мицковиќ се најдовме во Љубљана, на не-
какво литературно читање. Тогаш се сметаше дека 
вистинското патување е со воз, а дека летањето со 
авион е, всушност, транспортирање. Можеби мал-
ку, сосема малку, кон распространувањето на вак-
вото уверување влијаеше и фактот што тогаш 
излезе и книгата на Ерика Џонг Страв од летање, 
која стана светски бестселер. Најнакрај, сеедно со 
што се патуваше – тие патувања на писателите 
тогаш, секако се есапеа како значаен придонес за 
градењето на заедничката свест на братските 
народи и народности. Како што често бидува, 
писателите во чекор го следеа создавањето на нова-
та историја, и тоа историјата на утрешниот ден, 
како што велеа некои од нив. Беше гордост да се 
припаѓа на таканаречената интернационала на 
духот, а не на ситните делби.  
 Нејсе, си ја завршивме обврската со лите-
ратурната вечер во Љубљана, се закрепивме малку 
во ресторанот на Словенечкиот ПЕН, и со време 
тргнавме кон Железничката станица, да не ни 
избега возот за Скопје. Не дека не ни беше убава 
гозбата во ресторанот на Словенечкиот ПЕН.  
 Патувавме со вагон за спиење, што несом-
нено беше високо удопство и скапо задоволство. Во 
тие времиња на југословенските писатели не им се 
ускратуваа таквите задоволства, а и некои други: за 
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сè што ќе објавеа добиваа хонорари што денес се 
смета за фантастична приказна, а на некои од нив 
државата им го решаваше станбеното и некои 
други прашања од животен интерес. Спроти 
Железничката станица во Љубљана тогаш имаше 
некаков дуќан и ние, знаејќи дека не чека долго 
клацкање до Скопје, влеговме да си купиме нешто 
за попат. Бргу и консензуално решивме дека една 
гајба пиво ќе ни биде најпотребна и веднаш ја 
купивме. За друго не артисаа пари. При влегу-
вањето во возот кондуктерот недоверчиво не 
изгледа, ама сепак не ни рече ништо.  
 Возот тргна и ние почнавме, по принципот 
на братска делба, да ја празниме гајбата со пиво. 
Мислам, беше Унион, така некако. После некое 
шише пиво, се тешевме, полесно се спие. А и вис-
тина беше така. Арно ама, после секое спиење има 
и  разбудување и тоа нам, со раскркорени црева од 
глад, ни падна особено тешко. Се разбудивме пред 
Ниш, не многу далеку од Скопје, но тој акт уште 
повеќе ни ја поткреваше гладта. Обајцата ги 
превртевме џеповите и одвај истресовме по некоја 
ситна пара со која, на Железничката станица во 
Ниш купивме една рибна конзерва со по едно 
парче леб за секого од нас. Колку толку – касневме 
нешто, си стокмивме, како што прават писателите, 
илузија деке сме сити. Ѓаволи сити! Ако беше така, 
немаше со забрзан чекор, веднаш по слегувањето 
од возот на старата Железничка станица да се 
упатиме кон Букет, најблиското место за скроту-
вање на гладта во вакви прилики во Скопје. „Влези 
ти, фати место, а јас ќе скокнам на брзина до еден 
пријател во близина да позајмам пари и веднаш се 
враќам“, рече Бобо. Речено-сторено. Внатре ме 
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пречека келнерот Тито кој беше во попладневната 
смена. Ако се знае дека во тоа време имав статус на 
своевиден инвентар во Букет, што ние, новинарско-
писателските пилиштари го сметавме за своевиден 
универзитет  на животот, не треба да чуди што 
пречекот беше мошне срдечен. Тито веднаш дотрча 
на мојата маса, сакајќи што побрзо да ја прими 
нарачката. „Празен сендвич“, му реков, асоцирајќи 
на тогашната телевизиска серија „Камионџии“ во 
која, во една прилика, Чкаља го бараше токму тоа – 
празен сендвич, што всушност значеше две пар-
чиња леб, без ништо. „Без скршен динар сум“, му 
кажав на Тито, додавајќи дека го чекам пријателот 
кој скокна во близина да позајми пари. Тито ја 
прими нарачката молчејќи, а по десетина-петнаесет 
минути ми донесе на маса куп ќебапчиња и шише 
пиво. „Ајде бе, празен сендвич! Не служиме такви 
работи, а божем сефте ти е да немаш пари, па да 
седиш тука до фајронт“. А фајронтот беше точно 
во десет навечер, ни секунде повеќе. Нејсе, набргу 
потоа на вратата се појави Бобо. Воопшто не го 
криеше своето изненадување. А бе, пичлеме едно, 
зошто не кажа дека имаш пари, па да не талкам 
наоколу кај пријателите! А и нив, за малер, не ги 
најдов дома“. Брзо се разбравме и си ја продол-
живме пивската приказна од возот, сега со вруќи 
ќебапчиња. Пред фајронт, Тито ни даде на двајцата 
по сто и десет динари за автобус и си се прибравме 
дома – Бобо во Тафталиџе, јас во Кисела Вода. Ни 
остана во мислите братската делба на онаа 
конзерва купена на Железничката станица во Ниш, 
а гозбата што ни ја приреди келнерот Тито, на 
вересија, сепак ја сметавме за нешто што се 
подразбира на релација келнер – постојани гости во 
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тогашниот Букет. По некоја година го урнаа Букет 
и го претворија неговото златно време во прав, а ја 
ничкосаа и папочната врска на персоналот, како 
што се викаше тогаш, со постојаните гости. 
Поточно, помислија дека ја ничкосаа. Букет не 
беше конзерва, ама неговите гости и персонал беа 
велемајстори за конзервирање убави спомени. 
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ПОД ЧЕМПРЕСОТ  
НА ЖИВКО ЧИНГО 
 
 

ак е август и пак сун во Охрид. 
Рано претпладне пак се упатувам кон 
охридските гробишта. Рано е за припек, а 

припек е. Припек во душата? Пак седнувам под 
сенката на чемпресот, извишен над вечното почи-
валиште на Живко Чинго. И пак, најпрвин, ми 
прелетува низ мислите, оној проклет августовски 
ден, далечната 1987 година. Тукушто се вративме, 
квечерум, од Охрид, уште не распакувани дома, го 
вклучивме телевизорот. И прва вест на која 
набасавме и која мигум не стаписа, беше: почина 
Живко Чинго. А вчера, буквално вчера се видовме 
во Летница. 

Под чемпресот на Живко Чинго, потем, сле-
дуваше редовната доза молчење. Молчешкум, поне-
когаш, најмногу се кажува. Додека пушев, ќе 
запалевме и по една цигара, ама чадта не ни ги 
замаглуваше мислите, ни зборовите. Во зачаденото 
театарско бифе Чинго палеше цигара од цигара. 

Од под чемпресот задолжително ќе фрлевме 
поглед кон неговото Велгошти, распослано баш над 
охридските гробишта. Задолжително ќе паднеше и 
по некоја шеретска насмевка, особено кога ќе си 
спомневме на рекордната победа на фудбалерите 
на Илинден 903 од Велгошти над Долно Лакочереј 
од 130:0. Два анонимни потсојузни клубови се 
најдоа во спортскит е рубрики на сите поголеми и 
најголем весници. И самиот Чинго во тоа време си 
играше мајтап со спортските фактори на Југосла-
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вија, така што нивните изјави ги прикажуваше како 
соoпштенија на Велгоштани. 

Потем – пак молчење. Го оставав Чинго на 
раат да си ги прелиста неговите познати тевтер-
чиња преполни со случки од минатото. Во тевтер-
чињата сегашноста стануваше минато: тогаш кога 
беа запишувани, тоа беа случки од сегашноста. 
Прелистува Чинго, задуман. Му тежеа зборовите и 
затоа не се расфрлаше многу со нив. Со зборовите 
не е како со кладиво или диск. Затоа и зборовите, и 
советите, му имаа чуден вкус – напати на велгошка 
церешна, напати на варено вино во театарското 
бифе, со троа шеќер и цимет. Вкусови што долго 
траат. 

На пример: на почетокот на осумдесетите, 
на Чинго му појде од рака да организира голема 
турнеја на драмата на Македонскиот народен 
театар во Пиринска Македонија. Претставите Зајди-
сонце и Кенгурски скок се играа пред преполни 
гледалишта во Благоевград, Разлог, Банско, Сан-
дански, Петрич... На Пределот, таму каде што била 
грабната Мис Стон, од сите цвеќиња што ја красеа 
ливадата, Чинго скина – здравец. Да можеше, на 
сите ќе им подареше по една китка здравец. На 
сите што ги познаваше, во цел свет. 

Едно моравме да видиме на таа турнеја, 
надвор од театарските сали – куќата на Никола 
Вапцаров во Банско. Таму кустосот разврза некои 
чудни приказни од кои на сите нас – кои, патем, 
судбината на Вапцаров ја знаевме подобро од 
кустосот –  почна да ни се поткрева во стомакот. Со 
Чинго стоевме еден до друг, полни вриежи, с'ски. 
Ме стисна за рака и прошепоти: „Чувај за во песна, 
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нема аир од расправии“. Ја напишав таа песна – со 
капки кисела вистина. 

Секој си има свое самољубие, па и Чинго. 
Ама ретко кој друг имаше памук душа како Чинго. 
Се грижеше за луѓето, запинаше да им помогне 
кога се во неволја. Беше еден вид подвижно биро за 
помош на оние кои се давеа во маки. Еднаш, додека 
бев во „Млад борец“, ми се јави по телефон и тивко, 
типично чинговски, ми рече: „Ќе ти испратам едно 
момче, талентирано е, дојдено на студии од 
кичевијата,  севезден е гладно. Стори нешто, објави 
му некоја песна, дај му некаков хонорар, да касне 
нешто, греота е...“ 

Години потоа, и јас станав за греота во очите 
на Чинго. Бев војник во Белград, прв пешадиски 
гардиски полк. Старешините без збор ме пуштија 
да присуствувам на една литературна вечер, при-
редена во чест на Живко Чинго во библиотеката кај 
Студентскиот плоштад, спроти знаменитиот Фило-
зофски факултет. Се разви убав разговор со посе-
тителите. Еден од нив потсети дека Крлежа ги 
преработува своите книги, па го запраша Чинго 
како стои тој со таа работа. „Можда је то добро, али 
ја сам мало влечко“, ми се врежа во сеќавање одго-
ворот на Чинго. Откако заврши читањето, тој со 
луѓето што го придружуваа, кинисаа кон Желез-
ничката станица, да го фатат вечерниот воз за 
Скопје. Јас пак брзав да го фатам трамвајот за в 
касарна, пред да ми истече дозволата за излез в 
град. Чинго се приврати малку, уште еднаш да се 
поздравиме. Без да видат другите, го извади од 
џепот хонорарот за настапот на литературната 
вечер и ми го тутна в раце: „Ова ти припаѓа тебе, 
војниче. Не туку ломоти сега, ќе ти се најдат, знам 
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јас што е војниклак“. И го забрза чекорот прудолу, 
по Балканска улица. Брзаше да го фати возот, 
брзиот воз за Скопје.  

Збунето го гледав. Ми се стори, тогаш, дека 
Живко Чинго е наполно свесен дека животот про-
летува како брз воз. 
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АЛО, РАДОВАН 
 
 

о осумдесетите години на минатиот век (леле, 
убаво го почувствувавме вкусот на два века!) 
Радован Павловски живееше во Врбова крај 

Загреб, од каде што беше жена му, која пак, беше 
наставничка во тамошното локално училиште. 
Толку знам за загребувањето на Радован. Поезијата 
тогаш беше на цена и беше гордо извишена над 
прозата, а и односот на државата кон уметниците 
воопшто беше поинаков, па Владата на Благој 
Попов во тоа време одвои и средства да му се обез-
беди живеалиште на големиот поет, таму, во 
Врбава, каде што се мислеше дека век ќе векува. Тој 
век не излезе баш долг, понекогаш се пресилни 
носталгичните магнети, па Радован, преку Белград, 
каде што исто така помина некое време, се врати во 
Скопје. Останаа од тоа време неколку негови книги 
на српско-хрватски јазик. 

Радован во животот тогаш, па и сега, тешко 
наоѓаше едноставна формула за решавањето на 
животните проблеми. Ама си беше Радован – маке-
донскиот принц на метафората, оти Бранко 
Миљковиќ малку пред тоа исто беше прогласен за 
српски принц на метафората. Толку принцови во 
една република – федеративна, ем социјалистичка! 

Додека Радован беше во Врбова, јас бев во 
културната рубрика на македонското издание на 
,,Комунист“. Белки се памети дека правевме силни 
напори да го отвориме весникот за културните 
творци, дека во ,,Комунист“ не работат некои лоши 
луѓе, заповедници, што ли. Воведовме и награда за 
критика, ја добија Старделов, Гане, негувавме 
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полемики, објавувавме есеи... Дел од тие текстови се 
објавуваа и во заедничкото издание на ,,Комунист“, 
ама – тогашните читатели можат да посведочат – 
дека културната на македонското издание на 
,,Комунист“ беше поинаква, повеќе свртена и отво-
рена за творците. Еден од нив беше и Радован 
Павловски, кој се јавуваше дури од Врбова. Да не 
заборавиме: тогаш немаше ни факсови, а не пак 
интернет и мејлови. Радован ги испраќаше по 
пошта текстовите напишани на рака, во редак-
цијата се пречукуваа на машина и како такви итаа 
кон печатницата. Беа тоа убави есеи за Сутјеска, 
Козара и други знаменити настани, не можам да се 
сетам на некои други. 

Во меѓувреме, Радован ќе се јавеше од 
Врбова по телефон. Ги објаснуваше своите тези, 
кажуваше и други нешта и случки. Ептен долго 
траеја тие разговори: како да сакаше да си ја каже 
маката, дека му треба соговорник на мајчиниот 
јазик, макар што никогаш не го рече тоа. Имаше и 
толку долги монолози, така што комотно можеше 
да завршите некоја ситна работа низ куќи, додека 
на телефон говори Радован. Освен ситна работа, за 
тоа требаше и извесна доза на непристојност. Ги 
немав и едното и другото, а Радован сепак беше 
Радован. 

Додека беше таму, во Врбова, Радован, се 
разбира, секоја година доаѓаше на Струшките 
вечери на поезијата, каде што, природно, и му беше 
местото. Не знам како доаѓаше до Скопје, ама 
можам да посведочам дека од Скопје до Струга 
еднаш дојде со такси, убав бел мерцедес, од што на 
Јован Стрезовски, директорот на СВП, малку му се 
поткрена притисокот. Од сметката, мислам. Друга 
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приказна е што Радован во Струга многу им се 
радуваше на јадрите ѕвезди над татковината. Баш 
на крајот на август, кога и по небото, и по ѕвездите 
и месечината на небото, а и по боите на шумите во 
Малесија, Дебарца и Копачијата, се насетуваше 
доаѓањето на есента. 

По некоја година Радован си се врати дома, 
а се врати и кон републиканизмот, макар што 
никогаш не се откажа од круната на принцот на 
метафората: прогласи Поетска Република во 
неговата Железна Река. 

Ете, сега сме заедно, секој со својата мака, на 
родната грутка, во која гордо се вее и ќе се вее 
знамето на Поетската Република во Железна Река, 
од каде што се фаќаат прекрасни видици кон 
околните планини. 
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КАКО СТРУГА НЕМА(ШЕ) ДРУГА 
 
 

огледнете го само списокот на венце-
носците. 
Додајте ги и Изет Сарајлиќ, Брана Петро-

виќ, оние кои веќе ги нема. 
Жива штета е што никој сиве овие години 

не се сети да ги бележи случувањата на Струга, сосе 
сите „поетски улавштини“. Кога сите песни 
стивнуваа кога работничките веќе си беа во 
утринската смена на „Стружанка“. Некои, асли 
мажи, тераа и повеќе – маратонци без почесен круг. 

Брана Петровиќ ептен се беше расположил 
една вечер во импровизираното бифе во новиот 
Дом на поезијата (зошто сега го викаат Дом на 
културата?) тука, над скалите што водеа долу, ди-
ректно до писоарите, толку неопходни при толку 
многу пиво. Кога стаса сметката, се виде дека никој 
од нас не може сам да ја плати. А Брана му се здаде 
на келнерот: „Знаеш ли, бе, ти, дека јас сум 
најдобар поет на земјата Србија“? „Не“, ладен како 
шприцер одврати келнерот. „Е па, брат, ќе научиш! 
Бог ги плаќа моите сметки, обрати му се нему!“ Кај 
се погоди таков келнер,без трунка смисла за хумор 
а и за кафеанска атмосфера?! 

Додека се спиеше во охридска „Горица“ 
Љупчо Стојменски еднаш ми се налути зошто се 
поздравувам со него исто како и со другите?! 
Требало некако посебно – ем сограѓани сме, ем од 
исто маало. Човек учи додека е жив. 

На еден портрет во охридска „Света 
Софија“, ете, не и се седеше до крај на Ерика Џонг, 
во тоа време многу славна со нејзиниот „Страв од 
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летање“. Некое време матевме вода во аван во 
кафеаната отспротива. Под будните очи на присут-
ните престорени во рефлектори. 

Осумдесет и деветата ќе да беше, финишот 
на нашата златна Струга, кога со Анте, Гане, Стрезо 
и некои други, во рибниот ресторан со венце-
носецот Томас Шапкот ја пеевме Болен лежи Катил 
Ѓорѓи.... Не ислуша, како да ја знае песната. Па 
откако му кажавме за што се работи, тој викна да 
пее: Ова е австралиска верзија на вашиот Катил 
Ѓорѓи, речиси идентична, само што во Австралија 
нема Солун... 

Би што би, остаревме на Струшките вечери 
на поезијата. Ама уште нè држи гласот да ја 
викнеме Дејгиди луди млади години... Штоако Ерика 
Џонг се плашеше од летање, ние од  песните гајле 
си немаме! Од едно грло, два гласа...  
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ПОЗДРАВОТ НА КОЧО УРДИН 
 
 
 

очетокот на седумдесетите, бурни маке-
донски и југословенски години: 21-та 
седница на Претседателството на ЦК СКЈ, 

писмото на другарот Тито, расчистувањето со 
националистите и либералите. Напати, тоа личеше 
на време во кое се потврдуваа однапред изградени 
ставови. 

Во такво време – годишно собрание на 
Друштвото на писателите на Македонија. Тогаш 
тоа беше престижно еснафско здружение, дури 
некои си мислеа дека не претеруваат кога го 
нарекуваа амблем на нацијата и државноста и со 
такви некакви карактеристики. Башка, се слушаше 
гласот на писателите, а во самото Друштво на 
писателите на Македонија се влегуваше откако ќе 
се поминат строги критериуми. Тогаш тоа не беше 
масовна организација. 

Значи, собрание на ДПМ, во истата сала 
каде што и ден-денес се одржуваат собирите во 
домот на македонските писатели. Салата полна. 
Само, првиот ред празен, ги нема високите гости. 
Барем да дојдеше некој од Социјалистичкиот сојуз, 
под чија капа беше ДПМ. Поминаа и „академските“ 
15 минути и на говорницата застана Кочо Урдин. 
Не можам да се обложам, ама ми се чини дека 
тогаш беше секретар на ДПМ, некој од рако-
водството. Побитен е неговиот поздравен говор.  

Мртов сериозен, Кочо почна еден по еден да 
ги поздравува: претседателите на ЦК СКМ, 
ССРНМ, Собранието на СРМ... Игра со зборовите 

П 
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направи на крајот, кога по спомнувањето на името 
на тогашниот претседател на Извршниот совет 
(Ксенте Бгоев) го спомна презимето на благајникот 
на ДПМ. Значи, беше поздравен и другарот Ксенте 
.... Симоновски, благајник на ДПМ. Притоа, да 
повторам, ниту еден од поздравените (освен Ксенте 
Симоновски) не беше присутен во салата. 

Ама, Кочо како Кочо, како јунак од неговата 
книга Смеа низ сокаците. Убаво се изнасмеаја сите, а 
потоа следуваше и редовната доза кавга на тема 
кланови, гангови, цена на писателскиот труд. Ама, 
тоа навистина беа кавги – некои на потсмирените 
бранови на далниот судир меѓу реалистите и 
модернистите, други врз некои нови основи. Сакам 
да речам, собранијата не беа формалност. Напро-
тив, понекогаш личеа на вербален танц на вжеш-
тени рингли. Понекогаш, кога пред одржувањето 
на собранијата, однапред ќе се почувствуваше опој-
ната арома на кавгата, во работното претсе-
дателство се ставаа најугледните писатели, вклу-
чувајќи го и Блаже Конески, на пример. Не дека 
некој им се плашеше на угледниците, ама дека мно-
зина се срамеа да се резилат пред нив – се срамеа. 

Ако помислувате на некои последици за 
инспиративниот поздравен говор на Кочо Урдин, 
се мамите. Било – поминало. Не дека не било, туку 
поминало. На следното годишно собрание на 
Друштвото на писателите на Македонија, првиот 
ред не беше празен.  

Јозо Т. Бошковски, пак, во тие сматни вре-
миња, во неговиот Бој со гадурија, по прошетката со 
Мајаковски, на плоштадите скопски и московски, ги 
прескокнуваше првите редови и горделиво ги 
започнуваше своите настапи на литературните 
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читања со: Еј вие, во последните редови! Колку да 
потсети дека таму каде што има први, секогаш има 
и последни редови. 
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ПЕСНА НА ЗАЕМ 
 
 
 

е да беше јануари шеесет и седмата кога во 
Радовиш, на првите Караманови средби, 
како средношколец ја добив првата награда 

на конкурсот за млади поети.  
Мојата песна носеше наслов Јануарска еклога 

и беше посветена на македонскиот Рембо, како што 
постарите тогаш го викаа Ацо Караманов. 

Сега слушам дека Карамановите средби 
својот почеток го имале дури во 1973 година, во што 
тешко ќе може да ме убеди некој. Но, нашиот однос 
кон датумите е познат и често се сведува на тоа – 
секој си тера по свое. Освен насловот на песната, 
како аргумент за јануари 67-та го приложувам и 
фактот што на 31 јануари таа година се одбележа 
40-от роденден на Ацо Караманов. Си спомнувам 
на најмалку тројца иницијатори на манифестаци-
јата: поетот Михаил Ренџов, кој тогаш беше во 
Штип, а во иницијативата беше вклучен и како 
радовишки зет. Претседател на општинското соб-
рание во Радовиш беше Мите Теохарев (тој пак 
штипски зет), а секретар – Методија Форев кој 
едновремено беше и дописник на Нова Македонија 
од Радовиш што тогаш ич не беше за занема-
рување, напротив. Ако имало и други, нека ми 
простат – толку можел тогаш да види еден сред-
ношколец кинисан да станува поет. Но, кога веќе 
Ренџов е споменат и како радовишки зет, да ја 
заокружиме таа приказна, бидејќи радовишани 
имаа обичај да кажат: „та, еден ли е радовишки 
зет“. И навистина не беше еден. Радовишки зетови 
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беа и Ангел Чемерски, Коле Чашуле, Димитар 
Солев... И сите си имаа „радовишки каракте-
ристики“. 

Нејсе, за првото чествување на поезијата на 
Караманов е збор. Знаев за Караманов  – преку 
Ренџов, но и преку еден друг штипјанец, Борис 
Киров чиј што одличен пријател беше Радивое 
Пешиќ кој прв објави дел од поетската оставнина 
на Караманов. Во нашите школски учебници нема-
ше место за овој вонредно надарен поет, загинат во 
НОБ на 17-годишна возраст. Неоти се променило 
нешто до денес, а и да се променило, се променило 
на полошо – и други се избришани од учебниците 
и лектирите. 

Некоја година подоцна пак во јануари, со 
група македонски поети, пак се најдоцме во Радо-
виш, на уште едни Караманови средби. Дента 
имаше настап на „јуниорите“ (всушност, шеснае-
сет-седумнаесет годишници, исто како и Кара-
манов) а вечерта настап во киното имаа писателите 
од Друштвото на писателите на Македонија. Беа 
Ренџов, Чедо Јакимовски, Тришо Стојановски, 
Кирил Бујуклиев... По целодневниот престој во 
Радовиш, еден од нив, Тришо Стојановски, си ја 
беше заборавил книгата во хотелската соба. Тоа го 
дозна дури кога водителот го повика да прочита 
една песна. Кога, упатувајќи се кон говорницата, 
виде во каква неволја се најде, Тришо се – снајде. 
Едноставно, му ја зеде од раце стихозбирката на 
Чедо Јакимовски и од неа прочита една песна. 
Ниту виде, ниту разбра некој во публиката за оваа 
позајмица. 

Туѓо читаме – свое забораваме, отпосле на 
мајтап и се даде мото на таа книжевна вечер. 
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Позајмицата остана да се памети, а каматата тогаш 
се наплатуваше во натура – првин вињак, па добра 
радовишка скара. 
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ЕНЦЕСБЕРГЕР ВО СТРУГА 
 
 

лавниот германски поет со стократно 
потврдена лева ориентација Ханс Магнус 
Енцесбергер, двапати учествуваше на 

Струшките вечери на поезијата. Струга тогаш 
навистина беше светска поетска престолнина. 

Првиот пат, кон средината на седумде-
сетите, Енцесбергер престојуваше во Струга речиси 
анонимно. Друштво му правеа неколку пријатели 
од тогаш помладата генерација југословенски 
поети. „Зборно место“ им беше Деспина или Лет-
ница, една од гостилниците на „торбешите“ како 
што во катадневниот говор ги нарекуваа поетите. 
Беше и си замина големиот европски поет и инте-
лектуалец од врвен маштаб – речиси незабележи-
телно. Некако и очекувано ако се има предвид фак-
тот дека во тоа време Управата на Струшките вече-
ри на поезијата речиси целото внимание го фоку-
сираше на добитникот на Златниот венец на поези-
јата. Не дека другите учесници, особено оние од 
странство, беа игнорирани, ама сепак беа во втор 
план. 

Втор пат Енцесбергер дојде во Струга како 
добитник на Златниот венец и тоа веќе беше друга 
песна: протоколи, приеми, ручеци, вечери и уште 
други нешта кон кои самиот Енцесбергер немаше 
благонаклонет однос. Тој си ги паметеше пријате-
лите и гостилниците од пред пет-шест години и 
повеќе претпочиташе тавче гравче кај „Торбешите“ 
одошто пастрмка на една од терасите на пре-
красниот хотел „Бисер“. Со сета почит и благо-
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дарност кон домаќините, кои несебично се трудеа 
да му угодат. 

Се случуваше, во тие неколку струшки 
денови, Енцесбергер да им исчезне од видното поле 
на организаторите, да го снема и потем да изникне 
од таму каде што не го садиш. Една вечер, на 
пример, требаше да настапи на Ноќта без 
интерпункција, во еден од баровите на хотелот 
„Дрим“. Како што се случува на поетските собири 
ширум светот, тој се беше заседнал со своето 
друштво и остана во гостилницата (пак кај „Торбе-
шите“) неколку часа по фајронтот, за што надлеж-
ните служби во градот имаа целосно разбирање во 
деновите на поетските светковини.  

Стана веќе три часот наутро кога Енцесбер-
гер со старата тајфа се појави на влезот во просто-
ријата во која се одржуваше Ноќта без интер-
пункција. Уште невлезен, ја запеа Аванти пополо, 
што предизвика општо изненадување: не од избо-
рот на песната, ами од фактот што Енцесбергер 
пропеа. Се разбира дека имаше и такви кои се 
радуваа и на изборот на песната, а и зошто да не. 
Изет Сарајлиќ којзнае од каде секавично пронајде 
гитара и веднаш се придружи – и вокално, и 
инструментално.  И други си ги поведоа своите 
песни. Се пееше тоа утро во Струга до изгрејсонце. 
Со искрена верба во поговорката дека кој што пее 
зло не мисли. 

Денес пак, кој што мисли не му е до песна – 
вели еден колега. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДИВО МЕСО 
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ГЛАСАЊЕ 
 
 

уѓето остаруваат гласајќи.  
Се гласа за претседател на куќен совет, за 
претседател на ловечко друштво, за претсе-

дател на државата. Се гласа отсекогаш. Се гласна 
јавно, се гласа тајно. Резултатите секогаш се кажу-
ваат јавно. Се мисли дека тајното гласање е 
подемократско. Може да се прифати и тоа, но може 
да се прифати и тоа дека тајното гласање е паларија 
на стравот и лицемерието. Пред гласањето, имено, 
едно да се збори а во гласачката кутија да се фрли 
нешто сосема спротивно.  

Се гласа и за прием во уметничките здру-
женија – делото не е автоматска влезница, треба и 
гласачка машинерија што не чкрипи. Чкрипење на 
гласачката машинерија не поднесува ни гласањето 
за награди – од оние, најлокалните, до оние најдр-
жавните, кои во последно време носат и некаква 
државна, национална пензија – како што е крстен 
социјалниот додаток на уметниците со мали 
пензии. 

Се гласа и за прием во Македонската акаде-
мија на науките и уметностите. По една прилично 
долга процедура на (само)кандидирање и изложу-
вање на делата. Всушност, во МАНУ се гласа 
двапати – првпат за да те стават на кандидатска 
листа, а вторпат за да те изберат за академик. На 
овие избори секогаш е голема навалица, со лоби-
рања од секаков вид, со молби, ветувања... 

Познати се во градот две дамнешни гласања 
во Одделението за уметност на МАНУ. Еднаш 
покојниот Димитар Солев беше бил предложен за 
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член на МАНУ. Го испофалиле што го испофалиле 
на состанокот на одделението, за на крај, по сите 
фалби и панегерици да добие само еден глас. А 
речиси сите гласачи – пријатели на неизгласаниот. 
Се стокмило по извесно време, по убав повод, дома 
кај Солев да се соберат поголем дел од академиците 
– гласачи, ем пријатели. Сучи-врти, држ-недај, се 
допрело во муабетот и гласањето за МАНУ. Во 
меѓувреме, се разбира, во индивидуалните средби, 
секој го убедувал Димета дека тој гласал за него, 
ама ете, другите... За да ја скрати непријатната 
дискусија, Солев ги замолил гостите: ај баталете го 
тој муабет, мина што мина, договорете се првин 
меѓу себе кој маж го дал единствениот глас, па ќе 
правиме муабет, не дошол крајот на светот. 

Уште почуден е примерот со битолскиот 
романсиер Владимир Костов. И тој еднаш, по 
дискусија во која имало и „за“ и „против“ бил 
предложен за прием, на состанок на истото  тоа 
одделение за уметност. И на крајот добил – 0 
гласови. Ниту еден не гласал за него, што ќе рече – 
ниту  предлагачот. 

Ете, такви ниети има пред влезот во храмот 
на бесмртните. Некои од кандидатите остаруваат, 
други ептен остаруваат од поуста желба од некаде 
да долета и пред нозе да им се постели волшевното 
килимче за влез во храмот. И гласачите не се 
подмладуваат. И тие се подложни на стареење, ако 
се бесмртни. Биле изгласани за бесмртни. И како 
такви имаат право да си мислат дека ништо не 
остарува, ами само созрева. 

Арно ама, и изгласаните понекогаш биваат 
надгласани. Познат е примерот со угледниот  
професор Кирил Пенушлиски, кој при гласањето за 
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член на МАНУ не го добил потребното мно-
зинство. Кога по неколку години на дневен ред пак 
бил избор на нови членови, Пенушлиски бил 
поканет да конкурира. Експресно, се разбира и 
љубезно, го одбил таквиот предлог и никогаш не 
стана член на МАНУ – по своја волја. 

Се прават разни марифетлуци, се стројат 
разни мануци, а животот и понатаму останува неја-
сен. Гледаме, при секое доделување на Нобеловата 
награда веќе редовно се објавува и паралелна листа 
на оние кои не ја добиле наградата, а би требало, 
ако има логика и правдина. Можеби се стокмени 
или се токмат и тукашни паралелни списоци, оти 
животот навистина трае одвратно долго. 
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ДИВО МЕСО 
 
 

еше тоа аплативен физички доказ дека навис-
тина постои ѕвезда на вечноста. Тоа – блесо-
кот на претставата на Драмскиот театар Диво 

месо на Стерииното позорје во 1982-та. Театарот во 
Југославија тогаш беше во полн замав, а двоецот 
Горан Стефановски – Слободан Унковски најувер-
ливо потврди дека и во Македонија е така. Што се 
однесува до театарот, спортски речено, Македонија 
и Словенија тогаш трчаа мртва трка чиј победник 
се решаваше во фото-финишот. Што не значи дека 
Белград или Загреб, на пример, каскаше зад нив. 
Клокотеше тогаш во водечките југословенски теат-
ри – духот на новото беше ептен расклокотен. 
 

Уште пред да се спакува камионот со 
кулисите за пат за Нови Сад, старото театарско 
волчиште и незаборавен челник на Драмскиот 
театар Ристе Стефановски, во театарските кулоари 
велеше дека „птичката му шепнала“ оти ќе напра-
ват бришка во Нови Сад, на најпрестижниот југо-
словенски театарски фестивал. Оние кои знаеја 
каков театарски нос има, му веруваа. Некои му се 
чудеа, а во нашиот животен мозаик секогаш имаше 
и такви кои потценувачки се потсмеваа. 

Бев во Нови Сад таа пролет која навистина 
излезе незаборавна, по своја, новинарска работа. И 
веднаш да кажам дека бев меѓу тие што му веруваа 
на имењакот, ама со мала задршка. Ги гледав дру-
гите претстави, ги слушав разговорите на тркалезна 
маса и секогаш одново се прашував: море, да не 
претерува малку Ристе Стефановски? Кога со 
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ококорени очи гледаш многу добри претстави во 
куса временска отсечка, стануваш некако чуден – 
ни оптимист, ни песимист. Час сркаш од едната, 
час од другата чорба. 

И дојде редот на Диво месо во новата зграда 
на Српското народно позориште во Нови Сад. И би 
блесок на најблескавата ѕвезда на вечноста. Како 
наеднаш да се најдовме во земјата на чудата: публи-
ката со минути стои на нозе и силно ракоплеска, не 
ги штеди дланките, а актерите се поклонуваат 
еднаш, двапати, трипати... А публиката не беше 
фестивалска, салонот беше полн со големи теата-
рски зналци – и од домаќините, ама и дојденци од 
цела Југославија. Од самиот почеток на претставата 
се создаде таа хемиска врска со актерите, тој заед-
нички голем здив што траеше до крајот на претста-
вата и почетокот на громогласниот аплауз. 

Актерите, сите до еден озарени, погалени од 
големиот бран на задоволството и радоста: Крум 
Стојанов, Милица Стојанова, Благоја Чорески, Мето 
Јовановски, Снешка Стамеска, Петар Темелковски... 
– прволигашка постава самоуверено истрча на на 
југословенскиот театарски Вембли. Ние кои дој-
довме со нив по своја работа (всушност, неколку-
мина новинари од Скопје, но и неколкумина 
земјаци од Белград) се чувствувавме делегати на 
рајот. Беше тоа вечер на општа радост, баш општа, 
не само македонска. Угледниот театарски занесе-
ник и зналец Јован Ќирилов со некакво магнето-
фонче трчаше од човек до човек – собираше впе-
чатоци за во белградска Политика, за која пишува-
ше тогаш. На лицето му се читаше воодушевува-
њето, како стар буквар. И другите не го криеја 
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восхитот и радоста, сите честитаа весело, од срце. 
Тоа сите ги подразбираше и главните конкуренти. 

Завршната вечер на фестивалот – уште 
понезаборавна. Долго дефиле на македонските 
театарски творци на подиумот на наградените: 
награда за претстава во целина, награда за.... Згора 
и награда на Туристичкиот сојуз на Нови Сад – 
уште еден печат на големата победничка тапија. А 
печатите не се за поценување, секој од нив си има 
свое значење. 

Потем, правец – хотел Парк, фестивалски 
хотел, со ресторани без фајронт. Голема веселба, 
незапирлива река од најубавите македонски песни. 
Една таква песна имаше и во самата претстава: Да 
сум бистра вода. Ја пееше Милица Стојанова, неза-
боравно. И не може човек и денес да се обложи: кој 
кого овековечи – дали Милица песната, или 
песната Милица. Се слеаја, всушност, во едно – 
една мака, една надеж. Кога денес ќе се спомне 
Диво месо мене мислата директно, без да ме праша, 
ми лета кон таа сцена: Милица Стојанова и 
нејзината Да сум бистра вода... 

Само келнерите знаат колку вино се испи 
таа вечер. Добро де, и шише-две кока-кола што ги 
испи Слободан Унковски, најприбраниот таа вечер. 
Не дека не знаеше што се случи, не дека не се 
радуваше, ама Унко и тогаш си остана – Унко. А 
изгледа беше и преморен, меѓу првите го фати 
патот кон хотелската соба. Пиеше, како што реков, 
кока кола, ама тоа не мора да значи дека во главата 
не му се вртеше од нешто друго. Тој си знае и 
негово си е тоа. 

 



 

  71

В зори мене ми дојде песна во новинарскиот 
нотес, подоцна ја објавив во книга: 

 
ВЕНЧАВКА СО SВЕЗДИТЕ 
                                               На ,,Диво месо“ 
 
Рефлекторите се гаснат 
Молскавици во говорот 
 
Тука завршува Балканот 
И што ни е гајле колку чини 
Влезницата за Европа 
 
Светат во мракот дунавските лаѓи 
Море сокол пие вода на Вардарот 
Опојно вино од радосници 
Sвезден пристан во срцата 
 
Талија потскокнува како риба 
На македонската венчавка со ѕвездите 
 
Рефлекторите се гаснат 
Молскавици во говорот 
 
Улава, полноќна гозба на боговите 
 
 
Можеби ќе ви прозвучи без врска, ама во тоа 

време во Југославија сè уште немаше  компјутери и 
интернет и децата во Скопје знаеја да прават 
бротчиња од страниците на Нова Македонија и Вечер 
и да ги пуштаат низ Вардар. 
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БЛАГОЈ(ЧЕ) ПОПОВ 
 
 
 

еше пролетта 1974-та, кога во југословенското 
домино на расчистување со либерализмот, на 
ред дојде и Македонија. За такви работи 

тогаш се употребуваше една алатка – седница на 
Це-Ка. Беа дури две – 36-та и 37-ма, или 37-ма и 38-
ма, и тогаш и сега нумериката не е важна за 
политичките заднини и преднини. Во коцките на 
кејот на Вардар се утврдуваше на дело вредноста и 
долговечноста на Архимедовиот закон. Едни 
овенуваа, други изникнуваа. Имаше и молери да ја 
спастрат колку што може работата пред љубопит-
ното население, ама тие доаѓаа на ред отпосле. 
Некои од нив и без четки, во вид на учесници во 
актуелните разговори на телевизија. 

Е, баш во тоа и такво време се падна Млад 
борец, првиот весник печатен на македонски јазик 
во текот на НОБ и социјалистичката револуција, 
орган на Сојузот на младината на Македонија, да го 
одбележува својот 30-годишен јубилеј. Овој весник, 
сега неправедно чушнат во долапите на заборавот, 
има мошне важно место во современиот маке-
донски журнализам, не само поради фактот што 
беше негова прва рожба. Немаше новинар и 
писател, човек од перо, што не беше ја почнал 
својата патека токму од Млад борец.  

Ние, во тогашната редакција на весникот, 
решивме неговиот 30-ти роденден да го прославиме 
со свечен број на весникот за кој ќе замолиме 
прилози да дадат сите дотогашни негови новинари, 
а некако се подразбираше свечен собир со доде-
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лување благодарници за сите. Речено – сторено. Тој 
свечен број, исцело посветен на јубилејот, печатен 
во боја, на мазна хартија, и денеска е најжив извор 
за историјата на весникот. Прилози испратија сите: 
од Блаже Конески и Ацо Шопов, до Лилјана 
Чаловска и Иван Мазов Климе, помладите да не ги 
редиме. Им се насладувавме на сите прилози и 
сеќавања, уште необјавени. На некои од нив 
отпосле, дури откога излегоа во весникот.  

Еден од нив, сепак, ни ја растури насладата. 
Впрочем, со секоја наслада е така. Беше тоа еден 
вид козерија на Киро Смически насловена Пратени-
кот Благојче Попов. Уште не завршен јубилејниот 
собир, почна да се шушка за овој текст, кој говореше 
за тоа како Благој Попов бил избран за пратеник во 
ресенско. Работата бргу-бргу стана сериозна. Благој 
Попов во тоа време беше сојузен секретар за 
сообраќај и врски, ама беше и кандидат за нов 
претседател на Извршниот совет, демек Владата на 
Социјалистичка Република Македонија. Сешто 
можеше да се слушне, а најмногу се вртеше плочата 
дека во Млад борец има гнездо, остатоци на 
либерализмот кој тукушто беше поразен. Ако е 
така, си реков – оставка. И ја напишав, и му ја 
предадов на претседателот на Издавачкиот совет, и 
најсетне беше одбиена од истиот тој Издавачки 
совет. 

Во сите тие бркотници нам во редакцијата 
како да ни беше поважно како на самиот Благој 
Попов да му објасниме дека во објавувањето на 
текстот нема никаква зла тенденција, дека е тоа 
само сеќавање на еден од поранешните соработ-
ници на весникот... Телефонскиот повик на мојот 
сограѓанин Фируз Демир, кој тогаш беше во Соци-
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јалистичкиот сојуз, баш како нарачан најмногу 
придонесе да се разреши сета збрка. Ме повика кај 
него, првин малку ме искара предупредувајќи ме 
дека времето бара отворање на очите, а потоа 
самиот предложи (како да ги знаеше и размислите 
на редакцијата) случајот да му се објасни на Благој 
Попов во директна средба. „Знаеш како е – додаде 
Фируз – сега тој ќе биде премиер, мнозина му се 
додворуваат и го користат и вашиот случај“. 

Не можам да кажам дека на средбата со 
Благој Попов отидов спокојно. Не. Ама самиот тој се 
погрижи уште не седнати на маса, да му даде 
релаксиран тон на муабетот. „Било што било, 
заборави го тоа, не е ништо страшно – рече Благој 
Попов. Ехеее, колкави кнедли сум голтал, ова 
навистина не е ништо. Туку, ајде вака да им ги 
затвориме устите на оние кои се позагрижени од 
мене: кога ќе станам претседател на Владата, 
првото интервју  да го дадам на Млад борец“ 

И би така. Малку е да се каже дека тоа беше 
интервју што предизвика огромно чудење во 
политичките и новинарските кругови во Скопје, 
меѓу сите оние кои очекуваа егзекуција и веќе си ги 
беа истенчиле рацете од триење. Никој од таквите 
не сакаше да ја сфати вистинската суштина на 
таквиот потег на Благој Попов, неговата доблест и 
широчина. Благој Попов не беше ваков само во овој 
случај, сите што го познаваа го знаат тоа. 

 
Ете, така заврши сета наша потиштеност 

заради дамката на јубилејот на Млад борец и 
„закачката“ со Благој Попов, кој, еве и мртов ги 
советува новопечените лидери како се решаваат 
споровите со новинарите: без казни и тужби за 
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клевети, без перчење и покажување сила. Ама оди 
кажи им, де! Нема да ти одговорат – од усти полни 
демократија. 
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ПЕТРЕ БАКЕВСКИ И ВЕЛИ ДЕВА 
 
 

о демократијава, транзициона, научивме (и 
тоа во одминати години) нешто на што не нè 
учеа цел живот, напротив. Научивме (не баш 

сите, де) бргу да забораваме. Ај што при заче-
корувањето во Транзицијата нè тераа да го забо-
равиме под итно „темниот вилает“ на социјализ-
мот, оној социјализам во кој повеќето од нас имаа 
не богато, ама среќно детство и младини, туку, 
подоцна и не сакајќи некако се навикнавме на 
заборавот. Не се преобјавуваат книги на почина-
тите писатели, се спомнуваат колку да им мине 
редот,а за некои просто – се молчи. Ни самиот 
Господ не знае зошто. 

Еден од тие кој бргу дојде на високо место 
на листата на заборавените е поетот и новинар 
Петре Бакевски. Поновите генерации го паметат 
само како писател, малку постарите од нив како 
издавач – и тоа каков издавач, бабачко, шампион на 
агилноста, кој на „Детска радост“ , речиси згасната 
во грамадната куќа „Нова Македонија“ и донесе 
највистинска преродба. Моите врсници, и поста-
рите од нас го паметат Петрета и како новинар, кој 
паралелно со катадневните новинарски трки, пи-
шуваше и театарска критика.  

Пријателувавме од младини, од моите први 
скопски авантури, кога го запознав Петре во 
„Студентски збор“. Тој беше во културната рубри-
ка на весникот, подоцна и нејзин уредник и што се 
вели, му се слушаше гласот. Знаеше да пишува 
убаво, а тоа беше време на убави реченици во 
новинарските текстови. Потем мене патот ме 

В 
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однесе во „конкурентскиот“ „Млад борец“ ама 
пријателството уште повеќе ни се зацврстуваше. 
Одевме заедно на театарски премиери и фестивали, 
на литературни читања и фестивали, каде не! Ама 
и во Букет, Театарското бифе и во Клубот на 
писателите. Баш како што прилега на пријателство 
што изденуден се разгранува. 

Петре Бакевски цел живот пишуваше во 
културните рубрики. Ама, јас паметам и еден негов 
политички текст, објавен во „Студентски збор“ 
одамна, онаа славната шеесетиосма година чијшто 
мирис се почувствува и во Македонија. Тогаш, не 
баш паралелно со тнр. „студентски немири“ се 
случија и демонстрации на Албанците во Приш-
тина и во Тетово. Изгледа, рано беше Махмут 
Бакали да биде претседател на Покраинскиот 
комитет на СК, ама помнам дека претседател на 
покраинското собрание беше Вели Дева, кој по-
доцна заврши како директор на косовското 
електростопанство, што воопшто не беше полоша 
работа од претседател на собранието. Нејсе, Петре 
по повод тие демонстрации напиша, потпиша и 
објави во „Студентски збор“ еден мошне обемен 
напис под наслов „Каков е костумот на Вели Дева?“ 
Не сакам да се обложувам, ама ми се чини дека 
беше тоа ако не прва, тогаш една од првите јавни, 
медиумски пресметки со албанскиот национали-
зам. За тој напис веднаш почна повеќе да се 
шепоти, одошто да се зборува. Кој имаше среќа го 
виде, а тие што го видеа им го прераскажуваа на 
оние другите, помногубројните, кои не го видоа 
текстот. Оти, тој број на „Студентски“ бргу-бргу 
беше повлечен од дистрибутивната мрежа, што 
беше еуфемизам за – забрана. А тогаш, пустото, 
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немаше ни фото-копир апарати („ксерокс“) а не 
пак скенери и други компјутерски салтанати. 

Петре продолжи на културната рубрика, 
како ништо да не било, ама знам дека му беше 
криво што тој негов „излет“ во политичката руб-
рика на „Студентски“ заврши така. Во културната 
на „Студентски“ воведе конкурс за краток расказ, 
па  набргу моравме обајцата да сведочиме на суд за 
третонаградениот расказ на Киро Донев „Жените 
од Моноблат“ во кој се беше препознала една жена 
од Моноспитово која некој ја беше посоветувал да 
го тужи авторот. Во меѓувреме јас објавив репор-
тажа за таа жена, ѓоа да се направи некаков расплет, 
а излезе спротивното – налет да ми ти биле новин-
ските напори за разврзување на животните јазли. 

По заминувањето од „Детска радост“ Петре 
продолжи со новинарството. Оттогаш многу вода 
протече низ матниот Вардар, дојде и Охридскиот 
договор, но остана прашањето на Петре Бакевски: 
каков е костумот на Вели Дева? Како што остана и 
фактот дека новинарството не само што е 
книжевност на брзина, ами силна поткрепа на 
литературното творештво. Од тој сој сме обајцата. 
Некои си имаа други професии, а нашата река на 
животот и творештвото имаше два брега: нови-
нарство и литературата. Едноставно, едното не 
можевме ни да го замислиме без другото. 
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ДРУГАРОТ СТАЛИН 
 
 

акви времиња – такви имиња. Непрегледни 
се доказите за тоа, а и сосема извесно е дека 
тој тренд ќе продолжи.  
По Втората светска војна не било необично 

луѓе (и градови, установи) да се именуваат по името 
на водачот на големата победа Јосиф Висарионович 
– Сталин. При што она Јосиф Висарионович 
обично се прескокало. Сталин – тоа звучело побед-
нички, гордо. А звучело и некако приврзанички, 
што, подоцна, во времето на Ибето, при изјасну-
вањето, се покажало дека не е баш така. Познато е 
како поминале тие што биле на страната на 
Сталин. За среќа, некои деца, кои ни криви ни 
должни биле крстени така, куртулиле. А некои 
родители побрзале да ја исправат грешката: еве го, 
среде Скопје, еден Тито, кој првобитно бил заведен 
во книгите на родените како Сталин. Не е 
единствен и не сите Сталини ги прекрстувале во 
Тито. Имало и други имиња. 

Еден Сталин, меѓутоа, си остана – Сталин. 
Со презиме Лозановски. Беше уредник првин во 
Млад борец а пензија дочека во Телевизија Скопје. 
Другарот Сталин, како што го викавме во среди-
ната на шеесетите, беше и младински активист, 
еден од клучните луѓе во формирањето на Сојузот 
на литературните дружини и клубови (Книжевната 
младина) на Македонија. Ќе остане запаметено дека 
тој ја покрена едицијата Алфа во која се појавија 
многу нови имиња во македонската книжевност. 

Да не се лажеме: не што не беше сеедно, ами 
не беше ни пријатно во времето на антистали-
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низмот да се викаш – Сталин. Требаше да вни-
маваме, на пример, да не претераме со пофалби за 
нашиот Сталин од Сојузот на литературни дру-
жини на Македонија. Спомнувањето на името 
Сталин го разбудуваше љубопиството на задолже-
ните за тоа. Еднаш во Тетово, по една средба на 
млади литерати од Македонија и Косово, Сталин 
Лозановски требаше покажувајќи ја личната карта 
да докажува дека навистина се вика така. Другпат, 
на Струшките вечери на поезијата (Сталин едно 
време беше во нивната организација) една вечер, 
еден Полјак кој речиси на пиџами тргна од хотелот 
Дрим во продавницата отспротива да си купи 
мастика, за малку ќе му врзеше една наопаку на 
Сталин кој му кажа каде е продавницата, ама и како 
се вика. Секакви чувства и нагони и ден денес 
предизвикува спомнувањето на името Сталин. 

Но, ете, Сталин Лозановски не стана ни 
Тито, ни Мартин, ни... Си го носи името, како 
значка на реверот – сведоштво за едно време. Не е 
без значење што е охриѓанец по потекло. Таму 
познавам и еден Рузвелт, и еден Черчил, и еден 
Ленин. Тогаш, навистина е без врска што во Охрид 
нема улица Јалта. 
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ОРГАН 
 
 

екакви органи имаше на времето. Тадури и 
весниците беа органи. 
Половина работен век ми помина во три 

такви органи: Млад борец, орган на Сојузот на 
младината на Македонија, Комунист, орган на 
Сојузот на комунистите на Македонија и на 
Југославија и Нова Македонија, орган на Социјалис-
тичкиот сојуз на работниот народ на Македонија. 
 

Ама, како што реков, имаше и секакви 
органи – па и органи на редот... 

Една вечер, на денот кога го заклучувавме 
бројот на Млад борец, заглавив во редакцијата до 
полноќ, и фазла. Бидејќи тукушто бев преселен во 
нов заеднички стан во Аеродром, значи се уште 
неспастрен, кинисав да каснам нешто кај Јоле. Таму 
– порти замандалени. Гледам, наслушнувам дека 
има некој внатре, ама никој не отвора. Каде по 
полноќ? Кај Вардарец на стара Железничка, на 
плескавици. Последна шанса. Каснав што каснав и 
назад кај плоштадот каде што пред Нама беше 
отворена нова такси станица. Капнат од умор, не 
ни забележав дека влечкајќи се кон плоштадот, 
онака, на уста, сум почнал да свиркам. И тоа: Коњух 
планином... Баш кога се приближив кај трафиките 
пред Пелистер, некој одзади  ме потчукн по рамо и, 
не би се рекло строго, ама сепак ми рече: – 
Престанете со тоа свирење, го нарушувате јавниот 
ред и мир! Не можев да се изначудам, а и да го 
сопрам јазикот: – Ти  не си токму, му одвратив на 
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младиот народен милиционер. И веќе претпос-
тавував што ќе се случи. 

Тој: – Внимавај што зборуваш, јас сум орган! 
Јас: – Внимавај и ти и јас сум орган! 
 
Два органи како магариња на мост, по 

полноќ пред скопски Пелистер.  
Тој ми бара лична карта, јас му велам дека 

не носам со себе, дека се враќам од работа. Тој 
упорен – адреса, улица и број. Да ме убиеше, јас не 
ја знаев адресата. Та два-три дена бев во новиот 
стан, знаев да појдам, ама не ја знаев точно 
адресата, уште и бројот на станот. Младиот 
милиционер: – Ти си играш мајтап со мене. Јас: – 
Или ти со мене? 

Тој: вади блокче и почнува да пишува казна. 
Јас: пиши, ама дека нарушувам јавен ред свирејќи ја 
на уста  Коњух планином... Тој: – Нема ти да ме учиш, 
нарушуваш јавен ред и мир и точка! Јас:– Ќе платам 
казна само ако напишеш дека свирев на уста. Тој 
трга-јас тргам... Ај, му велам, да ја скратиме 
приказнава во оближната милициска станица кај 
Беко. Се прима. Таму седнав зад бирото, еден 
дебеличок, како заменик шериф во каубојскимте 
филмови. Му објаснувам фино на човекот, тој, 
возрасен, татко може да ми биде, не може да се 
изначуди:– И велиш, за тоа се спречкавте?! А кога 
ќе има тепачки и турканици од друг вид, фаќаат 
магла овие младиве, туку што излезени од средно 
полициско. Се разбира, пред тоа ме праша каде и 
што работам... 
 – Било што било, вели стариот милиционер, 
а сега брзај по такси за дома.  
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Младиот милиционер, сега превртен во 
тонот на однесувањето за 180 степени љубезно ме 
испрати до такси-станицата, каде што за среќа 
имаше паркирано еден автомобил за задоцнети 
ноќни птици како мене... Се поздравивме со 
органот на редот, влегов на таксистот и почнав да 
му ја покажувам насокат а кон која да вози, зашто и 
тој прво што ме праша беше – на која адреса 
живеам... 
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УА, СИНИ! 
 
 

и спомнуваш ли – ќе ме праша Веле 
Смилевски при некоја од прошетките во 
центарот на Скопје – како овде, од тротоарот 

пред Државната лотарија во Ристиќева палата, 
викаше, кога ќе помине некој милиционер (да, 
тогаш немаше полиција, ами народна милиција!): 
уа, плави! 

Се сеќавам, како не ќе сум се сеќавал. И тоа, 
баш: уа плави, ни сини, ни модри, иако се разбира, 
знаев кои се нашите зборови за плави. Ама тоа 
плави тогаш имаше специфичен звук, некако 
погромогласен, порешителен, со појасна порака на 
мајтапот што го теравме со народните милицио-
нери, ни криви ни должни. Тие де, не ние. Ако на 
фудбалските натпревари, откако ќе се исвиреше 
,,Хеј Словени“ можеше да ечи ,,Плави, пла-
виииии...“ сетики можеше некој да викне и уа 
плави, некој без доволно свест дека тоа не е баш 
препорачливо. И тие неколку извици поминуваа 
така, неказнето, благодарејќи на свеста на 
народните милиционери и нивната добрина во 
однос на збеснатата младеж. 

Тогаш во Скопје ние бевме дојденци – и на 
студии, и на работа. Бевме дојденци и на скопското 
корзо, кое минуваше и покрај Ристиќева палата, за 
која тогаш абер немавме зошто се вика Ристиќева. 
По ќошовите имаше семкари, подалеку, преку 
Камениот мост имаше и лимунада по избор – сода 
и концентрат од лимун, малина... Не, немаше 
улични свирачи. Ама мнозина си свиркаа на уста, 
како што мнозина и ,,шицкаа“ на девојките кои 
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шетаа на корзото и кои, ако не чекаа некој баш да 
им ,,шицка“ потајум сигурно очекуваа некој да им 
даде ишарет дека му се допаѓаат. Не излегуваа 
белки да дишат чист воздух и да ги размрдаат 
нозете. А не дека немаше и осамени шетачи и 
шетачки. 

Постоеше Дестан, ама главна и најголема 
кебапчилница беше Кермез, каде што се одржуваа 
и игранки – нешто сосема непознато за сегашните 
,,ѓускачи“ по дискотеките. Постоеше и слаткар-
ницата Пчела, постоеше и Кенан, легендарниот 
чистач на чевли... Не, во центарот на градот, 
нарочно во корзо-време, немаше Старо купуем, 
ептен не одговараше среде рашетаната младост... 
Туку, ако продолжам вака, ќе заличам на стар 
скопјанец! 

Пушењето тогаш не беше забрането, макар 
што за женскиот свет уште се мислеше дека не е 
баш пристојно да држи цигара в уста. Пушевме 
Филтер Југославија, а се мајтапевме дека има и 
такви кои ја испушија Југославија без филтер. Што 
по многу години се покажа и точно. Во нас не беа 
згаснати жарчињата од шеесет и осмата. Го живе-
евме ехото на таа година, секој на свој начин. 

Ќе рече некој – младост лудост. Ама нема 
многу да згреши и ако рече само – младост. Ја нема 
веќе нашата младост, ги нема низ градот и 
нејзините основни белези, ама тоа е веќе друга 
тема. Истрошена. 
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СТОЈЧЕ ГАЗЕЛА 
 
 

оже да се рече дека Букет, по составот на 
гостите, беше угледна кафеана. Го биеше 
глас дека беше и боемско собиралиште, 

што не беше баш и неточно, ама сепак фајронтот, 
без никаков исклучок, се правеше точно во десет 
навечер, кога тукушто загреаните играчи натпре-
варот со шприцерите во ноќта мораа да го 
продолжат во соседното театарско бифе (поновите 
генерации го нарекоа „Прљаво казалиште“ по 
тогаш популарната рок-група) или кај Јоле, каде на 
друго место!  

Букет, од друга страна, беше една неугледна 
барака, речиси слепена со старата зграда на Нова 
Македонија, поради што се сметаше за еден вид 
деташиран погон на оваа куќа. Клиентелата на 
Букет не се регрутираше само од новинарскиот 
состав на Нова Македонија, Вечер и Детска Радост, 
ами и од графичките работници во Печатницата, 
кои во тие времиња важеа за елита на работничката 
класа. Меѓу новинарите и графичарите не постоеја 
никакви поделби, особено не по линија на субор-
динација. Што не значи дека секој не си ја знаеше 
својата работа и дека не се знаеше кој коси, а кој 
вода носи. Тоа во службата, а во Букет навистина не 
се знаеше и не требаше да се знае. Во Букет не се 
знаеја и други работи, па си се врвеше како што 
господ го создал светот. И утринските чорбаџиски 
ритуали (демек, чорбаџии беа оние кои уште не 
осамнало си ја средуваа збрката во главите со 
шкембе чорба и силвер сода, а оние, ветераните и 
со пиво или шприцер), и пладневните седенки со 
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кебапчиња во сафт или гулаш, а пролетум со 
цревца и со не многу други салтанати од листата на 
јадења. Впрочем, не се ни сеќавам дека Букет 
воопшто и имаше некаква листа на јадења, а и да ја 
имал, тоа било само формалност, за оние кои 
случајно ќе заскитале тука. Редовните гости не беа 
многу по читање таква литература, си знаеја луѓето 
што пијат и што јадат, а ако заборавеја – на помош 
им прискокаа келнерите, тамам работа тие да не 
знаеја кој што пие и јаде. А и кој плаќа, се разбира: 
само по некоја нивна ука и чувство тие знаеја кој е 
шворц на масата и кој ќе се истакне кога ќе дојде 
сметката. И кога немаше кој да се истакне во нивно 
име, оние кои беа шворц не се чувствуваа како 
напуштени деца. Спокојството, со очи полни 
човештина и со по некој убав збор, заедно со пија-
лакот, се разбира, им го носеа келнерите. Сушта 
потврда дека келнерите, а не листите на јадења и 
винските карти ги чинат кафеаните. 

Букет имаше прволигашки персонал: шефо-
вите на сала Атанас и Трпе (овековечен во стрипот 
на Дукан Јелен во Вечер), како и келнерите Стојче 
Газела, Димче, Тито и Ване – тиквешка Каравела. 
Најнеобични возења под гас имаше кога на смена 
ќе беше Тито, ама за тоа во некоја друга прилика. 
Сега е важно да се каже дека сите до еден ја 
заслужуваа сета почит и признателност на гостите, 
на редовните посебно. Та редовните секогаш и 
имаа предност, како дамите при влез во театар на 
пример. А најредовните си имаа и свои маси на кои 
не смееше никој да им седне. 

Редовните, ајде така да ги викаме, во Букет 
редовно го одбележуваа и највеселиот, прв ден во 
месецот, кога во Нова Македонија  се делеше плата, 
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тоест личен доход. Тогаш не беше ни позната ни 
распространета појавата платата да доцни по 
неколку месеци. Е, тој, првиот ден во месецот, во 
Букет беше најживо и најеуфорично, а и софрите 
беа најбогати. 

Еден таков прв ден во месецот ептен му се 
ќеифна на Тозо, легендата од графичкиот погон на 
Нова Македонија. Беше го ставил на маса набабре-
ниот син плик (личниот доход тогаш се добиваше 
во плик, немаше трансакциони сметки) и од Стојче 
Газела, најстариот и најтивкиот меѓу келнерите, 
бараше да праша што пие целата кафеана. Тозо 
чести! По кој повод? Не е важно! И си врвеше тура 
по тура, Тозо се распиштоли, баш беше ќеифлија. А 
Стојче Газела, носејќи нови и нови тури, успеа да 
види колку пари зел Тозо тој први. Пишуваше на 
пликото, како адреса на некое љубовно писмо. На 
крајот, пред фајронт, му ја стокми сметката така 
што да му останаа една-две „црвени“ стотки, колку 
за такси до Драчево, со друг превоз не доаѓаше 
предвид да киниса, од целодневни причини. Би 
што би, точно во десет се затворија светите порти 
на Букет. 

Арно ама, и утре имаше ден и не се беше 
рекло џабе нов ден, нова нафака. Пусто турско – и 
кафе, и поуки за животот. Утредента, Тозо и Стојче 
пак во иста смена. Тозо на шкембе чорба и силвер 
сода, ни со примисла да прашува што пие цела 
кафеана, ами како ќе му каже на Стојче дека првата 
нарачка после првиот ден во месецот ќе му биде на 
вересија. Стојче Газела си ги знаеше табиетите на 
сите редовни и не сакаше да ги гледа, а уште 
помалку тој да ги доведува во небрано. Му ја 
принесе на Тозо жешката чорба и студената силвер 
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сода, а од внатрешниот џеб на црното келнерско 
сако, извади купче пари и ги стави на маса, пред 
Тозо. „Еве, ова ти е кусурот од вчера и друг пат не 
се чатали со тоа што ќе пие цела кафеана, срамота 
е, имаш фамилија!“ Моменталниот препородот на 
Тозо се подразбира. А до него дојде само поради 
тоа што Стојче Газела, кога вчера видел колку е 
часот, од сите маси во кафеаната си ги наплаќал 
сметките, а на Тозо му го наплатил само тоа што 
самиот го испил, без динар честење за целата 
кафеана. 

Келнерите се познати како луѓе на кои не 
им врви собирањето: кај нив четири и четири 
секогаш се најмалку девет. Стојче Газела, а и 
неговите колеги, неа беа од таа сорта. И безмерно 
беа сраснати со редовните. Не беа, да речеш, 
некакви мудреци, ама катаден придонесувааво 
Букет, освен редовната доза пијачка, да добиеш – 
кога ќе треба – и некоја бесплатна поука за живо-
тот. Келнерите тоа го правеа како најобична 
работа, како ништо да не било. А било, било. На 
претек. 
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ВАНЕВА КАРАВЕЛА 
 
 

ога веќе си се мачел со приемни испити и 
слични салтанати и најпосле те примиле за 
редовен во Букет, редно е да си имаш и 

редовна девојка, за стално како што се велеше 
тогаш. Од пусто окапување во Букет и не беше баш 
лесно да се најде некое асолно девојче. Отспротива, 
во театарското бифе и така и така: глумици, 
балерини и тоа народни балерини, посетителки, 
љубителки на театарот и на музиката... 

Би и таа работа – та Букет и театарското 
бифе неа беа единствените рибници во метро-
полата што се креваше од сопствената пепел. Фино 
беше моето девојче, пофино ретко се наоѓа: убаво и 
се разбира умно, начитано, блага душа. Само една 
мана имаше: се лутеше што толку киснам во Букет 
и морав дури да давам чесен пионерски збор дека 
нема веќе. Ѓаволи нема, ама ајде, за проба пари не 
се даваат. 

Неколку дена по свечената изјава се згоди 
така што ептен порано тргнавме на некаква модна 
ревија во новиот дом на ЈНА, па немајќи каде да го 
отепаме времето, седнавме во бавчата на Букет. На 
смена: Ване тиквешанецот, кој и самиот си се 
викаше кичевска каравела, во знак на спомен и 
вечно сеќавање на некоја коцкарска сеанса во 
Кичево кога му собрале сè до гола кожа. Еве ти го 
Ване, насмеан и расцутен. „Добар ден – добар ден. 
Што ќе се напие младата дама? Кока-кола“ И се 
врти Ване да трге кон шанкот. „За мене јупи“ – му 
дофрлам среде неговото полукружно движење. 
„Аха“, како да рече. 

К 
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Еве го Ване кај иде, како оној дедо што во 
песните требало да го изедат мечките, полн му 
послужавник со чаши и шишенца. Како што е 
редот, првин го отвора шишето со кока-кола, ја 
послужува девојката, па отвора шише силвер сода и 
го тапосува пред мене со чаша вотка. „Што е ова? 
Нели ти реков за мене јупи?“ – го прашувам 
подналутено. „Ај, бе, ти ќе се мајтапиш со мене, ѓоа 
не знам што пиеш“ – лефтерно одбруси Ване и си 
се сврте на лево круг. Го фрли жарчето, го запали 
огнот. Бев фатен на дело во лагата. Таа вечер лека 
полека се претвори во пекол. Да кажувам ли сега 
дека тоа беше последното излегување со тоа 
навистина убаво и умно девојче? И дека Ване 
следните денови ме утешуваше: „Кај се видело во 
Тиквеш и во цел бел свет женско да ти повела што  
да пиеш! На време се раатиса, да знаеш“. Звучеше 
како цитат од букетовиот ненапишан учебник на 
животот. 
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ЈАВНИ И ТАЈНИ ШЛИКАЧИ 
 
 

енешнава книжевна младеж, главно 
кокаколичарска, тешко може да ја разбере 
некогашната скопска писателска боемија. 

Можеби само низ книги или низ некакви други 
записи. Уште малку, па таа стварност ќе ја читаат 
како фикција, чиста литература. Затоа и не е лесно 
човек да одбере што да каже, а што да премолчи од 
тие времиња: не ни од некакви „цензорски 
причини“, ни од некакви лажно морализаторски 
уверувања. Просто, од човечко внимание предизви-
кано од причината да не би, во занесот за старите 
времиња, да не се искриви сликата за едни добри 
луѓе – веселници, големи автори. Можеби има на 
веков и автори-намќори, ама ретко кој нив ги брои 
за големи. Намќорлакот никогаш немал висока 
цена. 

Да се заседне во Букет, кај Јоле, во некое од 
бифињата  во театрите или во Вардар филм, беше 
како да се избега во градините на естетиката. Не 
дека немало и празнозборја, ама имало, баш на 
меана, и мошне умни  и темпераментни разговори, 
стоплени од огништето на страстите. 

Некои од посетителите на кафеаните беа 
толку редовни, што на крајот, при новогодишниот 
попис, ги запишуваа како инвентар на Букет или 
на Клубот на писателите. Толку и толку маси, толку 
пепелници, толку шишиња жупски вињак и 
тиквешка кратошија, и толку и толку писатели – 
секојдневци, а понекогаш, не толку ретко, и цело-
дневци. Сите со своите табиети на маса, како кога 
се игра отворен покер. 

Д 
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Љубен Ташковски, на пример, за некои свои 
пријатели (а и за себе) велеше дека се шликачи. 
Јавни шликачи. Кај Јоле. Ама веднаш додаваше 
дека има и тајни шликачи, под заштита на држа-
вата, во Клубот на пратениците. Таму не примаа 
јавни шликачи. А кај Јоле секој си имаше, кога ќе 
посака, свои пет минути. Многу блиска тајфа беа 
веќе спомнатиот Љубен Ташковски, Чедо Јаки-
мовски, Кирил Бујуклиев и Тришо Стојановски. 
Квартет веселници: рано си заминаа и тоа таму 
каде што не треба и каде што не им е местото – во 
некоја од алеите на заборавените. Чедо Јакимовски, 
мојот прв главен уредник, не можеше да се замисли 
без весник под мишка. А под мишка како да носеше 
календар: кога ќе го видевте загрепски ВУС под 
чедовата мишка, знаевте дека е среда, а дека е петок 
се гледаше од белградски НИН. Вињак пиеше така 
што првин како да правеше гаргара пред да го 
голтне. Вонсериски поет, кој ни го подари маѓеп-
сниот звук на Лесновските ѕвона.  

За јавните шликачи се велеше дека се 
шликачи. А тие се раководеа од принципот за 
јавност во работата – ако се сака јавност во работата, 
тогаш треба и јавност во шликањето. Поначесто 
тајфите ќе се споеја, ќе паднеше и по некоја песна, 
стара, мераклиска. Пееше кој колку знае. Се случу-
ваше во раноутринските часови, во бавчата кај Јоле, 
покојниот Чедо, академски музичар, кој живееше 
над бавчата, да фрли одозгора некоја чаша или 
некој друг предмет – во знак на протест. Не еднаш 
објаснуваше: не ми е што пеете, туку што рикате и 
ги расипувате најубавите песни.  
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А тајните шликачи, оние од Клубот на 
пратениците? Па и тие пиеја вињаци, вина, шпри-
цери. Можеби не во исти количини како јавните, 
ама не пиеја сок од малини. Блаже Конески, на 
пример, претпочиташе чашка-две лута линцура, 
што се продаваше во едно сплескано, речиси како 
диск, шише. Најчесто друштво му правеше Благоја 
Атанасовски, ама сите кои навраќаа во Клубот на 
пратениците, навраќаа на неговата маса: имаше 
што да се чуе и што да се научи. И таа негова 
волшебна насмевка, никој нема да одгатне што 
криеше и што кажуваше. 

И пред јавните, и пред тајните шликачи 
дефилираше и никогаш не капитулираше животот 
со сета негова полнотија. Вистината за животот во 
немирните води на она што се наречуваше кни-
жевна атмосфера и што денеска тешко може да се 
намириса. Атмосфера исполнета со намерна несе-
риозност и ненамерна сериозност. 

Некои од нив, што ептен рано ги напуштија 
веселите и страствени дружби, ја јавни, ја тајни – 
сосема сеедно – барем не виидоа како пред очи 
може да им се распадне стварноста на која и се 
радуваа, на која и наздравуваа. 

Тие ја живееја, највистински, радоста на 
животот. И ако знаете за Бога (а како не ќе сте 
знаеле допингувани од толку многу верски праз-
ници и неработни денови) тогаш немојте ни да 
помислувате дека шликачите биле – пијаници. Тоа 
е вокабуларот на секоја јалова бирократија. Друга 
полнотија си има тој збор што најчесто го 
употребувапе Љубен Ташковскии и го разбираа 
само оние на кои ќе им појдеше од рака вистински 
да влезат – баш во зборот. 
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КЛУБОТ НА ПИСАТЕЛИТЕ 
 
 

ојзнае колку писатели имаше Македонија до 
крајот на шеесетите. Којзнае дали некаде 
може да се најде и некаква статистика за тоа. 

А којзнае дали некому му е требна таква статис-
тика, а за овој текст – стонасто не. Темата е Клубот 
на писателите. Колку писатели биле, толку биле, 
никогаш не се знае дали и токму биле (макар што 
Гане Тодоровски го тврди тоа во една песна), важно 
– имале Клуб. Небаре биле Англичани, каде што и 
ден денешен има клубови за се и сешто.  

Мислам се разбираме – не Друштво на 
писатели, ами Клуб на писатели, под што денеска 
се подразбира обична кафеана, што се гледа и од 
самата фирма закачена на влезот на Друштвото на 
писателите на Македонија. 

Не дека Клубот на писателите и во тоа 
време не беше кафеана, ама, сепак беше Клуб. Клуб 
– колку клупски звучеше тоа тогаш, кога и 
фудбалските екипи не се викаа клубови. 

За да биде клубот Клуб, требаше да си има 
свој заштитен знак, еден вид маскота. Во тоа време 
тоа беше Чича Илија, а по него Бабушот. Клубот на 
писателите на Македонија беше во сегашните 
административни и пленумски простории на 
Друштвото, во високото приземје на зградата. Долу 
во сутеренот беше администрацијата, мислам и 
Авторската агенција. Можеби не беше баш 
Авторска агенција, ама таму се исплаќаа авторските 
хонорари и тоа беше папочната врска меѓу 
Друштвото на писателите и Клубот на писателите. 
Земи хонорар во подрумот (тогаш хонорарите се 

К 
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исплаќаа во готово, на раце) и спискај го колку што 
можеш побргу горе во Клубот. Брзината секогаш 
зависи од тоа колку верни другари и пријатели те 
чекаат горе. Се случувало, на пример, да не стигнал 
хонорарот, ама ракијата и виното беа курдисани, 
сосе тефтерот на Чича Илија. Ем чест, ама ем 
вересија. Додека да стаса хонораторот, не подолго. 

Клубот беше од затворен тип и во него не 
можеше да влезе секој, особено не некој пилиш-
тарец од мојата генерација. Ако привиревме 
внатре, како да ја гледавме во живо македонската 
книжевна класика. За себе паметам дека се згоди 
така што првпат, без членска карта и пропусница, 
во Клубот ме внесе Ацо Шопов. Како и денес да 
чувствувам остатоци од таа возбуда. Внатре – 
Славко (Јаневски), Митрев (Димитар), еден друг 
човек за кој подоцна дознав дека се вика Јасмин 
(Мито Хаџивасилев). Сега треба многу да се 
запинам да се сетам на некој детал. Не се сеќавам, 
на пример, дали тогаш воопшто имаше кока-кола, 
среде ерата на клакерите и газозите. А ја паметам, 
како не ќе сум ја паметел – отменоста на атмосфе-
рата, слична на англиските клубови иако немав 
блага врска како изгледаат баш англиските клубови 
и зошто толку слепечки се фатив за лектирата 
прочитана во некој весник. А тоа со отменоста – до 
првата кавга. После – тури му пепел, макар што од 
неодамнешен агол гледано, тие кавги сепак си ја 
имаа својата доза на отменост. 

Кога нас, литературните надежи од мојата 
генерација, почнаа да нè пуштаат во Клубот – 
ситуацијата беше превртена. Клубот се спушти во 
сутеренот, а Управата на Друштвото се качи горе, 
кајшто е и ден денешен. На местото на Чича Илија 
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и Бабушот, дојдоа Јоле и Почу од крушевска 
„Малага“. Се сменија спратовите и имињата, а 
практиката, особено онаа со вересиите, остана иста. 
А малку се демократизира и влегувањето во 
Клубот. А можеби и така ми се чини,оти дојде 
време, иако се уште пилиштарци, и нас да нè 
препознаваат на влезната врата и да нè пуштаат 
внатре. А ние пари немавме многу – повеќе тет-
ратки со нови стихови. Ко вчера да беше, со Санде 
Стојчевски си читавме еден на друг нови песни од 
тетратките и си се фалевме еден со друг, со благи 
исклучоци. Од постарите, ако налеташе, Кирчо 
Бујуклиев пројавуваше интерес за нашите поетски 
тетратки. Другите – кога како. Но, тоа беше 
најмалку важно. Важно беше дека на корзо или во 
некоја друга прилика можевме во паунска поза да 
кажеме дека сме биле во Клубот на писателите. 
Нека пукнат душманите, демек! 

Во еден интервал, во времето на Јоле и 
Почу, Клубот имаше и посебно задолжен човек за 
тоалетот – Коста Лунов кој на влезот во тоалетот 
беше опнал еден транспарент кој велеше дека 
културата на една нација се познава по чистотата 
на тоалетите. Барем пред она културата макар во 
заграда да ставеше (не) ептен јасно ќе беше каде 
беше закачен транспарентот. Нејсе, нема толку да ја 
тенчиме за тоалетната култура. 

Јоле и Почу работеа додека има гости, што 
ќе рече – до рани зори. Понекогаш се случуваше на 
полноќ да ја замандалат дрвената порта на влезот 
во зградата и упорните тропачи однатре само да им 
дофрлат: „Одете да се трезните, каде што сте пиеле 
досега“. А обично се работеше за задоцнети патни-
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ци на релацијата Букет – Театарско бифе – Јоле и 
Почу.  

Лете, бавчата на Клубот на писателите исто 
така работеше до рани зори. Само понекогаш се 
случуваше „журката“ да ја прекрати некое шише 
или некој сличен предмет одозгора, каде што за 
несреќа на развеселените и распеани гости, живе-
еше еден академски музичар.  

После се случи што се случи. Дојде новото 
време, кога тогашните деловни луѓе (сега биз-
нисмени) почнаа да јадат и да пијат „на писмо“ 
(еден вид современа вересија, јади пиј, па во 
фирмата ќе стаса фактура која треба да се плати, 
што не значи дека немаше и такви кои забораваа на 
тоа – паметеа дека е ујгун само да покажат писмо и 
да јадат и да пијат) и Клубот на писателите 
наеднаш ја изгуби својата првобитна намена. Едно 
време, дали за замачкување на очите, дали затоа 
што кафеџиите сепак беа кираџии на Друштвото 
на писателите, самите писатели имаа предност 
(како дамите!) и за нив мораше да има местово 
кафеаната во сутеренот, ама миц по миц, се 
множеше бројот на деловните ручеци, а се 
намалуваше бројот на масите резервирани за 
писателите. 

 
Така некогашниот Клуб на писателите стана 

Гостилница „Кај Јоле“. Така барем вели фирмата 
истакната над релјефите на Рацин и Конески на 
влезот во ДПМ. Пазарната економија го стори 
своето: момците кои денеска работат  во Гостил-
ницата „Кај Јоле“ одвај да (пре)познаваат десетина 
македонски писатели, ако седнат долу со некој од 
Управата. А работата врви... 
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ИЛИЈА ВО СКАДАРЛИЈА 
 
 

е бива да се прикажува нешто за Белград, а 
да се одмине Скадарлија. Не бива и да се 
отиде во Белград, макар на ден-два, а да не 

се скокне до Скадарлија. Одозгора, од Два бела 
голуба па до дното на удолничавата улица – 
најславните белградски кафеани, сосе боемите во 
нив. Колку што одминува времето, додуша, бројот 
на боемите се намалува по Архимедов закон: 
истиснати се од туристичките толпи. Никој не сака 
да додаде – и од беспарицата. 

Долу, на дното на улицата, веднаш под 
Скадарлија преку улицата Џорџ Вашингтон, живе-
еја многу македонски печалбарски семејства. Прос-
торот околу Бајлониевото пазарче како да беше 
македонско маало. Тука беше и Домот на маке-
донските занаетчии „Вардар“. 

А погоре, среде бучавата на Скадарлија, 
работеа дузини Македонци – келнери, шефови на 
сали. Половината од нив, ако не и повеќе, од 
Лабуништа. Традиција. 

Еден лабуништанец, Илија, беше шеф на 
сала во прочуените Три шешира, што не се есапеше 
за мала работа. Од каршија, во Два јелена, имаше 
еден Војо, исто така од Лабуништа... И се така, со 
ред. 

Беа седумдесетите и беше Хамлет во мода. И 
беше отприлика така: тој што го игра Хамлет на 
Ловријенац во Дубровник, таа година беше главен 
во југословенското глумиште. Еден од главните во 
тие времиња беше и Петар Краљ од Ателје 212. За 
него се прикажуваше дека на плакатите, при 
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гостувањата на Ателје 212 низ српската провинција, 
првин му го пишувале презимето, па името. Демек: 
Краљ Петар. Сешто се прикажуваше тогаш.  

Една од спецификите на Три шешира беше 
можноста гостите, ако се при инспирација, да 
напишат некој стих на ѕидот. Така и ние, пет-
шестмина млади поети, кој од Белград, кој од 
Скопје, а и од други места, инспирирани од прика-
жувањата за Петар Краљ, се договориме на ѕидот на 
напишеме: Да живее Крал Петар, а со поситни 
буквички: оној кој го игра Хамлте в театар. Речено – 
сторено. Ни личеше на добар штос. А и сега 
мислам дека е симпатична игра на зборови. 

Илија, оној нашиот, од Лабуништа, носејќи 
ја новата тура го виде напишаното. И си замина 
како ништо да не било. По една минута се врати со 
нож в рака и со прекор на искусен човек што поми-
нал низ многу искушенија: „Нормални ли сте вие, 
такви работи ли се пишуваат?!“ „Ама штосот е во 
поситните букви“ – го убедувавме ние. Море, тие 
што читаат вакви работи не носат микроскопи – ни 
одбруси Илија и со ножот го изгреба од ѕидот 
нашиот штос. 

Што знаеш, можеби можевме да заглавиме 
заради една обична досетка. Вака, си ја паметиме 
досетката. Го паметиме и Илија од Лабуништа, како 
добронамерен човек. 
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ВО СИМОНИДА 
 
 

ога бев на служба во Белград, како самец (со 
семејството во Скопје се гледав секој викенд) 
редовно, да не речам сека вечер, одев во 

кафеаната „Симонида“ која беше еден вид 
театарска кафеана на новоформираниот тетар 
„Ѕвездара“. При толку кафеани во центарот на 
Белград, а живеев во фамозниот „круг на двојката“, 
главната причина поради која одев речиси на 
крајот на славниот Булевар на Револуцијата (сега, 
во транзициониоте фарбања и префарбувања – 
Булевар Крал Александар) меѓу другото беше што 
кафеаната ја држеше Војче од Македонски Брод, а и 
клиентелата беше тивка, никако на прилегаше на 
театарска. Впрочем, со кафеаните е така – човек 
лесно се навикнува на „своја кафеана“, а одвиката 
врви тешко, мошне тешко 

Кај Војче имаше и музика, добра музика, 
која свиреше и многу македонски песни. Сите 
гости, се разбира, не знаеја дека газдата на кафеа-
ната е Македонец, ама песните – и кога не ги знаеја 
– ги сакаа и со задоволство ги потпевнуваа. Со 
поддршка на студените шприцери. 

„Симонида“ имаше различна клиентела, во 
која освен глумците на театарот „Ѕвездара“ кои си 
беа на домашен терен, доминираа спортисти и 
спортски новинари. И ден-денес не ми е јасно 
зошто. Атмосферата беше скоро интимна, гостите, 
ако веќе не се познаваа лично, барем знаеја кој е кој. 
Не е да речеш дека тоа беше некое собиралиште на 
Македонци, ама не бевме ни малку. Се наоѓавме 
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таму и без претходен договор, а и гостите кои ќе ни 
дојдеа од Скопје, често ги носевме таму. 

Есента деведесет и првата, кога веќе почна 
да се пука во Вуковар, атмосферата во „Симонида“ 
наеднаш се смени. Којзнае од каде доаѓаа, ама меѓу 
гостите зачестија и такви со црни високи шубари со 
кокарди на предниот дел. Тука често навраќаше и 
капетанот Драган. Во „Симонида“ имаше сè по-
малку гости, а стануваше сè потесно. Во таква атмо-
сфера, кон крајот на октомври деведесет и првата, 
на последниот југословенски Саем на книгата во 
Белград дојде и една група македонски писатели. 
Меѓу нив и Анте Поповски. Живо се интересираа за 
состојбите во Белград, а не беше ни неважно каде ќе 
одиме на чашка пијалак и музика. Предложив да 
одиме во „Симонида“, прифатија без да знаат каде 
е тоа, веројатно затоа што им реков дека стопанот е 
Македонец.  

Музиката нè пречека со македонски песни. 
Се раскомотивме и, што ќе видиме: и капетанот 
Драган, и шубари со кокарди. И нормални гости, 
де. Експериментот се направи секавично: на ста-
рите пријатели од музиката им реков дека друга-
рите со мене се од Хрватска и дека би сакале да 
слушнат и некоја нивна песна. „А од каде се од 
Хрватска?“ – сакаа да знаат музикантите. „Од 
Загорје“, реков. Уште зборот не дореков, тие почнаа 
да ја пејат „Лепе ти је, лепе ти је Загорје зелено...“ 
Расположението на нашата маса се смени. Сите ме 
загледаа прекорно и сите потајум очекуваа некое 
шише да полета кон нас. Ништо од сето тоа. 
Гостите од Македонија си заминаа со уверување 
дека воените пукоти се едно, а животот нешто 
сосема друго. Всушност, сосема беа во заблуда, ама 
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и тоа е дел од животот. Правото на заблуда е многу 
распространето. 

 
Не многу подоцна, во истата таа „Симо-

нида“ не сакајќи и не мислејќи, во сосема друго 
друштво, сами си го повикавме ѓаволот на маса. 
Еден тврдоглав битолчанец на нашата маса никако 
не успевавме да го убедиме дека прочуениот фуд-
балски тренер Миљан Миљаниќ е роден во Битола 
и дека перфектно говори битолски, баш битолски. 
Самиот Миљан пак, седеше преку една маса, со 
поголемо друштво спортски новинари. Се најде 
„соломонско решение“ за проверка: на музикан-
тите, старите пријатели, им ја нарачавме „Битола, 
мој роден крај“... Штотуку ја викнаа убавата песна 
која ретко кој во Југославија тогаш не ја знаеше, од 
зад параванот се појавија двајца 'рмпајлии со 
шубари и со низ заби изговореното прашање: „Кој 
го нарача ова?“ Настана збунувачки молк. 
Миљаниќ секавично ја сфати ситуацијата и уште 
посекавично стана од маса и на 'рмпајлиите со 
шубари им рече: „Јас ја нарачав, во што е проб-
лемот?“ „Ништо, ништо“ – омекнаа како памук 
пред малку наострените луѓе со црни шубари. 
„Ние мислевме дека некои чокалии не прово-
цираат“. 

Миљаниќ дојде на нашата маса. На 
битолски, баш на битолски дијалект: „Знам дека си 
ти, бе, пичлеме, ама гледаш, нема играчка со овие“. 
Си пружија рака со тврдоглавиот битолчанец кој се 
увери дека Миљаниќ навистина беспрекорно го 
владее битолскиот дијалект и Миљан пак си се 
врати на својата маса. Ние начекавме прилика и 
такаречи на прсти си заминавме од кафеаната.  
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Тоа беше моето збогување со „Симонида“ 
без да си речеме збогум. Какви времиња, такви 
кафеани, а и такви збогувања со кафеаните. 
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ШЕФЧЕТО И ПАТРИЈАРХОТ 
 
 

исто Кузмановски - Шефчето, како што го 
викавме и како што тој ги викаше сите, со 
децении беше дописник на Нова Македонија од 

Белград, тогашната престолнина на заедничката 
држава на братските народи и народности. Поли-
тиката им ја беше препуштил на други, амби-
циозни колеги, а тој се мавтосуваше по културните 
настани. Амбициозните не разбираа дека Белград е 
првин културна престолнина, па потем сè друго. 
Но, за секој случај, Шефчето си беше создал мрежа 
од нашинци, Македонци, кои работеа во органите 
на Федерацијата – од портири, до министри. Да 
има кого да опита и кој да му дошепне ако треба 
која важна личност каде се наоѓа, за да си ја 
потврди веста која ќе ја слушнеше од шеп-шеп 
озборување. Со текот на времето таа мрежа им ја 
препушташе на амбициозните, тој си талкаше по 
патеките на културата. 

Го знаев по име, но лично не го познавав 
Шефчето, кога едно пладне, на млади години, пред 
да пламне полемиката меѓу Данило Киш и Драган 
М. Јеремиќ, со овој вториот и неколкумина прија-
тели, сосема случајно се најдовме на иста маса во 
Клубот на писателите на Француска 7 во Белград. Се 
сомневам дека некој од помладите знае за Драган 
М. Јеремиќ, но тој тогаш беше важна личност – го 
викаа Патријарх и неговиот критички збор беше 
последен, беше претседател на српската, а мислам и 
на југословенскара писателска асоцијација. Се 
подразбира дека легендарните келнери во Клубот 
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Будо и Иво тогаш беа во полна форма, си ги 
познаваа сите гости, со сите беа „на ти“.  

За нас голобрадите во тоа време и не беше 
баш сеедно ако се најдеме на маса каде што при-
поведа Драган М. Јеремиќ, со уште некој од голе-
мите писатели. Во случајов Бранимир Шќепановиќ, 
авторот на Уста полна земја, Се пиеше тиквешка 
Кратошија. Те ова, те она, туку одвреме навреме 
Патријархот се обидуваше да ме задева на темата 
Јужна Србија. Каде-каде помлад од него, неколку 
пати просто го молев да ја заборави таа тема, било 
што било, квит. Арно ама, бае што бае баба, 
Патријархот пак за Јужна Србија. Не дека си реков 
во себе, ама некако така излезе: „Мечка страв, мене 
не страв“ и му ја истурив мојата чаша Кратија врз 
белата кошула на Патријархот. Го кренав и речиси 
празното шише. „Што направи бре, човече?“ спис-
ка малку панично некој од пријателите, мислам 
беше Ачко Пуслојиќ и набрзина ме изнесе надвор 
од Клубот, да ја збришам додека има време. Целиот 
настан се случуваше во малата сала на Клубот, 
штом ќе влезеш – десно. А салите беа одделени така 
што наместо ѕидови имаше некакви, би се рекло 
прозорци, без стакла.  

Во соседната сала седел Шефчето и го следел 
настанот. По некое време, додека итав кон охрид-
ска Света Софија, некој од кафулињата спроти 
летница ми викна: „Шефче, ела малку!“ Беше тоа 
Шефчето од Белград, кој на луѓето кои седеа со него 
на маса им ја раскажа целата случка. „Отсега во 
Охрид јас честам“, заврши Шефчето. Се разбира 
дека го одложив итањето кон Света Софија и со 
ќеиф испив една со друштвото на Шефчето, скрие-
ниот сведок на една националистичка атака и 
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одбраната од неа, на кавгата на Давид и Голијат 
седнати на иста маса, со исто вино. 

И ич нека не ме прашува некој зошто толку 
пати го препрочитувам Часот по анатомија од 
Данило Киш откога излезе, не многу долго по 
винската пресметка во Клубот на писателите во 
Белград, на општо запрепастување на присутните, 
а и на Иво и Будо, на кои вакви и слични сцени им 
беа дел од редовниот репертоар. 
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  113

ПРАЗНО СТОЛЧЕ И ПОРОЕН ДОЖД 
 
 

ој септември 2008-та бев во хотелската соба во 
Лима, на една височинка над самиот Океан во 
населбата Мирамалес, кога ми пристигна е-

маил од Саша Новачиќ: ...кај „Вук“ остана едно 
празно столче, почина Ране... 

Веста ме потресе, малку повеќе од „вооби-
чаеното“ во такви прилики. Можеби заради тоа 
како беше напишана – со директна алузија на на-
шето долгогодишно дружење во кафеаната Вук во 
улицата Вук Караџиќ, во срцето на Белград, стотина  
метри од Танјуг во која со Саша поминавме тешки 
денови во времето на раздружувањето (колку имбе-
цилна замена за распаѓањето) на Југославија.  

Би што би со раздружувањето или распаѓа-
њето на Југославија, а ние тројцата продолживме да 
се среќаваме кај Вук, секогаш во петок навечер, кога 
по било каков повод јас ќе наминев во Белград. 
Келнерите нè знаеја од порано, а подуховитите 
меѓу нив нè нарекуваа „скоевска тројка“. Тие си 
знаат зошто. И Саша и Ране (Драгослав Ранчиќ) беа 
долгогодишни „кинези“: Новачиќ дописник на  
Танјуг, а Ранчиќ на Политика од Пекинг. Новачиќ 
плус добри години и од Москва, а Ранчиќ од 
Берлин. Новинарски пера од А категорија. И луѓе, 
пријатели, другари од иста категорија. И собе-
седници, исто така. 

Средбите кај Вук обично започнуваа околу 
седум навечер и траеја до фајронт – со лута ракија 
од кајсија и со црно тиквешко, плус мезиња и 
задолжителната голема плескавица. На маса 
редовно беше и размената на информации за 
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случувањата и состојбите во регионот, а тие 
неизоставно ќе ја споменеа и Кина, и некои 
сеќавања оттаму. Ране, на пример, еднаш раскажа 
како без никаква намера, вршејќи си ја работата, го 
зголемил извозо на автомобили застава во Кина, и 
тоа баш кога некоја делегација од автомобилската 
индустрија од Крагуевац била во Пекинг. На Ране 
му паднала в очи некаква вест објавена во весни-
ците за испраќањето на некој генерал да живее на 
село, како пензионер. Со неговиот кинески асис-
тент бргу процениле дека треба да се очекува 
помасовно пензионирање на генералите, а тогаш 
нив за „отпремнина“ им подарувале автомобили. 
Тој им ја кажал проценката на крагуевчаните, а тие, 
натаму, знаеле што да прават – извезле бааги 
автомобили за потребите на кинеските пензиони-
рани генерали... 

Одвреме навреме, кога во било кој контекст 
ќе се споменеше САНУ, Ране ќе се „пофалеше“ 
дека е член на ПАНУ – Пасуљска академија на нови-
нари и уметници. Академија без постојано седиште 
и адреса, а со мошне угледно членство. Се собираат 
на гравче секој петок во различни кафеани, во 
зависност од можностите на сопствениците на 
кафеаните, кои делумно и го спонзорирале соби-
рањето на академиците, макар што основниот 
принцип бил – гравот е заеднички, останатото секој 
си го плаќа сам. 

Кога се вратив дома од далечниот пат во 
Јужна Америка, по десетина дена побрзав за 
Белград. Се разбира, беше петок, стасав навреме и 
нарочно се сместив во хотелот Зира, неколку 
стотини метри од белградските Нови гробишта. 
Вечерта, кај Вук седевме двајца на масата за тројца 
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во еден од ќошовите на кафеаната. Муабетот – 
меморабилен: сеќавања, сеќавања...  

Утредента – спастрен и свежо избричен, 
како што наложуваат старите обичаи – се упатив на 
Новите гробишта, да му однесам букет рози на 
Ране. Веќе знаев дека е во Алеата на заслужните 
граѓани и се упатив право таму. Времето беше 
шареникаво, а јас се правев дека не ми мириса на 
дожд. Темелно ги пребарав сите гробови во Алеата 
на заслужните – името на Ранчиќ не го најдов. 
Некој ми рече дека има додаток на алеата, 
проверив и таму – нема, па нема. Сите се тука, само 
Ране го нема. Решив да одам во пријавницата на 
влезот во гробиштата и таму да побарам помош, 
кога наеднаш небото се отвори, се истури толку 
силен дожд кој воопшто не прилега во сабота 
наутро, кога човек е на гробишта и особено кога 
нема чадор...  

Од дождот бегав, ама не и од прашањето: 
што да правам со букетот рози? Во еден миг го 
здогледав гробот на Коча Поповиќ и веќе немав 
прашање. Го положив цвеќето, додуша малку 
побрзо од обичајот, на гробот на Коча Поповиќ и 
тркнав да бегам од дождот. 

Мокар до гола кожа, си се лутев себеси што 
не го најдов почивалиштето на Драгослав Ранчиќ – 
Ране (подоцна, во наредната прилика, тоа ми појде 
од рака). Ама, колку да си се лутев себеси, во едно 
бев сигурен: Ране нема да ми се лути што цвеќето 
го положив на гробот на Коча Поповиќ. Тоа би бил 
и негов избор. 
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КАЈ ДЕСТАН 
 
 

о географијата на скопските писателски (и 
семејни) седенки незаобиколна точка е – 
Дестан. Првата асоцијација ме води во Стара 

чаршија, макар што со текот на времето Дестан 
стана, како што тоа денеска лефтерно се вели 
синџир од кебапчилници, а Фуфо би рекол дури – 
корпорација. 

Судбината на Дестан е слепена со судбината 
на Стара Чаршија, со дихотомнолепило. Тоа е 
отприлика она што го нарекуваме со некого да 
делиш и добро и зло. Никој и ништо, па ни 
немилосрдните навеви на новото бизнис-време, 
вклучувајќи ги и разно-разните фаст-фудотеки, не 
успеаја да го лишат Дестан од неговата судбина на 
омилено место, баш царство на првокласна десетка 
со кромид. И големо скопско, во зелено шише. 

Одејќи во Стара Чаршија, кај Дестан, имате 
впечаток дека со цела сила исцедувате сокови од 
минатото, како што се исцедува масло од стари 
маслинки, на пример.  

Во Чаршијата Дестан не беше горд осаме-
ник. Да ги прескокнеме егзотичните занаетчиски 
дуќани – некои веќе мртви, некои одвај дишат – и 
да спомнеме дел од угостителските објекти. Речиси 
на влезот во Чаршијата, од страната на Стоковната 
куќа Илинден, беше ресторанот 29 ноември на про-
чуениот Шабан кого никогаш не сум го видел без 
чибук. Ни ресторанот, ни Шабан ги нема веќе во 
Чаршијата. Вдолж истата улица, сè до аголот каде 
што е лоциран Дестан, една по една никнуваа нови, 
конкурентски кебапчилници: Kaj Сeрдарот, Сношти 

В 
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минав, еве од неодамна и Кај Гоце, неоти македон-
ската револуционерна борба имала и скараџиски 
отсек. Дестан сите ги пречекуваше со добра мисла. 
Неговите сопственици ја знаеја онаа еврејската: 
нова златарница се отвора во улицата во која веќе 
има златарници. Во случајот, за сите има место 
среде чадот и волшебниот мирис што доаѓа од 
распалените скари. 

Нов дух во Чаршијата внесе Љубе од бифето 
на Вардар-филм кој пред Капан-Ан ја отвори Т' га за 
југ. Кој влегол таму, уште памети, макар што на 
крајот се покажа дека десетката со кромид е 
несовладлива. 

Чаршијата, како што знаеме, умираше па 
оживуваше, воскреснуваше. Сурови ветришта 
колку да сакаш. Тамам ќе извадиш еден трн, друг 
ќе ти влезе в око. Трнови на искушенија и предиз-
вици. Дестан стоички си стоеше таму каде што е. Во 
времето на најголемите кризи на Чаршијата, 
алтернативи наоѓаше на нови локации: еве ги 
преполни гости кебапчилниците на Дестан кај 
Порта Македонија (триумфална десетка со кромид) 
и во Трговскиот центар Буњаковец.  

Инаку, првото воскресение на Чаршијата 
беше раните осумдесети, кога Зоки-Поки ја навлече 
скопската младеж во неговото Рандеву на врвот на 
влезната улица, од страната на Стоковната куќа 
Мост, веднаш над Евтинија. Беше тоа невидена 
врвулица, со ограничен рок на траење. Чаршијата 
почна да стивнува со појавата на новите кафулиња 
во Капиштец и Лептокарија. Второто воскресение се 
случи среде Транзиција, со отворањето на Дамар и 
се друго околу него, угоре сè до Свети Спас и удолу 
се до бившиот хотел Шара.  
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Дестан си остана таму каде што е – сведок на 
сите миризливи пролети и молничави есени и 
зими. И се покажа низ бурите на времњто: додека е 
Дестан ќе има кебапчиња во Скопје. И додека има 
ќебапчиња, ќе го има и Дестан. 

Таквата истрајност и долговечност заслу-
жува споменик. При толку споменици на шмизли и 
некакви такви што наеднаш никнаа во Скопје, 
никој не се сети да подигне и споменик на ќебап-
чето (може и со чачкалица, а може и десетка со 
кромид) и да го постави баш таму каде што прилега 
– пред Дестан. Оној Дестан што направи и овој 
текст да се создаде набрзина, речиси наврат-нанос, 
бидејќи баш во Дестан имавме закажано средба со 
колегите Благоја Иванов и Веле Смилевски. А на 
средбите кај Дестан не се доцни, се стасува порано.  
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ПЕСНИ БЛИЗНАЧКИ 
 
 

ма деца близнаци, има и црешни близ-
начки, има и сијамски близнаци, има уште 
многу близнаци да се постројат во оваа 

реченица, ама таа освен почеток треба да има и 
крај. Еве, да додадам уште дека има и – песни 
близначки. Има и песни шесторки (спомнете си 
само на филмот на Анела Данева „Чија е оваа 
песна“ посветен на песната што во македонска 
верзија се вика „Ој ти Пацо дреновчанке...“) ама за 
оваа врежнатинка важни се две песни близначки. 

Седумдесет и четвртата прославуваме 30-
годишнина на Млад борец. Ги поканивме на гости и 
сите главни и одговорни уредници на младинските 
весници од цела(тогашна) Југославија. И решивме 
да не ги водиме во Охрид, да ја смениме малку таа 
задолжителна маршрута за секој кој ќе ја посети 
Македонија. Се упативме кон Крушево, каде што 
исто така опојно мириса македонската историја, со 
попатно задржување и на Могилата на непобе-
дените во Прилеп.  

Патувавме со два-три автомобили. Се пого-
ди јас да бидам во редакциската „буба-мара“ заедно 
со Мухамед Мустафа, тогаш главен на приш-
тинскиот „Зери иринис“, а потоа и министер во 
косовската влада. Чинка стана човекот. Лаф-муабет 
по пат, ама сепак, не ја бидува без песна. Една, две, 
цел ѓердан како што велат водителите на фолклор-
ните емисии на радиото и работата наеднаш – 
запна. Редот му беше на Мустафа и тој ја викна Шок 
Емин Дураку ама илјада насто на мелодијата за 
нашата Болен ми лежи Миле Поп Јорданов... За Шок 

И 
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Емин Дураку јас тогаш бев чул нешто сосема 
овлаш, мислам така се викаше едно Културно-
уметничко друштво во Струга. И, сега? Му кажу-
вам, запри малку, тоа е македонска песна... Толку да 
му чуе: оритинал албанска, вели. И, сега? Да се 
биде добар и толерантен домаќин или да се 
истурка вистината до крај? Чаре? Компромис? 
Мустафа продолжи да си пее за Шок Емин Дураку, 
јас за Миле Поп Јорданов... Колку што трае песната, 
три-четири минути. Потоа како да не било ништо, 
како заедно да сме ја пееле нешто од Френк 
Синатра. Вечерта го продолживме убедувањето, 
бадијала. Бевме на таква возраст што не можеше во 
целост да го разбере испреплетувањето на 
фолклорот меѓу соседите. 

Ако не истата есен, тогаш догодина – 
реприза на случката, сега на многу повисоко ниво. 
Се одржуваше Покраинска конференција на Соју-
зот на социјалистичката младина на Косово. По 
конференцијата во тогашниот блесок на хотелот 
„Косовски божур“ се одржа свечена вечера, чијшто 
домаќин или гостин ( божем е важно – и во едно и 
во друго својство беше главен човек) беше Махмут 
Бакали. Мераклија и на вино, и на песни. За друго 
сега не зборуваме.  

Омилена песна на другарот Махмут Бакали, 
тогашен претседател на Покраинскиот комитет на 
СК на Косово, да ми ти била Распукнала Шар 
Планина... И си ја запеа човекот, ќеифлиски. Ама, во 
некаков успорен ритам, што нема голема допирна 
точка со македонскиот оригинал на песната. Мене 
ми се врати сликата од „натпевањето“ со Мустафа 
Мухамед на патот за Крушево. И јас почнав да ја 
пејам песната за Шар Планина така како што ја 
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знам од дете, на што другарот претседател, благо 
речено се изненади. Во паузата ме убедуваа дека 
мелодијата што јас ја пеев била погрешна. По две-
три песни, музиката пак му ја засвири Шар Планина 
на Махмут Бакали. Јас пак си ја запеав мојата вер-
зија. Едно време до мене дојде Панта, возачот на 
младината на Македонија и ме повика надвор од 
салата. А оттаму во службениот автомобил што 
имаше две имиња деголка и жаба. На време го 
прекина натпевувањето во кое требаше да знам кој 
ќе биде натпеан.  

Сега не правиме такви заеднички собирања 
и сопоставувања на мелодиите на нашите песни. А 
тие и натаму си се пеат, си живеат како близначки. 
Та близначките не се венчани за навек да не се 
делат една од друга. 
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„КЛЕТИ ТУРЦИ“ 
 
 

о старите македонски песни не баш многу 
често, ама се спомнува синтагмата „клети 
Турци“ (во Калеш Анѓа на пример). Во времето 

на братството и единството, дури, низ 
општествените кулоари се вртеа и идеи да се 
избрише тоа „клети“, да се замени со некој друг 
збор, оти тоа повеќе не разделувало, а требаше да се 
зближуваме со нашите сограѓани Турци. А ние и со 
„клето“ и без „клето“ си бевме блиски – секој со 
своите пријатели, комшии, колеги. 

И со „клети“ и без „клети“ Турци, широко 
си се распостираа сите бои на животниот спектар. 
И онаа шегобијната, се разбира. И баш е фино што 
песните си останаа такви какви што ги стокмил 
народот, што и тие не се „пресоблекоа“ како некои 
стари архитектонски градби. 

Порано повеќе ги пеевме песните, отшто 
времето беше такво – нефејзбукирано, не тевезат-
руено, не твитеросано. Се имаше повеќе време за 
дружби, а дружбите тогаш не минуваа во партиски 
кавги, ами, често – со песна. Во Клубот на писа-
телите, кај Јоле и Почу, се пееше и лете и зиме, и 
дење и ноќе. На споени маси се собираа големи 
друштва. Никој не водеше сметка кој од која 
националност или вера е, нешто друго нè споју-
ваше. Така беше и кога се пееше. Сакам да речам: и 
Турците пееја песни за „клетите Турци“. Тие песни 
по правило се – убави песни. 

Ако се потрефеше така, паѓаше и некој 
мајтап при пеењето. Еднаш, на пример, кога 
распеаната тајфа во Клубот зареди троа повеќе 

В 
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песни за „клетите Турци“, колегата Илхами Емин, 
баш како одговор ја викна „Ќе го земам Осман 
бегот, умрев за него...“ И? Нема „и“. Тајфата 
здушно ја прифати песната. Се сврте и уште една 
тура, оти песните тогаш се крепеа со вино. 

Во истиот тој Клуб на писатели (имаше де, 
да спомнувам ли, и Клуб на пратеници, ама таму не 
се пееше) сосема случајно, еден по еден, се 
курдисавме на иста маса поетот Михаил Ренџов, 
новинарот Ерол Ризаов и јас – колега на обајцата. 
Само „на по една“, иако сите совршено добро 
знаевме дека тоа обично значи – до фајронт. И би 
убав муабет, и би фајронт.  

Бидејќи живеевме на сосема спротивни 
страни од градот, требаше некако да се развозиме 
по дома. Кинисавме од најстариот, Ренџов, во 
Карпош IV. Како сите фајронтџии и тој запна да се 
качиме кај него и да го продолжиме муабетот. А 
полноќта беше добро одминала. Држ-не дај, сепак 
успеавме да го наговориме качувањето дома кај 
него да го одложиме за друг пат. А за испраќање, 
викнавме песна и тројцата се фатиме на оро, ѓоа 
Црногорци. Песната беше онаа, за Гоце Делчев: „Го 
прашале клети Турци, клети Турци, кај се крие 
Гоце Делчев...“ Играше, значи, и Турчето, како што 
јас и ден денес си го викам Ерол, нагалено и сосема 
пријателски... 

Е, после паѓаа и шеги на негова сметка, ама 
тоа беше после. Понекогаш, кога сега, подостарени, 
со Ерол ќе почнеме да си ги будиме сеќавањата, 
неодложно се спомнува и оваа случка, низ смеа, се 
разбира. 
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Сега скоро му реков на Турчето: ми се пее, 
брат! Ај што ќе ја заборавиме онаа нашата, ами и 
воопшто ќе заборавиме да пееме во оваа небитница. 

Патем, ајле турски зборови ни останаа 
давајќи му на јазикот наш специфичен колорит. 
Турцизми. Знам дека сега се англизмите на цена, 
ама, ако не ве мрзи, пребројте колку од едните а 
колку од другите јазични „изми“ има во овој текст. 
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НА СТАДИОН И В КАФЕАНА,  
БЕЗ КОМПЈУТЕРИ 
 
 

ногу често се претерува со дефинирањето 
на улогата на писателите. Демек, не биле 
како обичните луѓе, биле совест на 

нацијата, надлуѓе, сè освен обични луѓе со кни-
жевна дарба. Едно време во мода беше прашањето 
на Отон Жупанчич: поету, го знаеш ли својот долг? 
Од тоа потем произлегуваше дека поетите се една 
голема дружина за спасување на светот. Ѓаволи, 
спасување! Па зарем е недостатен обидот (и денес) 
на писателската фела, на светот, таков каков што е, 
да му се вшприца малку душа? 

Сакам да кажам дека писателите не биле и 
не се некакви посебни суштества кои лебдат над 
стварноста. Ним единствено пишувањето им врви 
многу потешко отколку на другите, мислам дека 
беше бил рекол Томас Ман. Не велам дека нема(ше) 
и такви кои самите си се сметаат за гении, надлуѓе,  
богови кои чекорат по земјата за да има на кого да 
му се радуваме „во живо“, ама таквите, на крајот, 
сепак излегуваат – шутраци. 

Писателите, ако беа заточеници, беа зато-
ченици на енигматичната сила на катадневието. 
Allinclusive катадневие: пазар, корзо, фудбалски 
натпревар, а зошто не и кафеана, Друга работа е 
што од некои писателски секојдневности чаршијата 
правеше митови. Како за кафеаните, на пример. 
Ѓоа само писателите пиеле, а другите места во 
кафеаните биле празни или тие што ги сеиреле 
писателите кога пијат, пиеле само јогурт и чај (кога 
имале кашлица). 

М 
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Вака како што лека полека му ја киднуваме 
од минатото, ќе се заборави дека мнозина писатели 
беа и останаа магнетно залепени за спортот, под 
што во случајов треба да се подразбере пред сè 
фудбалот. Не беа „комити“, ами вистински привр-
заници, запаленковци за „Вардар“. Можеше ли да 
се замисли натпревар на Вардар а на трибините да 
не се Србо Ивановски и Гане Тодоровски? Меѓу 
редовните беше и Веле Смилевски, тадури и Луан 
Старова кој со своето спокојство оддава лажен 
впечаток на незаинтересираност кон спортот. 
Лингвистот Трајко Стаматовски и денеска, во одми-
нати години, е на своето место во вардаровата ложа. 
Од тие времиња се прикажува дека не е пожелно да 
се појавиш на испит или да го чепкаш Гане за 
нешто безначајно токму во понеделник, ако во 
неделата Вардар изгубил на домашен терен. 

Вие постарите, го паметите ли уште оној 
квалификационен фудбалски меч меѓу Југославија 
и Шпанија на Валад стадионот во Франкфурт? И 
оној гол на Каталински кој нè однесе на светското 
првенство? Паметите ли како фудбалските фана-
тици во Скопје таа вечер на плоштадот, на кој 
немаше ни споменици, ни фонтани, ами само луѓе, 
среќни и радосни луѓе, организираа величенствен 
митинг на радоста во Скопје? Ма, уште илјада 
фонтани нека насадат, нема да предизвикаат 
толкав изблик на радоста! Баш толкав – да не се 
знае ни кој пие, ни кој плаќа, кога келнерите и 
шефовите на салите ги честеа гостите. Еден од 
првите на кого набасав во толпата беше Србо 
Ивановски, угледно писателско име, голема чинка 
во Телевизијата.  
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Којзнае дали некој ќе ја одгатне таа 
енигматична сплотеност на писателите со спортот. 
Има разни нагаѓања, ама време е некој да седне и 
посериозно да се позанимава со тој феномен. Гло-
бално. За боемштината нешто е напишано, макар 
што таа останува вкотвена во минатото, а сега и 
кога плови, пак плови кон минатото. Дали се тоа 
најмаркантните белези на градскиот живот, во кои 
дел од писателите (кај нас, ама и глобално) се 
втурнаа веќе возрасни? Чинам дека не е така, ама 
тоа не ја откачува потребата посериозно да се фати 
темава. 

Оти, писателите не беа чудаци кога си ги 
дереа грлата навивајќи за Вардар, или кога ќе ги 
видевте со зимбил в рака на Буњаковец или на 
Зелено пазарче. Некако, некои од нив повеќе ми 
личат на чудаци денес, кога зјапнати во компјутер-
ските екрани, речиси и не знаат каде е Градскиот 
стадион, а наскоро се очекува да почнат да си 
приредуваат комјутерски јадачки и пијачки. 
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ПОВЛАСТЕНИ ДЕЗЕРТЕРИ 
 
 

е постои повозрасен маж што нема да ве 
„отече“ ако се прозбори за војничките 
денови и војничките другарства. Останало 

уверувањето: после отслужувањето на воениот рок, 
мажите стануваат сосема поинакви, под што оби-
чно се подразбира зрелост, стабилност, стаменост. 
Крај немаат војничките приказни. Крај немаат и 
војничките другарства – траат и ќе траат, додека се 
дише. 

Војникував седумдесет и шестата/седумде-
сет и седмата првин во Белград, во Првиот пеша-
диски гардиски полк, во четата што се подго-
твуваше за Дедиње. Не разбрав до денес зошто 
полкот сместен на Вождовац го викаа „црн полк“. 
Можеби заради железната дисциплина што се 
подразбираше кога се во прашање чуварите на 
традицијата на Првата пролетерска? Вториот дел 
од војниклакот го поминав во Скопје, во Командата 
на тогашната трета армија, во Политичкото 
одделение на генерал Димче Савески. Генерал со 
татковска душа и пријателска наклоност. 

Во делокругот на Политичкото спаѓаше и 
воениот весник За победу со мошне интересен и 
силен новинарски состав: покрај професионалните 
капетани и главниот мајор, на собир беа уште 
неколкумина новинари, главно од младинските 
весници на тогашните југословенски републики. 
Сите без исклучок направија забележливи нови-
нарски кариери, а еден стана дури и претседател 
на Република! Спиевме во една соба и секое утро 
мрзеливо се протегавме додека старешините од 

Н 
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Командата на Армијата имаа редовна утринска 
фискултура. Еве го и составот на таа екипа луда, 
што правеше секакви чуда, често апсолутно 
нетипични за строгиот војнички живот: Томе 
Груевски од Студентски збор, Денис Куљиш од 
загрепски Полет, Фатмир Сејдиу (е, тој го наследи 
Ибрахим Ругова во претседателската фотелја на 
Косово)... Во Тетово беше Нинослав Павиќ, а во 
Битола Мирослав Лазански, обајцата исто така од 
Полет. Оние кои останаа во новинарството станаа 
високи угледници, исто како и оние кои се оддадоа 
на науката. Речено е веќе: еден од таа дружина 
стнана претседател на Република! 

Се гледаме, се слушаме и се допишуваме и 
денес. И што е зијанот од тоа што во секоја 
република имаш „војнички“ кој и покрај сè што се 
случи со бившата ни заедничка држава, секогаш ќе 
ви се најде при рака, ако затреба. А дека како 
војници- новинари понекогаш делувавме како 
слободни стрелци, посведочи во загрепски Глобус 
Денис Куљиш, есента 2007-та година, кога, всуш-
ност, се професионализираше хрватската војска. Во 
обемната репортажа под наслов Кариерата на 
четниот писар, Куљиш го чепна и војникувањето во 
Скопје: 

 
„Скопската редакција на војничкиот весник 

е сместена во мала, посебна зградичка во самиот 
центар на градот. Бидејќи имам пријател, сликарот 
Бане Карановиќ, кој работи во Домот на ЈНА, секое 
утро заедно одиме во кафулето во Трговскиот 
центар на главниот плоштад, па таму пушиме 
цигари, зрењанинска „Куса домашна“ и разгова-
раме за уметноста и пичките. Понекогаш ни се 
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придружува Ристо Лазаров, скопски младински 
раководител, иден уредник на Комунист, пејач и 
заебант, кој служи дома во чин и во статус на 
народен херој. Секогаш оди раскопчан, а јас сум му 
пандан во невојничкото однесување – дури добивав 
лекарска потврда дека не смеам да се бричам 
заради мозолчињапа офицерите нè избегнуваат, 
бидејќи веднаш гледаат дека сме некоја дружина на 
повластени, опасни дезертери“. 

 
Кога требаше, знаевме да се издигнеме над 

своите слабости. Не го сменивме светот. Сега ни е 
утеха што бевме една од последните генерации на 
кои Врховен командант им беше Маршал Тито. 
Сега се среќаваме по разни поводи и на разни места 
како професионалци. И сал туку балегаме за 
убавината на војничките денови и за волшебното 
значење на поимот војнички другар. Другарчини, за 
навек. 
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СТИСОКОТ НА ОРДАН ПЕТЛЕСКИ 
 
 

ликарот Ордан Петлески си беше заминал во 
Загреб од причини кои несомнено силно го 
допреле, а кои се нарекуваа и – револт. Но, 

родната грутка секогаш содржи големи дози магнет 
и тешко е, тадури и невозможно одлепувањето од 
неа. Во неа, во родната грутка секогаш се наоѓаа и 
такви кои сосема го разбираа револтот на откор-
натиците и на кои силно им беше дошло, ако не до 
враќање, барем до одржување редовни контакти со 
откорнатиците. Сега, прашање е дали е асли 
откорнување заминувањето во друг град на една 
иста земја каква што тогаш беше Југославија, ама 
тоа повеќе има реторичко значење. И не менуваше 
ништо во судбината на Орде Петлески кој си 
замина и остана во Загреб, дури и коските си ги 
остави таму. 

Едно лето, не многу по преселувањето во 
Загреб, Ордан Петлески се најде во Охрид, каде на 
друго место во Македонија. Дали беше пред „Нова 
Македонија“ на чиешто чело тогаш беше Анте 
Поповски, да му ја објави прекрасната мапа со 
реродукции или можеби потоа, не е важно. 

Оние кои не се далдисани по плажите, 
времето во Охрид главно го тепаа во Летница, 
најголемата македонска летна берза на инфор-
мации, озборувања и ти реков – ми рече муабети. 
Навечер – друга песна. Охридско лето веќе беше 
пуштило  корени и можеше навистина да се ужива 
во концертите што беа на неговиот репертоар. 
Тогаш не беше откриен Античкиот театар, кој се 
разбира, нема ни „а“ заедничко со подоцнежната 

С 
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антиквизација, и немаше големи спектакли со 
естраден призвук. Сè беше сериозно. 

Една вечер во Света Софија настапи и хорот 
на Радио Вроцлав, кој ќе да беше гостин на Радио 
Скопје (тогаш и Радио Скопје имаше хор). Познато 
е дека директорот на Радио Скопје Александар 
Алексиев негуваше блиски врски со полската 
литература и уметност воопшто. Концертот како 
концерт. Нијанси го издвојуваа од другите хорски 
настапи на охридскиот подиум. 

А по концертот – програмирана дружба со 
гостите од Полска. Алексиев приреди за нив вечера 
во ресторанот Ривиера, тогаш работничко одмора-
лиште на Југохром од Јегуновце, во самиот центар 
на градот. Ако не се есапи Палас, други места за 
такви прилики во центарот на Охрид баш и 
немаше многу. На таа вечера, покрај домаќинот 
Алексиев и директорот на Охридско лето Миле 
Волкановски, се најдовме и Ордан Петлевски и јас, 
на усна покана од Алексиев, значи не баш како 
џокери во покер. 

Пејачите како пејачи, сеедно дали се 
хористи или солисти, си љубат луѓето да отворат 
уста, да пуштат глас и да се насладуваат ем пеејќи, 
ем подмачкувајќи ги гласовите со убаво тиквешко 
вино. Од „испотени“ шишиња. Гостите од Вроцлав 
си запеаја нивни песни, не ги знаевме, ама ни беа 
пријатни и за уши и за душа. Во еден миг, меѓу две 
песни, се вмеша Миле Волкановски и побара од нив 
„да речат“ некој чардаш. Пејачите, од љубезно по 
љубезно му објаснија дека тоа е унгарска музика и 
дека не ја владеат добро, скоро никако. „Е, вие ќе 
ми кажувате! – им одврати Волкановски. Јас скоро 
бев во Варшава и се изнаслушав чардаш“.  
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Наеднаш настана штама. Ордан Петлески 
седеше лево до мене. Го видов како го стиска „испо-
теното“ винско шише, чиниш ќе го скрши в раце. 
„Те молам, станувај веднаш да си одиме, оти не 
можам да го издржам овој срам!“ – изусти и стана. 
Јас послушно по него. Не ни стасавме да му се 
извиниме на домаќинот на вечерата Александар 
Алексиев, кој зачудено нè праша: „Каде толку 
наеднаш?“ Петлески кажа некаков изговор, ама 
сите ја видоа неговата нервоза. 

Заминавме да слушаме охридски кема-
нетџии на друго место, ама Ордан Петлески ни тие 
не можеа да го смират таа вечер. Што би рекле 
едни од соседите – го уби туѓата срамота. 

Утредента во Летница му ја кажавме на 
Алексиев причината за заминувањето од вечерата, 
со што, всушност, почна потскокнувањето од маса 
на маса на приказната за полскиот чардаш, снош-
ната музичка желба на Волкановски. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СО ЖОРО ВО ПЕТРИЧ 
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СО ЖОРО, ВО ПЕТРИЧ 
 
 

втобусот на „Млаз“ – Богданци лицнат, 
речиси џиџит-нов, брзаше, колку што се 
може (дупки на патот!) од Благоевград кон 

Рилскиот Манастир. А во автобусот, речиси 
комплетниот состав на Драмата на Македонскиот 
народен театар. Слободен ден на големата турнеја 
низ Пиринска Македонија. Во автобусот маше и 
неколкумина што не се глумци. Меѓу нив и 
незаборавниот бас на Македонската опера Георги 
Божиков, кого секој што го знаеше го знаеше како 
Жоро. Тогаш тој беше директор на Операта на 
МНТ, а и член на Це-Ка. Некако се најде мунасип и 
тој да патува со Драмата. Да си ја види домата во 
Петрич, каде што не беше бил од кога пребегал во 
Македонија. Додека бил таму, под Пиринот, бил и 
„летување“ на Дунав – така го викале престојот на 
„трудоваците“ во некој од казнените работни 
логори. Затоа и ако некој со возбуда ја доживуваше 
таа турнеја, тоа пред сè беше Жоро. 

Седевме еден до друг во автобусот, кога 
наеднаш, кога минувавме една река, Жоро скокна 
од седиштето и на сет глас извика: „До тука е! До 
тука!“ Што е до тука? – се слушна некое прашање. 
„Македонија, бе, суртук!“ – подналутено одврати 
Жоро, дообјаснувајќи дека реката Бистрица е 
природната граница на Македонија со Бугарија. 
Како да сакаше да рече: „А не онаа што ја минавме 
вчера кај Благоевград“, ама не мраше. На сите ни 
беше јасно. 

По некој ден, правец – Петрич. Жоро се 
мачи, ама не му успева да ја сокрие големата 

А 
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возбуда и вознемиреност. Човек се возбудува кога 
се враќа во родниот крај од школска екскурзија, а 
не пак по дводецениски егзил. Починка во 
Кресненското ханче, на Брегот на Струма. Водачот на 
патот, ај за оваа прилика да му го заборавам името 
оти се се превртува наопаку и се сфаќа како што не 
треба, ме викна за момент на страна. „Ве гледам, 
цел пат седите заедно“, вели. „Претпоставувам дека 
знаеш оти Жоро е од Петрич, па гледај некако, 
помогни да не му експлодираат емоциите...“ И така 
некако, во тој дух. Мојот одговор го разочара: „Баш 
сега, пред да застанеме, му велев дека не личи да се 
врати во Петрич со автобус, треба за него да се 
најде бел коњ, да влезе победнички!“ Малку се 
збуни водачот на патот: „И ти се бил брлив“, ми 
рече и со тоа заврши муабетот. 

Жоро, знајно е, имаше кадрава коса. Кога 
автобусот влезе во Петрич, косата му се подис-
прави, видов со свои очи. Се врткаше како мачор 
оклу каша, нервозно се туфкаше, сакаше да остане 
сам и веднаш да го посети семејниот гроб. Пак се 
видовме дури вечерта, во театарот, на изведбаа на 
Зајдисонце, во која бриљираше Ристо Шишков кого 
со зинати усти го гледаа едно чудо братучеди, 
седнати во редот пред нас. Има еден дел во таа 
претстава кога, снимен на магнетофонска лента, 
пее Жоро. „Најде начин да запееш во Петрич“ – му 
велам. Не сакајќи, му ги скорнав јанѕите. 
Растрепери како гранка на пирински бор од силен 
ветар. Којзнае какви ветришта му профрчеа тогаш 
во душата на Жоро. 

По претставата, домаќините приредија 
свечена вечера во градскиот хотел. Имаше и 
музика. Но, сите очи како да беа вперени во Жоро. 
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Висеше во воздух желбата тој да запее нешто. Дури, 
почнаа и (полу)гласни довикнувања во таа насока. 
Жоро се правеше дека не е оттука, глумеше 
воздржаност. А и којзнае дали му беше до песна? 
Едно време, на книжна салфетка, му пратив кусо 
писменце од две-три реченици, нешто за тоа дека 
не му личи да молчи, дека не ние, ами Пирин сака 
да го чуе – и тоа Гоцевата и неговата сакана песна 
Ајде жалај ме Малино моме... Може и Старбел дедо 
овци пасе... Му се подисправаше косата и кога ги 
пееше овие песни. 

Да не се претера ако се рече дека скокна, 
ама стана и пркосно се упати кон подиумот. 
Музичарите го прашаа што ќе пее, за да го 
придружуваат. „Не треба придружба“ – некако 
срдито одврати Жоро и ги почна баш оние, 
неговите најсакани песни. Чиниш, Пирин се стресе 
од едната страна, а од другата Беласица. Две 
планини се насладуваа од еден глас. Пееше Жоро, 
пееше. Да го чујат и планините, ама и неговите 
другари од детството, роднините, цел Петрич. Како 
голем маж, запинаше да ја сокрие солзата што му се 
стркала по лицето, ама не можеше. И не требаше. 
Таа, всушност, му беше придружба таа вечер, 
наместо музикантите од неговиот роден град. 

По фајронтот, пред рецепцијата на хотелот, 
дискутиравме со неколкумина од домаќините за 
Антон Попов и простреланите гради на татко-
вината, за тоа чии се костените на Беласица, за 
Македонија и Македонците. Толку "тивко" врвеше 
муабетот што водачот на патот, кој инаку спиеше 
на шестиот кат, во рани зори слезе по пиџами да 
удри точка на "пријателското убедување" со дома-
ќините. 
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КОСКИТЕ НА САНДАНСКИ 
 
 

а гробот на Јане Сандански, Пиринскиот 
цар, тргнавме заедно со Бошко Нацевски, 
дописник на Нова Македонија од Софија, со 

неговата црвена лада. Другите веќе беа замнале со 
автобус, ама ние сакавме да ги истуркаме сите 
адети, па се задржавме додека купивме една 
десетлитарска тегла полна мелничко вино, а пред 
тоа, во градот Сандански, купивме и китки за 
војводата. 

Виното го поделивме со војводата, им 
дадовме по троа и на другите (та, машки се, де!) а 
потем му расправавме на војводата, кој на глас, кој 
во себе, на кое дереџе дојде неговата Македонија – 
да не можат Македонците како што треба и како 
што доликува, да му се поклонат на гробот. Вака ли 
треба да изгледа животот наш, за тоа ли се боревте 
и вие и татковците наши? 

Муабетите започнати горе, на Пирин, во 
Роженскиот манастир ги продолживме во Мелник. 
Уште и ги долеавме со првокласно мелнишко вино. 
Едно време, веќе беше фатила полноќ, на кафеан-
ската маса падна едно необично прашање: како се 
станува невидлив? Ама, не како на филм, туку 
вистински, во живеачката наша. Зошто? Па, ако го 
знаевме одговорот на необичното прашање, по-
лесно, демек невидливо ќе ги пренесевме коските 
на војводата Сандански, од гробот пред Роженскиот 
манастир некаде во Македонија. Каде и да било, 
ама во Македонија. Таков план се стокми: невид-
ливо да се откопаат коските на војводата, невид-
ливо да се мине границата и – квит работа! Окус 

Н 
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покус препарандус! Тамам некој да му прави 
друштво на Гоце, во Градскиот парк во Скопје. 

Блиску до здравиот ум е дека тие муабети, 
ако не беа гол мајтап, беа чисти фантазмагорични 
наденувања. И баш убаво се забавувавме, правејќи 
разни варијанти и комбинации на тема прене-
сување на коските Јаневи во Македонија. Арно ама, 
заборавивме дека во Мелник, а и секаде каде што 
одевме тие денови во раните осумдесети на мина-
тиот век, ѕидовите имаа уши. И тоа колкави уши, 
магарешки!  

Утредента сабајле ни тежеа главите – не од 
муабетите, ами од мелнишкото вино. Треба да се 
станува од постела, а не ти се станува. И одвај 
можеш. Ама дојде абер дека Чинго порачал да се 
видиме, тој беше прв по ранг меѓу сите што бевме 
на турнејата на МНТ. Се виде дека и тој станал 
порано, не беше многу ќеифлија. Ама не беше ни 
лут, баш беше таков каков што го знаат сите кога 
повеќе сака да молчи, одошто да прави шегобијно 
досетки и да раскажува вицови. Како оној за 
песимистот и оптимистот, кога оптимистот го 
убедувал дека има и полошо од ова – само треба да 
се верува, да се верува!  

„Море суртуци, кај ви текна таа работа со 
коските Јаневи? Каков митинг сте правеле синоќа, 
сте се чаталеле дека ќе ги пренесете коските во 
Македонија, а?“ 

Друг одговор немаше: „Тоа беше само 
литература, ништо повеќе“. И искрен беше одго-
ворот. „Уште и ќе ми објаснувате, божем не знам 
какви мустри сте. Туку, престанете со такви 
муабети, голема беља ни навлековте“. И раскажа 
Чинго: утринава му дошол со поплака некој од 
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бугарската страна, тадури со барање, ние, 
коскокрадците и косконосците, ние што не го 
знаевме одговорот на прашањето како се станува 
невидлив, да бидеме вратени во Македонија, ами 
како! Чинго се согласил со тоа, само под еден услов: 
да се вратат сите, да се прекрати турнејата на 
театарот. Сите сме дошле заедно, сите ќе се вратиме 
заедно – беше бил рекол Чинго. И тоа личи на него, 
навистина беше таков. 

Ништо не стана ни од пренесувањето на 
коските Јаневи во Македонија, ни од нашето 
протерување од Бугарија.  

Барем се обидовме, вербално. А до ден денес 
не разбравме – како тоа, навистина, се станува 
невидлив? 
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ТЕГЛАТА НА ВАСЕ УРДИН 
 
 

еатарските кафеани секаде се познати, 
прочуени собиралишта – не само на 
театарскиот свет. Театар без кафеана или 

бифе – не го личи. Скопје имаше две такви, 
знаменити институции – во бараката на МНТ на 
тогашниот Булевар ЈНА и она во Драмскиот театар 
во Карпош. И двете преполни со жив живот, 
доживеалици, шеги и други чинки без кои ниту 
еден театар не би бил театар, туку некакво 
скаменето место за толчење вода во аван. 

Бифето во Драмски го држеше Саво, а во 
МНТ Васе, еден од браќата Урдини. Од локациски 
причини (центар на градот, близината со Нова 
Македонија и Букет, а и Клубот на писателите не 
беше далеку) почесто, речиси катадневно навраќав 
во бифето на МНТ. Но, паметам нешто и од 
Драмски. Драги Костовски, на пример, едно 
пладне, туку што вратен од Париз со дијагноза за 
неизлечивата болест, беше си нарачал виски. а за 
пријателите – секој сам што сака. Ич петпари не 
даваше за дијагнозата, милиграм не симна од својот 
ведар дух. Саво ја донесе пијачката сосе сметка, 
Драги му даде една едра банкнота за која следу-
ваше кусур, ама Саво заборави да врати кусур. 
Случајно, се разбира. Тогаш Драги, неоти му беше 
до кусурот, направи една кисела фаца и ѓоамити 
му подвикна на Саво: „А не враќаш кусур?! 
Мислиш, готов е овој, кинисал накај Бутел, а?! Абе, 
од гроб ќе станам ќе ти го земам кусурот!“ Тамам 
колку да не знае човек дали да се смее или да плаче. 

 

Т 
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Во МНТ пак во тоа време главни беа Живко 
Чинго, Жоро Божиков, Бранко Ставрев, Ристо 
Шишков, а веќе настапуваше и младата гарда 
предводена од Владимир Светиев. Во бифето своја 
маса си имаа и балерините – пред и по проба. Три 
ансамбли – Драма, Опера и Балет – а едно бифе... 

За секое театарско бифе многу е важно на 
оној што го држи, на стопанот, срцето да му бие во 
радосен ритам и да не е тамаќар. Васе Урдин беше 
таков – човек што им се радуваше и на муштериите, 
и на животот. Кај него не висеше на ѕидот она 
проколнато предупредување Чест секому, вересија 
никому. Вересија – секому. Животот трае долго, 
понекогаш одвратно долго, има време за разбор-
чување. Затоа Васе имаше една тегла од десет литри 
и во неа си ги чуваше неплатените сметки. Секој 
први во месецот Васе ќе ја испразнеше теглата, ќе 
ги спастреше и сортираше сметките (и по износ, и 
по име и презиме) и ќе ги чекаше сите да земат 
плата па да си ја платат вересијата. Понекогаш 
имаше и улога на заменик благајник на МНТ – 
седнуваше до благајникот кога се делеше платата – 
тогаш немаше ни чекови, ни кредитни картички: 
пара на рака – Мара за рака. 

Едно пладне, влегува Жоро Божиков во 
бифето, се упатува кон масата веднаш до шанкот. а 
Васе трча по него и не го остава да седне: Теглата, 
теглата! Бате Жоро, бе, ја украдоа теглата!!!  Божем 
Жоро има натприродна моќ, па со окус-покус ќе му 
ја нацрта украдената тегла на Васе баш на местото 
од коешто му ја снемало. Ај мавни ми се – одвраќа 
Жоро малку срдито – не ти личи да лелекаш за една 
тегла. Васе Урдин сега го кажува најважното, на 
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струмички: – Уз вересиите, теглата уз вересиите ми ја 
украле, а иде први! 

Тоа веќе беше нешто сосема друго. Проб-
лемот мораше да се реши и тоа без никакво вплет-
кување на народните милиционери. И се реши, 
уште истиот ден, Ден на паниката, што ја крена Васе 
Урдин. Којзнае како му чукаше срцето тој ден, 
колку на час. А за радосен ритам не можеше да 
стане ни збор.  

Да видиш, да не веруваш: теглата уз 
вересиите на Васе сама си се врати на место, без во 
неа да недостасува ниту едно ливче. Не беше први 
април, а срцето на Васе Урдин продолжи да чука во 
радосен ритам, а она што го нарачуваа гостите, 
откако теглата си се врати, имаше подбишеговен 
вкус. 

Васе Урдин пак навреме сфати дека треба да 
си го варди радосниот срцев ритам, па набргу си 
замина од театарското бифе во Париз во Градскиот 
трговски центар, а потем целосно и се предаде на 
најголемата си љубов – скулптурите во дрво.  

Арно ама, од дрво тегли не се прават. 
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КАКО СЕ БРАНИ САРАЕВО? 
 
 

е распалуваат, одвреме навреме, полеми-
кичките огнови по разни прашања. Без тоа 
не ја бидува живеачката. Сите ги прескокаат 

своите огнови непомирливо, сите мислат дека баш 
тие се во право, што во крајна линија е човечки и не 
треба да се зема за зло. Иако некоја суета може да 
биде и злобна. Злобата може да потрхранува друга 
злоба, ама се случува и да разбистри некои матежи 
– ако не кај мнозинството скокачи  преку огновите, 
тогаш барем кај најминималното малцинство. 

Некои полемиките ги нарекуваат кавги. 
Таквите цел живот остануваат кавгаџии и сејачи на 
привидот за полемичарите. А како што е извесно – 
бесконечен е распонот на темите на  полемиките: 
од најжешките политички теми, до спортските 
страсти. Кој ќе се сети сега колку илјади километри 
текстови се напишани во транзицијата за демокра-
тијата, плурализмот, популизмот. фашизмот, анти-
фашизмот. 

На некои полемички изблици, власта, па и 
оваа нашата, не одговараше со полемики, поради 
што едно време изгледа со причина се повторуваше 
она: на книгата – со книга. Не на пример со камен 
или со некоја друга репресивна алатка на власта.  

А кога ќе се довстаса усвитеноста, кога збо-
ровите ќе се претворат во крвопролевање?  Веднаш 
по распаѓањето на Југославија, се потрошија многу 
белосветски пари за организирање разни конфе-
ренции и форуми за обнова на довербата меѓу 
народите кои порано живееја во заедничката им 
држава, Југославија. Деведесет и третата се најдов 

С 
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на едно такво конференциско собирање во Виена. 
Претседаваше Ханс Фишер, тогашен претседател 
австриски парламент, сега претседател на Австрија, 
извонреден интелект и мошне скромен човек, 
познат и по тоа што пешки одеше на работа. Во 
фокусот на дебатата – Сараево и Босна. Се пред-
лагаа разни резолуции, декларации. Секој си го 
кажа своето, а највредно од сè секако беше што по 
неколку години пак се сретнавме стари пријатели 
од цела Југославија. Меѓу нас и немаше недораз-
бирања. Се сетив на ова собирање поради слове-
нечкиот писател и режисер Душан Јовановиќ, 
авторот на Ослободувањето на Скопје. Во еден миг, 
изгледа, му „пукна филмот“ па прекорно нè 
запраша сите во салата: што мислите, дали шпан-
ската република се бранеше со резолуции и декла-
рации? Дали Сараево можеме да го одбраниме само 
со резолуции и декларации? 

Одвреме навреме, среде тукашните поле-
мички огнови ќе се присетам на овие прашања на 
Душан Јовановиќ. Нашата современа критичка 
мисла со години предупредува на метастазите на 
популизмот, па и на ркулците на фашизмот. Се 
изнесуваат валидни аргументи. А ефектите никак-
ви: кучињата лајат, карванот си врви. Како ви 
звучи, денес и овде: на популизмот – со книга? Или 
уште поизострено – на фашизмот со книга? Нема-
ше ли такви книги во добата на раѓањето на 
фашизмот? Се разбира дека не беа бесполезни 
таквите книги, како што не се бесполезни ни 
денешните интелектуални предупреди, ама сите 
знаеме, цел свет, како беше совладан фашизмот. 
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Скраја од помислата за повторување на 
историјата, особено не како фарса, сепак останува 
жешко прашањето: како да се совлада денешниов 
фашизам, пред да крене глава, пред да ги поплави 
улиците по кои чекориме – катаден сè позагри-
жени, ако сакате и поуплашени првин за соп-
ствената судбина, па за судбината на нашите 
сограѓани и земјаци и најсетне за судбината на 
светот? 

Одолговлекувањето со енергчен одговор ми 
личи на квасец за популизмот и фашизмот. Од 
друга страна, јасно е каде води и логиката на 
популизмот со популизам, на фашизмот со 
фашизам. До кое колено? До тоталниот крај на 
историјата ли?  

Вистинското прашање ќе да е: како демокра-
тијата да се претвори во ефикасно, смртоносно 
оружје на популизмот и фашизмот? Како книш-
ките противења на популизмот и фашизмот да се 
преточат во делотворна акција? Како да онемат 
популистичките камбани, за да не бидат црни 
гласници на нови истребувања? Кога ќе се пог-
ледне повнимателно и пошироко, светот не се 
претегнува од барање одговори на ваквите 
прашања. Тук-там ќе се упати по некоја критичка 
предупреда на тнр. помали популизми и – точка. А 
има ли помали и поголеми популизми? И да 
докаже некој дека има, пакоста од нив е подед-
наква. Станува очигледно дека народот ништо не 
рекол џабе, па ни онаа старата: врана на врана очи 
не вади. Популизам на популизам не удира. 
Понекогаш само глуми удирање, ама не по глава 
ами по малото прсте на десната нога.  
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Дали и на грлестите борци против 
популизмот и фашизмот им се преотстапуваат оние 
помалите и понезначајни полиња на популизмот, 
за на оние поголемите полиња популизмот да се 
шири комотно, обратнопропорционално од нама-
лувањето на памуковите полиња, на пример. А и 
берачи на памук како да нема веќе, или веќе успеаја 
да нè убедат во тоа? 

Врти-сучи: пак дојдовме до веќе излитеното 
прашање: што да се прави? 
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БРАЌА ВО „ДУПКАТА“ 
 
 

аков и да е, каде и да е – театар без бифе не 
го бидува. 
Штипскиот театар имаше можеби нешто 

повеќе од обично бифе – ја имаше легендарната 
„дупка“ – којзнае дали само затоа што беше смес-
тена во сутеренските простории. На сите им е јасно 
дека без неа штипскиот театар никогаш немаше да 
биде тоа што беше и што е. Има ли крвоток без 
жила кукавица? 

Во „дупката“ газдуваше Коле Славковјо, син 
му на Дедо Славко „фестифало“, оној што на 
дечињата пред новото училиште „Ванчо Прќе“ им 
земаше по некоја паричка да фрлат око во неговиот 
калеидоскоп: „Гледај слики, брзо растеш“ по цел 
ден папагалски повторуваше Славко фестифало. 

Син му Коле, пред да слезе во „дупката“ 
работеше во државно, во „Бриони“ и на други 
места. А самата дупка – баш дупка, со седум-осум 
масички. Коле Славков со сите гости, а тие не беа 
само од театарот, беше „на ти“. На сите им 
наздравуваше. Во пополноќните часови знаеше да 
извика и по некоја парола. На пример: Да живее 
Советскиот сојуз на чело со Тито! Веројатно ука од 
48-та – и волкот сит и овците број.  

Во „дупката“ често тоаѓаше и брат му 
Цуцето, кој беше молер, со зарипнатиот говор како 
вечен знак за распознавање. Ќе седнеше во ќошето 
и кога ќе се спречкаа, на брат  му Коле ќе му 
викнеше: „Келер, дај една дупла мастика!“ а овој му 
одговараше: „Пијаници не служиме“.  

К 
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И Ацо Џексон, се разбира, кој изгоре во еден 
пожар во театарот. Тој беше двоен инвентар: и на 
„дупката“  и на театарот. И беше факел на штип-
ската боемија, што се уште свети... И уште колку-
мина знаени и незнаени – мајстори и чувари на 
духот на „дупката“ на штипскиот театар. А ела 
барем некој да проба точно да каже што всушност 
беше дупката, освен духовен поттурнувач на 
запрегата на штипскиот театар, кога ќе застенкаше 
на некоја угорница? 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  152

ФИРОМ И МАКЕДОНИЈА 
 
 

лучката ја запишав на 26 ноември 2013 во 
Брисел, на свеченото доделување на 
Европската награда за литература. Меѓу 

лауреатите и нашата Лидија Димковска. 
Пред започнувањето на церемонијата, не-

формална средба со Дорис Пак, европарламен-
тарка, на која една Гркинка од европската адми-
нистрација нè претставува како луѓе од ФИРОМ.  

- Не, вели Дорис Пак, за мене тоа е само 
Македонија и јас така ја викам таа земја. 

Гркинката наведна глава, а не кријам дека 
нас обајцата не обзеде убаво задоволство, и заради 
тоа што веќе на сите ние е смачено и стемнето од 
дваесетикусургодишната фиромизација на името 
на нашата татковина. 

Дорис Пак и ја предаде и наградата на 
Лидија и во таа пригода пак, од бината, пред сите 
го повтори она што ни го рече пред половина час: 
Македонија. Лидија во краткиот говор и заблаго-
дари за тоа, нагласувајќи дека ние сме вечни 
кандидати за Европската Унија само загоа што се 
викаме Македонија. 

По церемонијара неформално поприка-
жавме малку со Дорис Пак. Не заборави да нафрли 
дека неодамна, кога последен пат беше во Скопје, 
центарот на градот и заличел на Диниленд. Детски 
парк – дообјаснивме ние: Лидија вели уживанција 
за ќерка и Ема, јас милина за внука ми Јана.  
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КУЌАТА НА КОНСТАНТИНОВИ 
 
 

еорги Константинов е првокласен бугарски 
поет. Долги години беше претседател на 
Бугарскиот ПЕН и којзнае дали некогаш ќе се 

сретневме ако не беше така. 
На една средба во Охрид цела ноќ пиевме 

рујно вино и пеевме рујни песни, македонски. Што 
е за право многу повеќе пеевме, отколку што 
пиевме. Толку ни беше силата. И што е исто така за 
право, повеќе пеев јас а Георги ме придружуваше. 
Ај да не ја тенчиме многу во мерката на уживањето: 
подеднакво уживавме обајцата. 

Потем јас ја преведов на македонски и ја 
објавив во Скопје неговата книга Човекот е прашање. 

Попотем се среќававме на разни средби и 
конгреси на ПЕН-от и се спријателивме. И тој 
секогаш им расправаше на заедничките соговор-
ници за онаа распеана ноќ во Охрид. И секогаш 
доаѓаше со шише вино и со мезето на баба, како 
што се викаше вакумираниот бугарски колбас. 
Секаде каде што ќе се сретневме, ми праќаше 
поздрави за неговите македонски пријатели и 
познајници. Секогаш најпрвин за неговиот имењак 
Георги Старделов. 

Бевме, што се вели, на иста бранова 
должина. И за поезијата, и за мнозина поети. Толку 
години, лоша дума не си рековме. Уверен сум дека 
Георги е човек што не знае да се срди. Или знае, 
ама во себе. Можеби здравствените голготи го 
научиле на тоа. Можеби нешто сосема трето, а 
можеби човекот си е така роден. 

 

Г 
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Еднаш ми кажа нешто што ми ги разигра 
дамарите во силни седум осмини: коренот му бил 
гевгелиски, дедо му бил Илинденец, војвода... Ми 
расправаше и за тоа како семејството му се пре-
селило во Плевен. Неговата животна приказна уште 
повеќе нè зближи. А ми стана и како бел ден јасно 
зошто постојано првин прашуваше за Старделов и 
првин го поздравуваше токму него. Земјаци по 
семка. 

Вака-така, благодарејќи на гевгелиските 
врски на Старделов, дознавме дека куќата на 
Константинови во Гевгелија уште си е таму каде 
што била изградена. И во неа живеат луѓе, некои 
други луѓе, не од лозата на Константинови. 

Речено-сторено. Организиравме литератур-
на вечер на Георги Константинов во Гевгелија. 
Старделов одржа прекрасна беседа, којашто уште 
повеќе му ја зголеми возбудата на нашиот гостин, 
кој во Гевгелија дојде со син му. Гостин во Гевгелија 
– може ли така да се рече за некој чијашто семка е 
оттаму. Може, може. Ако денеска можат да се речат 
триста други работи, може и ова.  

Вечерта куќата не ја споменавме. Демек: 
никој ништо не знае. Утредента, по појадокот во 
Југо каде што и се одржа литературната вечер, 
тргнавме во посета на винаријата на Гелебешеви. 
Малку скршнавме од патот, ама тоа никој не го 
забележа. По две-три минути ги паркиравме 
автомобилите пред една стара двоспратница, таму, 
кон западниот крај на градот.„Георги, ова е куќата 
на дедо ти и на татко ти“.  

Георги Константинов се стаписа во Гевге-
лија тоа неделно попладне. Не им веруваше на 
сопствените очи. Само стоеше и гледаше, гледаше и 
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стоеше. Влезе малку и во дворот... Сега, да не 
говориме за тоа дека во вакви прилики знае да се 
стркала и по некоја солза. Само тој си знаеше како 
му е тоа претпладне, при првото ненајавено и 
ненадејно видување на куќата на неговиот татко и 
дедо. Цел ден не можеше да се смири тивкиот човек 
Георги Константинов: ни во винаријата на 
Гелебешеви, ни во Фук-так во Дојран, на есенското 
сонце. 

Некои пријателства, зачнати во таинстве-
ните предели на поезијата, навистина се такви: им 
пуштаат невидливи морници и не им даваат по цел 
ден да се смират тивките луѓе, каков што е Георги 
Константинов. А и прашање е дали само цел ден 
или пак – колку долго всушност трае тој цел ден? 
Колку што трае една песна, цел живот? 
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УЛА УСТЕН 
 
 

удни се врвиците на помнењето на луѓето. 
За тоа не се секогаш неопходни јуначки или 
ремек-дела. Некогаш и секојдневните, нај-

обични случки ги надвишуваат оние што се 
предодредени за долго паметење, историско, демек. 

Ако ме прашате кој е денес министер за 
надворешни работи на Шведска, нема да знам 
точно да ви одговорам, признавам. Арно ама, еве 
веќе повеќе од триесет години го паметам името на 
шведскиот министер за надворешни работи во 
осумдесетите на минатиот век – Ула Устен. 
Воопшто не знам што стана со него, остана ли во 
политиката, ама, ете, го паметам.  

Во Шведска се организираа Денови на кул-
тура. Беше јануари, северна зима, баш беше 
одбрано времето за гостување во Шведска, би рекле 
мајтапчиите. Дел од тие денови беше и изложбата 
на македонската резба во Музејот во Стокхолм. 
Беше тоа прво излегување на маестралните дела на 
нашите копаничари надвор од татковината. Спо-
ред однапред утврдениот протокол, изложбата тре-
баше да ја отвори токму Ула Устен, министерот за 
надворешни работи на Шведска. Помнам: во пет 
попладне. Дојде петте часот, министерот го нема, 
почнува мала нервоза меѓу нашите... Кога, еден 
нашинец, адвокат во Стокхолм, наеднаш соопшту-
ва: – Еве го министерот, со сопругата, ја разгледува 
изложбата. Нашите веднаш се стрчаа кон минис-
терот, церемонијата заврши, тој се задржа повеќе од 
предвиденото и на крајот се упати кон излезната 

Ч 
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врата. Ние по него, со искрена благодарност и со 
чувство на срдечно испраќање. 

Гледај-погледни, нема никого околу минис-
терот, ама баш никого. Рака под рака со сопругата 
Ула Устен спокојно и со внимателен чекор по сне-
гот се упати кон една црвена „буба“ фолксваген. 
Првин ја отклуча десната врата и и помогна на 
сопругата да влезе, потем седна на возачкото 
седиште и ете така си заминаа. 

Чудно ли е што ние, знаејќи ја нашата 
практика, останавме вчудоневидени? Ете, секаде 
има секојдневие, ама не било исто, пустото. 

Подоцна некаде прочитав дека шведската 
влада има осум службени автомобили а гледаме и 
денес – на шведските министри не им паѓа шанот, 
ништо не им фали. 
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МЛАДИОТ ВЛАДИКА И ЦЕПЕНКОВ 
 
 

огаш тој беше млад владика, тукушто хиро-
тонисан. На една семејна веселба во хотелот 
Изгрев во Штип, не знам зошто, го ставија да 

седи на мојата маса. Волкот отпрвин почна да 
продава јагнешки насмевки, ама бргу-бргу си го 
покажа вистинското лице, сосе измрсениот челуст. 

Отвори рафален оган врз комунизмот и 
комунистите. Ти кажи му аргумент, тој си ја тера  
својата приказна. Упорит. Уште малку, па била 
забранета македонската црква во комунизмот. Го 
потсетувам дека првиот црковно-народен собир на 
3 октомври 1944 година во Издеглавје го организи-
раше Главниот штаб на НОВ и ПОМ кој во тоа 
време бил на тој терен. И година-две подоцна во Св. 
Јован Бигорски. И дека власта, комунистичка, 
направи многу за заштита на старите македонски 
цркви и манастири, за светската афирмација на 
старите фрески и икони. И дека комунистите не 
беа епизодисти во процесот на автокефалноста на 
МПЦ. И не беа баш шкрти при изградбата на 
Соборниот храм Свети Климент во Скопје. Вла-
диката не сака ни да слушне: комунистите црни, та 
најцрни ѓаволи биле! 
 – Добро бе, дедо владика, го прашувам 
онака комунистички, иако тогаш веќе не бев член 
на Партијата: си го читал ли ти Марко Цепенков? 
 – Се разбира, вели тој, Собраните дела во 
зелен повез... 
 – Арно му велам, првото издание беше во 
бел повез, ама тоа нема врска. Туку, колку приказни 

Т 
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има таму во кои поповите се позитивни личности? 
Или се кокошкари, јајчари, па и женкари... 
 – Ова е богохулие! – подвикнува владиката и 
демонстративно станува од софрата. 

Владиката веќе не е млад и животот сигурно 
го научи да биде повоздржан во односот кон 
претходниците, кон постарите, а и дека комунис-
тите не биле баш баба-роги. И дека постои разлика 
меѓу она што денес се нарекува комунизам за 
југословенската социјалистичка практика, и она 
што се практикуваше како комунизам во земјите од 
Варшавскиот договор. 

Остарев и јас. И сега би можело да се рече 
дека со владиката сме – стари пријатели. Не сум го 
потсетил, ниту тој мене на нашата мала закачка 
при првата средба, ама верувам дека денес обајцата 
подобро знаеме колку тежи историското помнење и 
почитта кон претходниците. 
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ЕВТУШЕНКО – ПЛАТНАР 
 
 

рвин вистинскиот Евтушенко дојде на 
Струшките вечери. 
Потем се родија неколкумина наши „Евту-

шенковци“ кои си се залажуваа дека тоа се станува 
ако облечеш, на пример, црна блуза. И ако 
поднаучиш да рецитираш – штогоде. 

Уште попотем дојде нашиот Евтушенко, без  
црна блуза и без никакви надворешни и внат-
решни епигонштини. Сите од мојата генерација 
веќе знаат – Благоја Ристески, прилепчанецот. Се 
гледавме редовно, секој мај (па и почесто) на 
Мајските средби на младите поети од Македонија 
на кои за награда се одеше дури на Струшките 
вечери на поезијата. Не само што се одеше, ами и се 
настапуваше – пред да се роди „Млада Струга“ која 
веднаш доби југословенски карактер. 

Со Евтушенко на нашата генерација некако 
бевме многу блиски по темперамент. Брзо се 
зближивме и никогаш не се оддалечивме – иако јас 
дојдов во Скопје, а тој си остана во Прилеп. Од 
Марку Куле и така и така, ама од Црна изгледа не 
можеше да се раздели. Бевме цимери на едни Мај-
ски средби, во Кратово. Средношколци, подбуц-
нати од постарите за малку кинисавме да запалиме 
неколку наслови за кои постарите пламено говореа 
дека се диверзија во македонската литература и 
јазик. К'смет, на време, во последен час не запреа. 
Нон-стоп се дружевме и кога ќе заскитавме на 
други места. Тој беше убеден дека ќе биде голем 
писател и дека не туку така го викаат Евтушенко. 
Дека беше најнадарен во генерацијата – беше. Дека 
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нè изненади кога наеднаш стана Платнар – нè 
изненади. Отпосле дознавме дека прво си бил 
Платнар, а дека ние си го завикавме Евтушенко. И 
како Платнар се прослави со неколку прекрасни 
драми (ако паметам добро, сите ги режираше 
Владимир Милчин) и со неповторливиот „наро-
ден“ јазик во колумните што ги објавуваше по 
весниците. 

Можеби потајум се занесувавме да го 
смениме светот. А се струполивме во живиот песок 
на транзицискиот чемер и јад. Рано, та прерано си 
замина нашиот Евтушенко и сега нè чека – да ни 
прикажува на долго и на широко како ја надитрува 
и се мајтапи со достагата таму, на оној свет. 
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ГАВРОШ 
 
 

о паметам, како не ќе сум го паметел, а и има 
ли некој од мојата генерација, кој не го помети 
Гаврош: и од книгата на Виктор Иго, и од 

филмот снимен и прикажуван додека бевме деца. 
Кој го памети Гаврош, ја памети и Козета. Си го 
памети детството. 

Но, јас паметам и еден друг Гаврош – Трајче 
Гаврилов. Прекарот му беше скроен веројатно од 
презимето и асоцијацијата на малиот филмски 
јунак. Веројатно. Никогаш не сум го прашал. Се 
знаеме од најрани младини, во Штип растевме 
речиси зграда до зграда. Беше една генерација пред 
мене, ама тоа не беше никаква пречка, напротив. 
Гаврош и онака беше предводник на сè што 
правевме во тоа време, во средината на минато-
вековните шеесети. 

Тогаш, како средношколци, секоја недела 
подготвувавме едночасовна младинска емисија на 
Радио Штип. Сега можеме обајцата, сосе другите 
наши два-тројца другари да се чудиме како ни 
успеваше тоа, ама, ете, врвеше работата и пре-
красно беше примана во целиот град. Тоа не ни 
беше доволно. Во тие години фудбалерите на Бре-
галница станаа југословенски второлигаши, па 
којзнае како станавме дописници на некои бел-
градски весници: Гаврош на Борба, јас на Вечерње 
Новости. Од спортот работата се префрли и на 
другите полиња од животот, а ги сменивме и 
весниците. Почнавме да објавуваме и во нашите, 
македонски весници. Никој таму некаде, во сериоз-
ните редакциски колегиуми ни не претпоста-
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вуваше дека за дописници (тогаш се велеше 
дописничари) има речиси деца. Нè открија кога на 
некој важен натпревар на Брегалница во Штип 
дојдоа известувачи од Белград, ама нè оставија да 
продолжиме со работата. Тогаш и убаво се 
плаќаше, а за средношколци тоа значеше секој 
месец да добиваш премија на лотарија. 

Со Гаврош бевме заедно и во литературната 
секција, заедно се врткавме околу Михаил Ренџов 
кој тогаш беше одговорен за култура во штипскиот 
Работнички универзитет. Гаврош и тука беше 
предводник, редок талент, навистина редок. 

И туку наеднаш, Гаврош замина во Белград 
да студира атомска физика на тамошниот Електро-
технички факултет. Тогаш, кога мнозина од нас и 
не знаеја баш најточно што е тоа атомска физика. 
Кога ќе дојдеше на распустите, ни објаснуваше, на 
пример, дека според некои таму математички или 
физички закони, два и два не мора секогаш да 
бидат четири. Се смееше кога од кибритот ќе му 
извадевме четири чкорчиња и ќе почневме да ги 
собираме две по две. 

Во Белград Гаврош го видов првпат шеесет и 
осмата, среде студентските демонстрации. Ние се 
враќавме од тнр. голема школска екскурзија низ 
Југославија, која траеше дваесетина дена. Белград 
тогаш беше главен град на младешкиот бунт. Гав-
рош не го најдов лесно. Веднаш ме поведе на него-
виот факултет, каде што имаше некакви обврски 
сврзани со демонстрациите. Тогаш првпат го видов 
и Тесла и Вук излеани во бронза, а направив сефте 
и во кафеаната Домовина, отспротива факултетот. 
Сега тука се само Тесла и Вук, кафеаната ја лапнало  
времето. 
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Внатре, во холот на факултетот – врвулица. 
Имаше два столба на кои беа изналепени исечоци 
од весници, а и некои соопштенија. На едниот 
столб беа исечоците од државните весници и над 
нив пишуваше УА, а на другиот столб беа залепени 
главно написи од Студент и над нив пишуваше 
БРАВО. Јавно соочување и сопоставување на живо-
тот и фризерајот во весниците, нагледна лекција по 
журнализам за почетници. Во центарот на градот, 
на зградата на Ректоратот на Белградскиот универ-
зитет – огромен транспарент Долу црвена буржоазијо! 
Останав неколку дена со Гаврош во тој бунтовен 
метеж. Не ми се верува дека тогаш исцело бевме 
свесни што се случува и во какви настани сме се 
нашле. А сето заврши, како што се сеќаваат поста-
рите, со Козаречко коло пред Домот на синдикатите, 
на тогашниот плоштад на Маркс и Енгелс, по едно 
телевизиско обраќање на другарот Тито. Сега ги 
нема ни Маркс и Енгелс на таблите што го 
означуваат името на плоштадот, да сведочат за тие 
бурни времиња. На нивно место дојде Никола 
Пашиќ, сосе споменик. И тој си имал бурни 
времиња. 

По втората година на атомска физика, 
Гаврош паралелно почна да студира и драма-
тургија на белградската Академија за театар и 
филм. Вообичаено за него – ја заврши. Така стана 
атомски физичар – драматург. Две-три драми и му 
беа снимени и емитувани на ТВ Скопје.  

А потем, потем како Парменид од еден 
негов прекрасен расказ, скокна – колку што може 
длабоко – во водите на уката што ја беше стекнал на 
Електротехничкиот факултет. По некое време 
замина, како експерт во истата струка, во некоја од 
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меѓународните институции во Женева. Таму си 
дочека и пензија. Наместо на францускиот брег, 
каде што има куќа за одмор, разбрав дека се вратил 
во Белград. Но, куќата на азурниот брег останала. 

А не постои живо суштество кое може да ме 
убеди дека Гаврош, на азурниот брег, туку така, 
зјапал во морето и во небото. Можеби шетал и по 
морето и по небото и за тоа секако нешто ќе 
прочитаме од него. Талентот нема рок на траење, а 
уште и – никогаш не е доцна. 
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ЖРТВА НА КОМУНИЗМОТ 
 
 

ртви постојат уште од најдални далнини – 
од времето на размножувањето на бого-
вите. И жртвите секаде заслужуваат 

почит, нарочно саможртвите. 
Сега се во мода и се размножуваат (како во 

времето на боговите) жртвите на комунизмот. Се 
градат дури и музеи на жртвите на комунизмот – 
не секаде, ама се градат. Кој сега може да каже кога 
ќе дојде време за музеи на жртвите на Транзи-
цијата? 

Македонија веќе има Музеј на жртвите на 
комунизмот. Жртвите на фашизмот ќе попри-
чекаат, а за оние на сегашната Транзиција ќе се 
види отпосле. А Македонија е мошне специфичен 
случај во овој поглед: победоносното антифашис-
тичко востание и современата македонска држава 
се создаде токму под водството на комунистите. Од 
каде тогаш тој порив баш комунистите да се 
избришат од историјата? Од каде и тврдоглавата 
настојчивост да се повлече знак на еднаквост на 
југословенското социјалистичко искуство со она во 
земјите на Варшавскиот пакт? Има и други 
прашања, како што има и други прилики за 
одговори. 

Зборот ми беше за жртвите на комунизмот. 
Не ми паѓа на памет да го идеализирам тоа време и 
да го занемарувам неговиот товар со гревови. Сакам 
само да кажам како и јас, според денешниве 
аршини, станав жртва на комунизмот. 

Ж 
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Беше одамна, шеесет и шестата-седмата од 
минатиот век. Јас палав средношколец во штип-
ската гимназија, со веќе одбрана професија, што се 
гледаше и од фактот што бев хонорарен дописник 
на повеќе скопски и белградски весници. Едно 
време и на Вечерње  новости. Беше тоа времето на 
доаѓањето кај нас, по разни канали, на музиката на 
Битлсите. Сосе музиката и на таканаречените 
битлс-фризури, демек, долгокоси момчиња. Таква 
фризура да ми ти пушти и Џон Балинда. Само под 
тоа име го знаеше цел град покрај Отиња едно момче 
од Ромското маало. Еден ден Џон Балинда, оши-
шан, ме сретна во центарот на градот и со триста 
гестукалации ми објасни дека го ошишале некои 
милиционери. Седнавме во ресторанот на тогаш-
ниот хотел Македонија, фино-лепо ми ја раскажа 
случката и ми напиша писмена изјава за тоа, пред 
сведоци. Утредента во Вечерње новости осамна 
наслов Милиција ошишала младича и така започна 
мојот пат кон статусот – жртва на комунизмот. 

Градскиот началник на милицијата добро 
ме познаваше (и како младински активист) и 
веднаш ме повика да му ја објаснам случката. Му ги 
раскажав деталите, ја покажав и писмената изјава. 
Излезе – без фајде. По неколку дена ми рекоа дека 
сето тоа не било баш така, дека не сум проверил во 
милицијата и добив – кривична пријава, која 
подоцна, во Општинскиот суд во Штип се преточи 
во пресуда: тримесечен затвор, условно на две 
години. Уште паметам дека пресудата беше доне-
сена според некој член 79 од Кривичниот закон кој 
ја третираше клеветата. Две години не смеев да 
повторам слична грешка. Минаа двете години, 
минаа уште дваесет пати по две години, грешката 
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навистина не ја повторив. Едно време, црно на 
бело, од штипскиот суд добив и решение со кое се 
брише дамнешната казна. 

Сега, кога се раскокодакани многу жртвени 
петлиња, би можел и јас да почнам да кокодакам и 
да плукам каде што ќе стасам. Но, по таа приказна 
за ошишаниот штипјанец, стокмена на млади 
години во времето на Битлсите, следува целиот мој 
живот во новинарството. Повеќе од половината од 
тој животне поминат во времето на комунизмот, 
како што велат денешните арамбаши. Ни на сон не 
ми иде да се откажам од тој дел од животот и од 
фактот дека растев како дете на комунизмот, на кое 
му било судено да се соочини со зовриениот лонец 
на Транзицијата. 
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МАКЕДОНСКО ДЕВОЈЧЕ 
 
 

отврдено е, неброени пати, во животот: кога 
човек ќе скокне од опинци во лачени чевли, 
си го менува и табиетот, и вкусот, сè. 

Автоматски.? Тоа што му прилегало на копукот, 
веќе не му прилега на чаушот. Друга работа е како 
е станува чауш и може ли секој да биде чауш. Може 
ли чавката да биде албатрос? 

Во промената на табиетот и вкусот секако 
спаѓа и односот кон народната музика. Многу 
лефтерно и орото, и народната песна се прогла-
суваат, благо речено, за демоде. Некогашните 
селани сето тоа го прогласуваат за сељачизам. 
Мајката му е рок, поп, техно... Работите малку како 
да мрднуваат од место во полза на народната песна, 
ама, многу полека се враќа тоа што набрзина и 
непромислено ќе се избрка од себе. 

Со странците – сушта спротивност. Односот 
кон македонската народна песна и оро, мислам. 
Колку пати и тука, кај нас, а и во странство сме се 
увериле во тоа. Не знаат три напред, два назад, ама 
се фаќаат на оро, со радост и љубов. 

Ете, ми се врежале во сеќавањата две такви 
случки. Зимата осумдесет и втората, во рамките на 
Деновите на македонската култура во Шведска, 
беше одржана и литературна средба на универ-
зиетот во Упсала. Беше претставен еден кус избор 
од македонската поезија на шведски, приреден од 
Свен Густавсон и Чел Магнусон, а потоа маке-
донските поети прочитаа по некоја песна, на 
македонски. Оти во публиката имаше студенти по 
македонски јазик, луѓе кои биле на Охридскиот 
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семинар... Се создаде една мошне топла атмосфера 
среде шведската зима, едно спонтано испрепле-
тување на емоциите. Точката на кулминација дојде 
на крајот, како онаа за вишната на врвот од тортата: 
младите домаќини, со радост, љубов и ентузијазам 
ја запеаја Македонско девојче. Се разбира дека веднаш 
се приклучивме, ем изненадени, ем израдувани од 
случката. 

Четири години подоцна, бев на некакво 
гостување во Америка. Во програмата беше пред-
видена и средба (ај да не речам предавање, не сум 
од таа фела!) со студентите по славистика на 
државниот универзитет во Лос Ангелес (UCLA). 
Разговорот се оддолжи, а при крајот едно момче 
замоли да излезе со ветување дека за десетина-
петнаесет минути ќе се врати. И навистина се врати 
– со гитара и кавал в раце. Гитарата му ја подаде на 
еден свој колега, а кавалот си го прибра кај себе. На 
самиот крај замолија и тие да кажат нешто. И ја 
засвиреа Македонско девојче. Тие свиреа и пееја, сите 
други ги следеа. 

Некаде подоцна прочитав дека и во Токио ја 
знаеле оваа песна, и на други места му се радувале 
на нашиот сељачизам.  

Потем сите бевме сведоци како ние како 
народ го испративме на вечен почин авторот на 
оваа песна Јонче Христовски. Што се вели, умирам 
од срам кога ќе си спомнам дека пријателите 
собирале пари за ковчег... А скокањетон од опинци 
во лачени чевли продолжува! 
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МУЗИКА  НА ГРОБИШТА 
 
 

е е ништо чудно на гробишта да се чуе 
музика. Леноновиот марш се наоѓа на врвот 
на погребните церемонии, кога е во пра-

шање испраќањето на вечен почин со музика. И не 
само Лениновиот марш. 

Легендата на македонската народна песна 
Никола Бадев, на пример, беше спуштен во 
неговото вечно почивалиште баш со неговата песба 
Збогум мајко, јас отидов... Трогателно, колку што 
трае и незаборавот. 

Пред многу години, едно утро, беше некој 
голем верски празник, познатиот хавајски гитарист 
Илија Џаџев, на гробиштата во Гевгелија свиреше 
на гитара.Само тој си знаеше зоштo. 

Но, има трагикомични и апсурдни музички 
настапи на гробишта, кои ве тераат, ако не да се 
насмевнете, барем да се вчудоневидите во непри-
кладен момент за тоа. Многу одамна, на еден 
погреб во Виница била поканета да свири штип-
ската погребна музика. Свирачите на погребниот 
оркестар ги нарекуваа гробари, тоа не е тешко да се 
претпостави. Не можеле сите да отпатуваат во 
Виница, па се собрале еден број и сепак отпатувале 
со комби за Виница, со музичка почит да го испра-
тат починатиот. Меѓу нив и славниот Илмин Јаша-
ров, татко на сегашната ѕвезда Феруз Мустафов. 
Погребните маршеви за погребните музики се 
обична рутина и тука нема никакви проблеми. 
Арно ама, има еден наш обичај, по погребот да се 
понуди по чашка ракија – за душа на покојникот. 

Н 
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Штипските „гробари“ се напиле по една, па уште 
по една и уште по една.... и веќе претпоставувате. 

Среде гробишта, пред тажниот собир, 
засвиреле нешто „за своја душа“ – Чае Шукарие! 
Шокот траел миговно, додека некому од 
присутните не му текнало да ги гаѓа музикантите 
со камења. А тие на врат – на нос, бргу во комбито. 
Одвај спасиле жива глава. Илми после раскажуваше 
дека никогаш веќе не се напил ништо, ни кисела 
вода, за душа на покојниците кои ги испраќал со 
Лениновиот марш... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИЛМ ИМА, КИНО НЕМА 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  179

ФИЛМ ИМА, КИНО НЕМА 
 
 

а времето од некаде дојде тадури до Штип 
одбрусувањето во духот на модерното 
време: тој филм нема да го гледаш! Бргу-

бргу се придодаде: окупен е во кинотеката! Сега 
одбрусувањето е престорено во меланхолична забе-
лешка: тој филм нема да го гледаш, оти – нема 
кино! Како оној кафеанџија во Охрид кај кого 
имало и пиперки, и патлиџани, и сирење, ама сепак 
немало шопска салата, оти – немат ренде! Како онаа 
народната за сиромавиот кој имал учкур, ама не и 
гаќи... Да нема кино е голема сиромаштија, за што 
можеме веднаш да посведочиме сите кои растевме 
со и во киното. Штипското кино „Култура“. ами 
како! Тоа е името што го памети мојата генерација. 
Постарите генерации паметат ппоинакви имиња на 
штипското кино. 
 И сега еве, не знам на кое кино се пот-
сетувам попрво и повеќе – на старото ли, на новото 
ли? А тоа новото, сегашното, што има статус на 
некаков исчезнат општествен објект, има на плеќи 
цел половина век. Што и не се баш некои години 
пред кои оди атрибутот ново. Низ магла се сеќавам 
дека столиците во старото кино беа дрвени и црни, 
а во новото – исто така дрвени, ама во боја на натур 
дрво, само лакирани, така некако. Што кај некого 
може да разбуди сеќавање на некакви лакировски. 
Кај некого. И по некој друг повод. 
 Тогаш не се влегуваше (влетуваше) од една 
во друга празнина. Тогаш Штип беше оној вистин-
скиот, за мене највистинскиот. Тогаш градот ја 
имаше Памучната индустрија „Македонка“, уште 

Н 
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од првиот ден предадена на управување на 
работниците. Текстилниот комбинат, еден од најго-
лемите во Европа, му даде нова душа на градот. 
Фабричкиот двор, на пример, беше за на изложба: 
со трева спастрена како во Англија, со расцутени 
трендафили и други китки, со волшебниот и 
незаборавен пев на пауните. Со комбинатот дојде и 
КУД „Македонка“, дојдоа и ракометарите и 
другите спортисти на Текстилец... Сите знаат: 
„Македонка“ беше и духовна хранителка на градот. 
 Тогаш, во времето на еден вистински гради-
телски занес, во Штип природно се роди новото 
кино, она што денес зјапа празно, меѓу Каменик 
мост и Мостот кај гимназијата. Во тоа време под 
Бриони кај Пчеларникот природно се роди и 
штипското летно кино, од кое немаше поубаво во 
целата тогашна татковина Југославија што се 
викаше и на која мнозина и го забораваат името. 
Испентран на еден од ѕидовите на летното кино во 
Штип првпат ја видов Брижит Бардо како пари-
жанка, угул гола. На тој филм регуларно не пуштаа 
деца, ама на децата никој не им бранеше да се 
снаоѓаат. Филмовите во летното кино се паметат и 
по нешто друго: севезден имаа вкус на кебапќиња, 
со кромид, плус пивце за живце. Дали сега само ми се 
чини дека на кебачиња и пивце навраќаа и Гари 
Купер и Клерк Гебл, на пример? Или Џони 
Вајсмилер како Тарзан? За Стјуарт Гренџер речиси 
би се обложил дека сум го видел во Бриони. 
 Во тогашното ново кино дојде и новото 
време – филмови во боја, синемаскоп. Тоа си-не-ма-
скоп звучеше некако издвоено, нешто што не го 
разбиравме баш до крај, ама му го имавме почи-
танието и нужниот уплав. А што е за право, и 
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филмовите колор-синемаскоп беа полични: и Естер 
Вилијамс во Балот на вода, и Џина Лолобриџида и 
Тони Кертис во Трапез, и Кирк Даглас и Берт 
Ланкестер во Пресметката кај ОК корал, и нашиот 
Мандана во Мис Стон. 
 Тогаш бевме деца ама ич не ги сакавме 
филмовите на кои нè водеа од школо, во колона по 
двајца, да не би случајно не згази тракторот на 
Ѕвонецот, или некој од автобусите на „Македонка“ 
кои во тоа време го чинеа штипскиот сообраќаен 
метеж. А некои филмови гледавме по пет и повеќе 
пати. Додека од дома даваа пари за карти – пеќи. 
После – парола снајди се! Претставите обично 
почнуваа во четири, шест и осум часот навечер. Во 
четири обично салата беше полупразна, па чичко 
Ило Тошанов или Панче Лисичката ќе нè пуштеа 
без пари, под строг услов да бидеме мирни. На 
чичко Ило Тошанов и Панче Лисичката јас и моите 
другари од маалото им должиме уште поголема 
благодарност што се правеа дека не ги распоз-
наваат нашите лепени, сосема невешто фалси-
фикувани влезници и нè пуштаа да изгледаме некој 
филм седејќи на скалите меѓу редовите или 
едноставно – стоејќи. А да се лепат карти со ниет 
тие да изгледаат како џиџит нови, сакаше прво да 
се знае дека старите карти ги фрлаат во кантата за 
ѓубре зад киното... Па после некој ќе ме убедува 
дека акцијата од старото да создадеме ново, или 
рециклирањето, биле нововременска работа. Јок, 
џанам! Инаку, горе во кабината од каде што се 
прожектираа филмовите, беа Ико и Лазо. Еднаш ме 
пуштија да ѕирнам внатре и еве им го паметам како 
најслатка возбуда, како да бев прогласен за почесен 
гледач. Им го паметам, како што го паметам, 
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подоцна, првото фаќање за рака со едно многу 
убаво девојче во темнината на новото кино во 
Штип. Како што, впрочем, го паметам и викањето 
„уааа“ и свирењето на усти, кога тие горе, во кино-
операторската кабина, ќе ги кастреа филмовите. 
 Сите што паметат, паметат дека одењето на 
кино во тие времиња не беше баш секојдневен чин. 
Не баш толку свечен како одењето на театар со 
однапред стокмена гардероба, ама сепак, и влегу-
вањето в кино не личеше како на влегување на 
градскиот стадион (и тој нов, колку ли нови нешта 
се изградија во Штип во тие времиња?) Плус, кино 
не значеше само љубопитно ѕверење во сликичките 
на платното. Барабар со тоа одеше и собирањето 
содржини (за помладите: сега би рекле флаери во 
кои, на четири странички, беше предадена содржи-
ната на филмот и податоците на сите негови 
создавачи.) Барабар со тоа одеше и собирањето 
сликички за албуми со филмските ѕвезди, при што 
три Анити Екберг вредеа како една Грета Гарбо, а 
Рита и Сузан Хејворт се менуваа една за една и 
така... Барабар со тоа одеше и чекањето во бутките 
за весници, да стаса новиот број на Филмски свет, 
кој се препрочитуваше по пет пати и се чуваше во 
комплети, како скапоцена реликвија... Штипското 
кино не се викаше џабе „Култура“: тоа беше место 
во кое бликаа фасцинации што никогаш не 
згаснуваат, место околу коешто се создаваше цело 
едно културно движење, еден бесконечен филм за 
културното зреење на генерации и генерации 
штипјани, од кои мнозина и денес се пасионирани 
филмофили. 
 Сега киното го нема. Велат дека паднало 
како жртва на новата дигитална технологија и 



 

  183

напливот на тнр. домашни кина. Во што има зрно 
вистина, ама има и лажно оправдание, изговор за 
едно предавање на натпреварот без борба. Штип 
денес е универзитетски град и нашински речено, 
не му личи да нема кино, да нема сили да издржи и 
одржи едно кино – и како доказ дека ние, како луѓе, 
сепак можеме да сочуваме во трезорите на нашата 
традиција и нешто што трае подолго од педесетина 
години. 
 Велат: колку повеќе паметиш, побргу 
старееш! Ние веќе никогаш нема да бидеме млади, 
ама и новите млади имаат право на убави спомени, 
имаат право на волшебната тишина и забрзаното 
дишење – таму де, во штипското кино, во темни-
ната, додека трае проекцијата на филмот. Може 
понекогаш да заскита и некој лош филм, ама 
полошо од тоа сепак е некој да ви отсече тој филм 
нема да го гледаш, оти нашиот град, ете, пред сто и 
кусур години имал ама сега нема кино! 
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Гоце Смилевски 
 
 
„ВРЕЖАНКИ“ – ФРАГМЕНТИ  
ОД ЛИЧНАТА ИСТОРИЈА  
НА РИСТО ЛАЗАРОВ 

 
Историјата не е простор допуштен един-

ствено на историчарите, туку и на оние кои ги 
раскажуваат своите и/ли туѓите приказни, па 
оттаму таа нè вклучува и нас, не само како 
именувани или пак безимени чинители, туку и 
како раскажувачи. Толкувајќи го ваквото раскажу-
вачко искуство преку кое учествуваме во созда-
вањето/раскажувањето/забележувањето на она 
што било, теоретичарката Азаде Сејхан вели дека 
на тој начин, нам ни е допуштено „да им дозволиме 
на молковите на историјата да дојдат до збор, и да 
замислиме алтернативни записи на минатото“. 
Така, преку сеќавањето и воспоставувањето на 
поврзаност со минатото, се менува и сфаќањето на 
сегашниот миг. Посочувајќи ја карактеристиката на 
литературата да го сочувува она што историјата 
вообичаено го заборава, Сејхан како една од 
основните функции на сочувувањето на сеќава-
њето во литературата го вбројува тоа што на тој 
начин останува забележано она што многу често 
владејачките структури и режими би сакале да 
биде заборавено, па така преку призмата на 
личното сеќавање и интерпретација, голем број на 
специфични искуства како и специфики на едно 
минато време „стекнуваат документирање кое 
инаку е честопати избришано, заборавено или 
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игнорирано во поширокото сочувување на јавната 
меморија“. Уште во самиот предговор на 
„Врежанки“ Ристо Лазаров упатува на тоа дека она 
што им го нуди на читателите, е документирање на 
нешто инакво од претенциозноста со која на 
минатото и пристапува официјалната историја, 
потенцирајќи дека „и обичноста има право на 
живот, а и на паметење“. Притоа, низ таа обичност 
се откриваат некои суштински необични белези на 
одредени личности кои историографијата најчесто 
ќе ги помни исчистени од таа нивна обична 
необичност, стерилизирани, балсамирани, восочни 
како за во музеј, па оттаму и лишени од некои 
нивни карактеристики преку кои најдобро може да 
се објасни кои биле и што направиле.  

Книгата „Врежанки“ на Ристо Лазаров прет-
ставува збир од фрагменти од личната, интимна 
историја на авторот, бележење на личности, места и 
мигови кои животот, како што сугерира и самиот 
наслов, ги врежал во меморијата на Лазаров. 
Нивното запишување, пак, тој во предговорот на 
книгата го именува како „собирање на сеќавањата“, 
а самиот чин го опишува како „забревтано препи-
шување на животот“. Навраќајќи се кон минатото 
низ негово запишување, тој сведочи за еден сосема 
поинаков вид дружења од овие денешниве (кои 
подразбираат многу често и дружења по разни 
таканаречени социјални, а всушност анти-соци-
јални, мрежи), дружења од едно друго време на кои 
еден од зачините им е боемијата, карактеристика 
присушта на голем број повеќе или помалку јавни 
личности, која последниве деценија-две станува 
само дел од сеќавањата, а не и од секојдневието. 
При тие сеќавања Лазаров нè води по клубовите на 
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писателите и по театарските кафеани: во Драмски 
и во (тогашен) МНТ (на тогашен булевар ЈНА), како 
и бифето на Штипскиот театар, на писателски 
манифестаци и младински акции, и низ тие записи 
на дружењата тој става пред нас цела галерија 
ликови: Ацо Шопов (кој од Лазаров, тогаш штипски 
гимназијалец, по разговорот за поезијата, Есенин, 
Рембро и Превер, бара да му се посвети и на 
учењето, и му вели: „Ајде сега, дај чесен поетски 
збор дека сериозно ќе ги прифатиш обврските во 
училиштето“ – децении подоцна, барањето на 
Шопов може да се сфати и како нешто што низ 
времето се трансформира во аманет кој се однесува 
на запишување на една ваква книга сеќавања), 
Блаже Конески, Бобо (Слободан) Мицковиќ, Радо-
ван Павловски, Петре Бакевски, Сталин Лоза-
новски, Ерол Ризаов, Тришо Стојановски, Михаил 
Ренџов, Чедо Јакимовски, Љубен Ташковски, и 
десетици други. Особено трогателен е записот за 
Георги Божиков, во кој е опишано неговото прво (а 
веројатно и последно) посетување на родниот 
Петрич, по пребегувањето во Македонија. Тука е и 
споменот за последната средба на Лазаров со 
Живко Чинго, ден пред неговата смрт, од која 
Лазаров се навраќа на една емотивна средба со 
Чинго, за време на своите војнички денови во 
Белград, на што се надоврзува и сеќавањето на 
големата турнеја на Македонскиот народен театар 
во Пиринска Македонија во почетокот на осум-
десеттите, и заедничката посета на куќата на 
Вапцаров во Банско.  

На страниците на „Врежанки“ станува збор и 
за првите прочити на поетските творби на Лазаров 
од страна на Анте Поповски, за преписката и едно 
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раноутринско доживување со Гане Тодоровски, за 
автентичната културна матрица на Штип во 
шеесеттите години на дваесеттиот век, за поттикот 
кој Лазаров го дал македонската книжевна критика 
да се изјасни кон романот „Лица со маски“ на 
Владимир Костов и за отвореноста на Ѓурчинов кон 
сугестијата на тогашниот гимназијалец, за реци-
тирањето на Димитар Митрев на поезијата на 
Ботев и Вапцаров, и дружењата со него, како и 
навраќање на едно нивно заедничко патување со 
воз. Во овие сеќавања е врежана и средбата со 
фудбалската легенда Миљан Миљаниќ во кафеа-
ната „Симонида“ во Белград, и личниот конфликт 
со Драган М. Јеремиќ во белградскиот Клуб на 
писателите на Француска број 7, и побуната на 
режисерот и драмски писател Душан Јовановиќ, 
авторот на „Ослободувањето на Скопје“ и „Воена 
тајна“, против квази-активизмот, тука е и една 
анегдота која го отсликува достоинството на сли-
карот Ордан Петлевски. Тука се сочувани и дру-
жењата со Благоја Ристески – Платнар на Мајските 
средби на младите поети од Македонија, доживу-
вањата на настаните од шеесет и осмата во Белград 
со неговиот пријател Трајче Гаврилов, и подбивот 
на Јозо Бошковски и Кочо Урдин со церемонија-
лизмот, и подготвувањето на изданието на „Млад 
борец“ по повод јубилејот, и успехот на двоецот 
Унковски – Сефановски со „Диво месо“ на Стери-
ино позорје во Нови Сад, и сеќавањето на тоа како 
Милица Стојанова ја пее „Да сум бистра вода, 
мамо“. Тука се и дружењата на Карамановите 
средби во Радовиш, како и оние на Струшките 
вечери на поезијата со Ханс Магнус Енцесбергер и 
Изет Сарајлиќ, Брана Петровиќ и Ерика Џонг, 
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Томас Шапкот и Јован Стрезовски...  За тоа какви 
некогаш биле поетите, а и какви биле младинците, 
сведочи записот на Лазаров за францускиот поет 
Ежен Гилвик, кој во 1976 година доаѓа во Маке-
донија не само за да го земе Златниот венец на 
Стручките вечери на поезијата, туку и за да се 
сретне со младинците кои учествуваат во акцијата 
Мариово 76. Навраќајќи се на посветеноста која во 
едно друго време ја имаа младинците во однос на 
изградбата на татковината, Лазаров бележи: „Иако 
некои ги гледаат и така, акциите за мене никогаш 
не биле само исфрлените кубици земја или кило-
метрите патишта. На акцијашките попришта се 
градеа нови и нераскинливи пријателства и тоа е 
нивната капитална вредност.“ 

Лазаров се навраќа и некои легендарни места, 
од кои некои веќе не постојат, а други се видо-
изменети до непрепознавање – театарски кафеани, 
клубови на писатели и клубови и кафеани со 
писатели и уметници – како охридска „Летница“, 
скопски „Јоле“, белградска „Симонида“, и сосема 
очекувано, централното место меѓу нив го има едно 
место кое одамна го нема, легендарниот „Букет“ со 
легендарниот персонал: шефовите на сала Атанас 
и Трпе (овековечен во стрипот на Дукан Јелен во 
Вечер), како и келнерите Стојче Газела, Димче, Тито 
и Ване – тиквешка Каравела. Според оние кои го 
доживеале „Букет“, Лазаров со право за ова место 
вели: „неговите гости и персонал беа велемајстори 
за конзервирање на убави спомени“. 

Во своето дело „Иднината на носталгијата“ 
Светлана Бојм разликува два вида на носталгија – 
едниот е реставративна, а другиот – рефлексивна. 
Реставративната носталгија ја воспоставуваат, 
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спроведуваат и одржуваат  владејачките системи и 
репресивни режими, навидум со цел да го 
воскреснат минатото, а всушност – да пружат, 
водени од разни побуди, негова лажна, искривена 
слика, притоа криејќи многу нешта, а многу и 
додавајќи и измислувајќи, фалсификувајќи го така 
минатото, што последично влијае и на искри-
вување на сегашноста и иднината на еден народ. Во 
сето тоа е вклучена цела една машинерија која 
работи на музеи, споменици, историски книги, со 
јасно декларирана цел за доброто на нацијата, а 
секогаш имајќи погубно дејство на неа, погледната 
во подолг временски период. И можеби во 
свесноста за таа погубност, системите кои ја 
спроведуваат ја земаат, како што вели Бојм, „крајно 
сериозно“. Вториот вид носталгија, рефлексивната, 
е онаа која е, со зборовите на Светлана Бојм, 
„насочена кон индивидуалната приказна, таа 
ужива во поединостите и знаците што повикуваат 
разни сеќавања“, тоа е носталгија која „умее да 
биде иронична и шеговита. Таа сведои за тоа дека 
копнежот и критичкото мислење не се меѓусебно 
спротивставени, бидејќи нежните сеќавања не нè 
ослободуваат од сочувство, моќ на просудување 
или критичко разгледување“. Со таква, рефлек-
сивна носталгија се карактеризираат записите на 
Ристо Лазаров во „Врежанки“, и токму затоа едни 
вакви врежанки ни се токму денес потребни. 
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вуваа Гинтер Грас, Чеслав Милош, Јосиф Бродски, 
Ханс Магнус Енцесбергер, Лешек Колаковски, 
Адам Михник и други врвни интелектуалци од 
целиот свет. Од 1997 година е директор и главен 
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од 1972 година. Претседател е на Македонскиот 
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Поезија: 
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релевантни антологии на современата македонска 
поезија. 
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