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Проста и строга песна

Ако го космополизираме стихот-прашање на Блаже Конески „Ве-
зилке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна“ во
„Везилке, кажи како да се роди проста и строга песна“ а потоа го
„пословенчиме“ за да се доближиме до предметот на нашата
поетска разгледба во „Везилке, кажи како да се роди проста и
строга словенечка песна“, патот директно ќе нè нанесе на Алеш
Дебељак, една од најпознатите и најважни икони во современата
литература. Поетичкото начело на Блаже Конески се чинеше па-
радигма за модернизмот кој тежнееше кон спој меѓу звукот и зна-
чењето, меѓу формата и смислата на поетскиот исказ. Иако тоа
никој не го очекуваше, поетичкото начело на Блаже Конески ста-
на парадигма и за постмодернистичката обвивка и јатка на поези-
јата во која се случува спој меѓу зборот и мислата, меѓу нарација-
та и метафизиката, меѓу текстот и светот. Формулата за здравје и
долг живот на поетскиот текст остана иста, но се изменија, однос-
но релативизираа околностите, времето, условите, климата, озон-
ската обвивка на земјата, духот на животот во пост-индустриски,
потрошувачки и холистички контекст. Ако за Блаже Конески и за
сите модернистички поети „проста и строга песна“ беше песната
исткаена од два конца – црн и црвен (црниот конец „буди морни-
чави таги, темница што штрека“, а црвениот „копнеж и светол и
стрвен, вкрвавена зора“), за Алеш Дебељак и во основа, за сите
постмодернистички поети „проста и строга песна“ е песната ист-
каена од безброј конци во најразлични бои и нијанси со кои може
да се навезе односно да се текстуира толку сложен и толку неподло-
жен на правила и на мерки текст што во таа комплексност и
непослушност станува „проста и строга“ постмореднистичка пес-
на. Како што вели Марцел Штефанчич, се случува „формална ком-
бинација на два принципа“: на високата литература кој се состои
во рефлектирање на самиот книжевен процес и на популарната
литература чие мото е следново: „Да преминеме на конкретното“.
Оваа комбинација е пост-модерна формула par exellence која му е
добро позната на Алеш Дебељак затоа што тој беше меѓу првите
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екс-југословенски автори кои му ја отворија не само теоретската,
туку и литературната врата на постмодернизмот на некогашните
југословенски книжевни простори. Таа формула е придвижувачка
сила и во „Избраните песни“ на Алеш Дебељак кои за првпат му се
нудат на македонскиот читател на македонски јазик.
Глобалната рентгенска слика на поезијата на Дебељак дава

неколку обележја кои се карактеристични за неговото поетско тво-
рештво од првата до последната негова книга: есеизиран и нара-
тивен поетски исказ, катрени со ритам и интонација на прозен
исказ, неправилни, децентрирани сонети, хибридност, односно ва-
рирање на лирскиот модус: преминување од молитва во хроника,
од тажаленка во летопис, од ода во дневнички запис, исповеден
тон кој се задржува во кое било лице, синтакса на резови, преки-
ни и неправилни пренесувања на зборовите во наредниот стих.
Секоја книга, пак, носи облици и значења кои бараат подлабок
прочит и поличносен однос, кој, пак, од своја страна, во случајот
на добрата поезија како што е тоа поезијата на Алеш Дебељак,
неизоставно пружа задоволство и наслада од текстот.
Уште во поетската книга Речник на тишината (1987), Алеш

Дебељак му порачува на секое Јас во универзумот, па и на своето:
„Никогаш повеќе нема да се вратиш ко читател на куси песни, ко
толкувач на сонети“ и на тој начин луцидно и длабоко ја прифаќа,
но и ја жигосува секоја иницијација неизбежна во текот на пос-
тоењето: егзистенцијална, поетска, философска. Сè тече, сè се
менува, оска на човековиот живот е Поовото „Никогаш повеќе“.
Катрените во кои е сместена поетската содржина по својата фор-
ма симулираат поезија, а по поетскиот говор прозаичност која
стисната во корсетот на стихот избива онаму каде што е најлесно:
во битието на читателот. Оваа поезија токму со нејзините еднос-
тавни зборови, секојдневни описи и банални евокации те доведу-
ва до работ на лудилото, на тегобата, на с’клетот, на клаустрофо-
бијата во заглавен лифт: премногу судбини, а претесен простор.
Алеш Дебељак на извонреден начин успева да достигне степен на
максимална „објективна рамнодушност“ кон нештата и луѓето за
коишто пее, односно раскажува во својата поезија, карактеристи-
ка типична само за крајно моќните поети. Приведување на чита-
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телот до ѕид – до ѕидот на душата, на духот и на телото. Холис-
тичко фаќање за врат кое неизбежно носи иницијациски пресврт.
Меѓу нив стиховите „Со секоја смрт умираат сите нешта. Не ќе ги
бројам, секој ги знае и сам“ се и човечка и божја перспектива на
животот. И бидејќи човекот е „гола рибја коска“ истовремено и
безначајна и стравична ипостаза на божјиот производ, нештата,
предметите, сè друго се таи, се сокрива од него. Во поезијата на
Дебељак небиднината е и метафизичка и книжевна категорија:
метафизичка затоа што е директно поврзана и условена од посто-
ењето на Бога и на човекот, а книжевна затоа што е „добра за
создавање песни“. Небиднината е самотија, тага, тишина, литера-
тура.
Минути страв (1990) со поднаслов Фотографии од патувања

речиси сосема го изнесува на виделина поетовото „јас“ во негово-
то и хипер и хипо-лично значење: „јас“ е секој кој ќе одговори
потврдно на провокативното прашање на поетот: „Ќе најдеш ли
сега сили да се препознаеш во оваа песна?“ Преминот од катрени
кон песни во проза е попуштање на врвките на корсетот на „прос-
тата и строга“ сложена песна. Иако се работи за нарација во нави-
дум нормално стокмени реченици, читањето и примањето на овие
куси лирско–медитативни фрагменти (исечоци од животот како
бесконечно патување) се доживува со метафоричко-симболичка
возбуда и впечаток како при читање стихувана поезија. Фотогра-
фијата е овековечен исечок, замрзнат спомен, конзервирана ду-
ховна храна во мигови на празнина, на губење на помнењето, на
самотија. Алеш Бергер убаво ја согледува противречноста помеѓу
патувањето како активност, дејство, движење и фотографиите како
статичност, мирување. Travelling–процесот на поезијата на Алеш
Дебељак, потврден речиси од страна на сите негови толкувачи и
проучувачи и присутен во сите негови поетски книги, во Минути
страв е означен преку метафоричкото прелистување албуми, кои,
парадоксално, не покажуваат само миговност заробена во објек-
тив, туку и непроменливост, вечност на надворешниот и внатреш-
ниот свет кои се перцепираат меѓусебно уште од создавањето на
светот, а „никој никому не му припаѓа“.
Во неправилните, пост-југословенски сонети на Градот и де-
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тето (1996) поетот медитира за војната, за жената, за татковство-
то, за градот како полис и за детето како спас. Семејството е пов-
торно сотериолошко јадро на љубовта, духовна синтеза на сè што
е вредно и благословено. Војната, пак, одново го поставува рето-
ричкото прашање кое секому му се наметнува во гранична ситуа-
ција: „Дали сме пареа над врелиот котел или тврдоглаво преда-
ние / што ги преживува бурите и смената на поглаварските лико-
ви?“ Историјата и политиката, за кои Дебељак честопати пишува
во своите теоретски, есеистички и публицистички текстови, се те-
ми кои се провлекуваат и низ неговата поезија, предадени на сен-
зибилен и истовремено и суров и нежен начин. Низ слики што се
редат како на филмско платно, поетот истовремено и пее и ко-
ментира: поетика на одличен документарен филм. Сè што може
да се види „одвај да е слика на рајот. А пекол сè уште не е“. Пое-
тот не е повеќе месија (постмореднистички став), туку „прст што
си го испишува своето „јас“ врз небесниот лак“, не е повеќе озна-
чител туку означено. Ти-формата има сугестивна (хипнозитирач-
ка) и преведувачка (потврдна) функција во поетскиот исказ на
Дебељак: „Дека си жив, сега те потсетува само пулсирањето на
крвта“ или „Таму те влече, кајшто јазикот може сè да рече“. Пос-
тојаната свесност на постмодернистичките поети за јазикот и за
неговото преминување во говор, кај Дебељак е и интелектуално и
лаичко рефлектирање на книжевниот процес кој не може да нас-
тане ако нема за тоа доволно „животен материјал“. Ако на физич-
ки, духовен или емотивен план не се почувствува металниот до-
пир на прогоноството, тогаш не може ни да се изјави дека „Во
прогонство секој си обликува нов јазик за себе“. Алеш Дебељак
како поет–мислител го анализира и синтетизира сето насетено,
доживеано, почувствувано или видено со сосема мала дистанца
која му дава призвук на носталгичност и на меланхолија. И воопшто,
односот на поетот кон секое дејство, предмет, битие, бог или настан
е критички однос, однос на духот, на срцето и на телото, холистички
пристап кон феномените на постоењето.
Недовршени оди (2000), иако напишани во слободен стих и

навидум наративни и пристапни, всушност се динамични, немир-
ни и есеизирани лирски записи. Во нив, сепак, облиците на живо-
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тот се дадени на покомуникативен начин одошто во претходните
книги. Поетот и самиот признава дека сака да ги услогласи своите
чувства со брановата должина на своите песни – идеал кој се пров-
лекува низ целокупната негова поезија, но кој во неговата пос-
ледна книга се признава и како поетичко начело. „Одите“ се пове-
ќе „пофални песни“ затоа што во нив, разликата меѓу молбата и
молитвата е поништена со сеприсутното, иако невидливо призи-
вање на божјата милост „О дај господи“. Меѓу „пофалната песна“
и „исповедта“ разликата е само во бојата на гласот: колку помал-
ку гревови, толку полесна исповед и обратно. „Пофалната песна“,
пак, секогаш се пее со сета јачина – на гласот или на срцето,
зависно од совеста на певецот–поетот. „Недовршените оди“ се
најчовечки песни во психолошка и во филозофска смисла. Нивна-
та „недовршеност“ е оптимистичка ознака, можност за додавање
и за подобрување на состојбите и на сликите и во животот и во
поезијата сфатени како отворено дело.
Поезијата на Алеш Дебељак пее и раскажува според принципот

„јас сум во сè, сè е во мене“. Го индивидуализира општото и го
воопштува личното. Читајќи ја, сосема ти е јасно дека си насекаде
и во секого, дека си сè и дека светот е индивидуа, а индивидуата
свет. За оваа полиперспективност Марцел Штефанчич има посо-
одветен збор: зум. Животот како и пишувањето е долго патување,
и напред и назад. Како што Бодлер се шета низ шумата со симбо-
ли, така Дебељак патува, односно вози низ населени и ненаселе-
ни краишта, но не по автопати, туку по градски и селски патишта
по кои дозволената брзина на возење овозможува внимателно гле-
дање, посматрање, забележување, застанување, внатрешно фо-
тографирање и дефинирање, односно ефект од доживеаното. Не-
говата поезија не би била толку силна и автентична кога тој не би
бил свесен за рутината на патувањето што обично ги напаѓа воза-
чите, особено професионалните. Токму затоа, си ја наметнува уло-
гата на „повратник од туѓина во родните краеви“ кој со ширум
отворени очи и уста ги голта пределите низ кои поминува додека
срцето му бие како на новороденче. Таа постојана зачуденост и
отвореност кон она што се гледа и слуша околу поетот, му дава
јачина, автентичност и убавина на неговиот поетски исказ. Истата
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таа улога му дава и носталгичен призвук на неговиот стих кој и
боли и лекува, како и секоја меланхолија. Овој travelling е внат-
решна состојба на секоја негова песна, книжевен зум–процес кој
бара постојана будност и свесност за пренесувањето на животот
на фотографија или на платно. „Да преминеме на конкретното“ се
вкрстува со свеста за литературата како пре–создавање, како ве-
чен процес. Затоа во поезијата на Алеш Дебељак конкретното (се-
којдневието во сите негови ипостази) е соопштено на автентичен
уметнички начин, во вид на „проста и строга“ песна.
Алеш Дебељак токму со своите збиени значења во песни–кор-

сети, го прошири и го проширува словенечкиот книжевен простор
со секоја нова песна, со секоја нова книга. И на европското и на
светското книжевно тело му попуштаат врвките кога поезијата на
Дебељак блеснува во препев на нов јазик. Сигурна сум дека и
македонската книжевна сцена ќе ја почувствува поетската благо-
дет на слободата која избива од секоја клетка на поезијата на
Алеш Дебељак.

Лидија Димковска



речник на тишината
(1987)
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Облиците на љубовта

And I’m here to stay with you
And no matter what you do
When you’re lonely – I’ll be lonely too

– Yazoo, You and me both –

1.

Тоа е тој простор. Мали животинки преплашено отскокнуваат
во мрачната шума и уште подалеку, во речиси избришаната
хроника од шеесеттите години. Многу подоцна зачудено
ќе ја открие син ми. – Во скротените мисли

бие доцен час, во желудникот клокотат литри смедеревка. – Тоа е тој
простор. Кога пристигав се чинеше ќе истури дожд. Сега
навистина лие. Сеќавам, зборовите незапирливо се шират
низ мене. Би сакал да речам Ништо. – Можеби се подготвува

зимското

заледување. Сè уште не сум завршил: непрестајно го слушам
кружењето

на крвта низ моите жили. Страв ми е од гласовите во мракот, во
тоа сум ти

сосема еднаков. Ме исцицаа овие морници. О, да се знае и да се
заборави

дека за смрт е доволен јаглерод моноксид. Молчи, другар биди.
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2.
за Малколм Ловри

Ноќва ќе ги заборави заливите во пристаништата и лошите
споредби. Ќе легне до жената која – колку едноставно –
нема да ја избрише од спомени. Поранлив и не може
да биде. Под прозорците полека ќе се збираат луѓе

и ќе пеат со развлечен глас. Тоа е подобро од зборување. Некој
можеби ќе пие текила. Небесниот круг ќе го прошири обемот
на нивниот кус сон. Во меѓувреме нема да се случи којзнае
што. Нежно ќе $ го диши своето засекогаш во вратот. Мавтањето

на крилјата во четири наутро ќе биде сал призвук. Уште пред
да осамне соседната улица, таа ќе знае дека метафората на љубовта
е од метал сета. Како затворач на сигурносен појас.
Ќе се граничат еден со друг. А сега тишина. И секогаш.
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3.

Уморен си. Погледот ти ги опипува нештата. Се слуша
тивкото дишење на пушачите и мирувањето на огледалата.
Не познаваш никого. Може да биде и полошо. Доволен ти е
нискиот стол и обликот на женската глава во влажната

дамка врз тапетот. Не ти е страв. Никогаш повеќе
нема да се вратиш ко читател на куси песни, ко толкувач
на сонети. Ќе умреш без да ги исцрпиш сите облици
на стварноста. Нема да ти биде жал. Не се претвараш, уметноста

на талкањето не ти е туѓа. Низ собите, преку рамнината и небото
со мирис на терпентин. Тоа што ти шушка под немирните раце
не е хартијата на оваа песна. Ќе истрајуваш во пукнатините

на времето,
посматрајќи ја површината на морето во кое си пловел стопати.
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4.

Безгласна желба го растажува. Светлост што се распростира
ниско над намрзнатата почва: стана в сон и бос влезе
во ликот на друг човек. Под прстите божем пролетен снег
му се топат обемните биографии. Можеби сега

заборавен од сите ќе биде, како што илјадапати
и посакувал да е. Како голема трага од рис во длабоката шума
на Снежник. И полн белези од каснувања на поскок, од немири,
затворен во созвучјето на чудната наслада и на отсутноста:

не знам на што мисли кога гледа потполошкини јајца. Кога
ѕури во цртата на хоризонтот испружен во легурата

на далечините.
Можеби е слеп. Најпосле, не го раскажува она што би го кажале
други. Ми се чини, лесно би можел да остане и без зборови.
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5.

Не откри ништо на твоето последно патување.
Рано изутрината кога се врати: флеш–сеќавање
на еврејскиот кварт, на бакнежот. Женската сенка ќе остане,
тоа секако. И Венеција, лажливата игра на ехата,

секогаш прекубројни. – Веќе залута. Во празнината на мевот
ти расте темен цвет. – Кој исчезнува во лудилото како водата
што исчезнува во вода. Не постои друг живот, тоа е јасно
сега. Излетот поминува, но напнатоста во слабините и на дното

од черепот – не. – Незабележлив си сет. Всушност си никој.
Со силуета на животно пред да го снема во мракот. И со око,
кое понекогаш блеснува до небо. На улица детски гласови
во игра. Оддалечени. Не се тука. Молк. Светло во твојата соба.
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6.

Слушај, ми рече. Смртно тивко раѓање при кое
ќе родам нешто што ме надминува. Подготви се
на јужен ветар што настинки носи, подготви се
на безоблична врева од страст, љубов, напорни песни,

гревови. Ќе сфатиш: без мене не ќе влезеш во антологијата
на светлосните дамки. Да не ме сретнеше мене, не ќе сретнеше
никого друг. Можеби поради тоа ти застанува здивот. Само,
дали поради тоа е поинаку? Те опишувам со топлина во гласот, дури

и кога зборувам сосем тихо. Зашто ти биеш со моето срце.
Зашто низ жилите ти тече мојот насмев. И сликата што со тебе
ќе го премине океанот, ќе биде полна со мене. Она што ме надминува
сме ние двајца, нашата мов, сребро, ранливост,

нашето долго патување.
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7.
На Боштјан Селишкар, повторно

Ништо не е на дофат на раката. Ниту еден глас не се удвојува.
Како никогаш и да не се случило. Нештата мирно траат.
И утре пак ќе раздени. Низ жилите тече крв.
Ништо си. За сите други, освен за една жена, длабока си

темнина на речно дно. Безнадежно мазен камен
со синкава магливост. Вдлабнатина во бунарот. Ничиј
почеток што никој не го спознава. Како дневникот на Скот
загубен во поларниот метеж. Ништо си. Можеби си моја

тага, широка како небо. И простор и празнина на филмот
засекогаш намотан на макара. Градот сега не е победен
од порано. Само јас, можам да додадам, ќе заѕвонам на
фреквенцијата на твојот молк и ќе чекам да ми одговориш.
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Опис на историјата

1.

Во издолжените сенки на куќите лежат пци. Капината
и бршленот се јазат по студени ѕидови.
Во кино се вртат „Љубовниците на Марија“.
Некој во влажната соба на својата гарсониера

го пие осмото пиво. Молњи му го пронижуваат
телото. Не го слуша пафтањето на задоцнетите
ластовици кои мораат на југ. Како раб на острига,
копнежот по белиот кит остро му се врежува

во мозочниот восок. И во коските и кожата. Ќе ја повтори
старата приказна. Вжештена течност му се збира
во мускулите во треска, во глава луди птици и бубалки
му врескаат. Во вечно ранетите очи океан му блеска.
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2.

Никој нека не плаче, никој нека не го таи своето треперење:
за миг нека исчезнат зборовите и предметите. Над Сицилија снежи.
– Задржи го здивот. Нека остане само распаѓањето на тишината
што испарува ко ноќната влага врз окната на лавиринтот. Не може

да постои тага. – И што ако потече крв? На неа мирисаат
твоите лични документи. Па ништо. Не вели ништо. – Нека има
тунел во кој ехата се множат. И тенко нека одѕвонува твојот
молк. Оти под тебе не ќе има повеќе копна, тврди тла. Во дното

на черепот ќе ја носиш сликата на празнината, остра како поглед
низ прозорец на воз. А главата никогаш повеќе не ќе ја зариеш

в перница.
На површината на кожата ќе се гледаат многу рани, траги од заби
и киселини. Незнаен ќе бидеш, со сал една помисла: и мене

да ме снема.




