








 

 

 

Јованка Денкова 

 

ПОЕТСКИ ПАЛИМПСЕСТ ЗА ПОТРАГАТА НИЗ АСТРАЛНОТО 

Голема е честа да се биде меѓу првите проследувачи на поетските визии на некој 

автор, особено ако се работи за твој сограѓанин, а уште повеќе ако тој човек го 

чувствуваш како близок. Но, близината е најопиплива ако пронајдеш свое пристаниште 

во неговата поезија. Таков е случајот со дебитантскиoт поетски изблик на Соња Шијаков 

во оваа поетска збирка.  

Поетскиот првенец на нашата истакната сограѓанка Соња Шијаков, насловен 

како „Биди ми јуни“, кој неодамна произлезе од нејзината творечка лабораторија, ни го 

открива нејзиниот творечки ангажман  низ еден специфичен, а пред сè длабок 

интроспективен метафизички мелос. 

Синтагмата „Биди ми јуни“ не е случаен избор на поетесата за наслов на овој 

поетски палимпсест. Тој укажува на една внатрешна симболичко-семантичка 



разноликост, во која поетесата суптилно ги маркира рефлексивно-интимистичките 

контури на својата поезија. Ако се обидеме да ја исцртаме најмаркантната линија на овој 

поетски тестамент, лесно ќе се увиди дека не е едноставно да се впушти човек во ваков 

тип на истражувачка поетско духовна авантура. Една од причините за тоа е што 

поетесата вешто ги избегнува конвенционалните поетски постапки,  па ниту еден стих 

во оваа поезија не звучи разлеано или неконтролирано. Во неа интензивните чувства на 

жената се насетуваат, се чувствуваат, но со сигурност нема да сретнеме неконтролирани 

хистеризирања или патетика.    

Поетската збирка нè воведува во своето патување со песната „Биди ми јуни“, а 

завршува со песната „Вертикални далечини“. Меѓу овие два поетски одблесоци се 

открива ретка поетско-јазична имагинација каде во сферата на имагинарното се 

остварува една поетова потрага по предели пресликани во човекот.  

Се открива длабок дискурзивен слој од поетски слики во кои се наѕираат две 

поетски одредници- доаѓањата и заминувањата. Помеѓу нив егзистира траењето како 

временска категорија во која изобилието од емоции суптилно се насетува. Одовде се 

набележува поетскиот идентитет на жената стамено исправена во просторот меѓу 

средбите и разделбите:  

„На замин ќе ти ја подарам 

сопствената сенка. 

Говорот на сенките 

/најдолго трае. 

Болките се затрупани стапалк 

на снежен брег“ („На замин“).  

 

Меѓу тие две поетско-просторни одредници, пред нас се исправува оддалеченоста, но 

како глобален проблем, како метафора за отуѓеноста меѓу луѓето, како резултат на 

исчезнувањето на човечкото во човекот, во луѓето воопшто:  

„И утре ќе има подадени раце,  

патеки кои чекорат кон сино,  

љубови збиднати и изгубени, 

но ќе нè нема нас,  

ќе нè нема нас“ („Ќе нè нема нас“).  

 

Таа отуѓеност поетски се варира низ повеќе семантички блиски лексеми (море, 

океан, дожд, солзи), за асоцијативно со нивната течна структура да се означи протокот 

на времето: 

 „Пусти перони на опачина од лето. 

Мирис на познато отсуство. 

Имаат ли крај повторените почетоци? 

Се зближуваме или оддалечуваме?“ („Истечено мастило“). 

 

 Низ пластовите на ова женско писмо, се распослала мислата дека секој човек е свој 

остров и секоја љубов е само свој остров: 

 „Со срцето ќе ти навезам љубов 



на стаклото од ноќта 

и ќе заминам со сите залези 

бездомни за да те зачувам 

како парче сонце“ („Островска љубов“).  

 

На отуѓеноста се алудира и во стиховите каде тагата е екстензивирана до чувство на 

разранетост и во тие стихови тагата се излева како недогледно море, а брегот далечен е 

како спасоносна нишка. Двете круцијални метафори, онаа на морето и брегот, повторно 

се навраќаат кон отуѓеноста, осаменоста, но и суштествената потреба за блискост. И не 

е само едно море, туку е океан, зашто тагата кај Соња Шијаков е сечија и ничија. 

Оддалеченоста секогаш е исполнета со згуснати недоречености: 

 „Светот е синоним за слатка болка. 

Душата ми е магија од виножито. 

Ја кријам солзата под стреата на дождот. 

Се прегрнуваме со задоцнети лаги“ (А место за море?“) 

 

Меѓутоа, недореченостите и празните ветувања остануваат меѓу луѓето, па се претвораат 

во океани кои сè повеќе ги раздвојуваат:  

„Сврти се и погледни како 

умира океанот во мене 

додека ти го пиеш синото 

со лажичка ветување“ („Мртва пролет“).  

 

Понекогаш, подобро е зборовите да се претворат во молк: 

 „Ако ги допреме зборовите, 

ќе замрзнеме ли од 

нивниот студ?“ („Само морето не...“). 

Егзистенцијалноста се согледува и во потребата да се преиспитаат и сопствените 

вистини што ни ја открива интуитивната загледаност на поетесата и во навидум 

несогледливото – во она што сите го знаеме како душа. Ова надреалистичко искуство е 

впишано во опозицијата горе-долу каде горе е светот во кој царува синилото како 

осаменост и светот долу каде есенското жолтило ја облева сликата. Тие два света во 

поетската збирка на Шијаков се поставени во вечна опозиција:  

„Небото е крај 

или почеток на мислата? 

Спомените се како 

лето без птици. 

Синото има ли смисла 

штом не се римува  

со есенско жолто? 

 Сама сум или не?“ („Невидливи патеки“).  

 

Притоа, небото како метафора за душата се поврзува со астралните далечини како 

асоцијација на оддалеченоста на лирскиот субјект од посакуваното.  



Ефектот на проодноста/минливоста во поезијата на Соња Шијаков е постигнат и преку 

смената на годишните времиња и месеците кои ги опфаќаат: 

 „Колку есени ќе поминат 

додека да заборавиме 

дека сè се римува 

само љубовта НЕ“ („Заборав“).  

 

Колоритноста на поетските пастели обоени во зелено, бело, жолто, а најмногу во сината 

длабочина на сонот, се открива во стиховите:  

„Песочни плажи 

со истечено жолто. 

Не можам да те видам 

во тоа сино. 

Солзите, дождот ли ги сокри?“ („Океан-тага“)  

 

Во посочените стихови како човекот да се пресликува во разводнетиот пејзаж, разлиен 

со боите на сино и жолто, преку синилото на летото и жолтилото на есента: 

 „Се радувам. 

Септември е праг за нови утра. 

Обоени. 

Колку ли вселени треба 

да умрат за да сфатиме дека 

есента е повторно раѓање на лето.“ („Без простор за доаѓање“). 

 

  Навистина, сè како да е населено во оваа полифонична поезија – морето, островот, 

бродовите, лебедите - впрочем, како секоја песна да е длабоко продуховен пејзаж на 

природата, а истовремено низ огледалниот отсјај се проицира пејзажот во жената, во 

човекот:  

„Патеки испишани 

 со почеток без крај. 

Само срцето е ѕвезда 

кон која е устремен светот.“ („Невидливи патеки“) 

 

Целата стихозбирка „Биди ми јуни“ од Соња Шијаков е во знакот на минливоста, 

проодноста на времето кое тече како вода, како море чие синило станува знак за љубов 

која меланхолично и спокојно чека нечие враќање. Интроспективната поезија на Соња 

Шијаков испишува чувство на длабок душевен мир и стабилност во кој стрпливо се 

очекува брегот дури синолото царува: 

 „Безвремена аритмијо, 

колку ли смрти ќе поминам 

за да ти дојдам... 

за да ми дојдеш... 

во нашите (не)доаѓања“ („Дождовна аритмија“). 

 



Сето тоа зборува за едно длабоко продуховено човечко битие  чија поезија допрва ќе 

расте, но и ќе остане долго во нас по нејзиниот прочит. 

 

                

 

 

 

 

 

 


