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АПСТРАКТ 

Дипломската работа претставува преглед на опусот на Даница Ручигај што ги опфаќа 

стихозбирките Сребрени ноќни игри (1960) и постхумната Заробеници на ветрот 

(1963). Покрај основните биографски податоци за контекстуализација на нејзиното 

творештво уважувани се пред сѐ карактеристики на развојот на македонската 

книжевност, при што истапува фактот дека нејзината прва стихозбирка воедно 

претставува важен меѓник како прва стихозбирка од поетеса на македонската 

книжевна сцена, а од друга страна таа означува и модернистички правец во 

македонската поезија. Претставени се и рецепција на поетскиот опус на поетесата и 

процесот на канонизација, со обзир на проблематиката на женската книжевност, а 

потоа интерпретацијата на поетскиот опус на Даница Ручигај ги утврдува нејзините 

главни тематско-мотивски стожери: женскиот субјект, тел(есн)ото и љубовта.  

Клучни зборови: македонска поезија, женска книжевност, женски субјект, љубовна 

поезија, Даница Ручигај 

 

IZVLEČEK 

Diplomska naloga ponuja pregled opusa Danice Ručigaj, ki obsega pesniški zbirki Srebrne 

nočne igre (1960) in Ujetniki vetra (1963). Poleg osnovnih biografskih podatkov so pri 

kontekstualizaciji njenega dela upoštevane predvsem značilnosti razvoja makedonske 

književnosti, pri čemer izstopa podatek, da njena prva zbirka hkrati zaznamuje pomemben 

mejnik, saj gre za objavo prve pesniške zbirke ženske avtorice na makedonski literarni sceni, 

po drugi strani pa označuje tudi modernistično smer v makedonski poeziji. V nalogi sta 

predstavljena recepcija pesnice in proces kanonizacije z ozirom na problematiko ženske 

pisave, nato pa interpretacija pesniškega opusa Danice Ručigaj ugotavlja glavne teme in 

motive: ženski subjekt, tel(esn)o in ljubezen.  

Ključne besede: makedonska poezija, ženska književnost, ženski subjekt, ljubezenska 

poezija, Danica Ručigaj 

 

  



 
 

ABSTRACT 

This thesis provides an overview of Danica Ručigaj's complete works, namely her collections 

of poems Nightly Silver Plays (1960) and Prisoners of Wind (1963). The contextualisation of 

her work relies primarily on biographic data and the characteristics of the development of 

Macedonian literature. Ručigaj's first collection of poems marks an important milestone as 

the first published poetry collection by a woman on Macedonia's literary scene, and signifies 

modernistic movement in Macedonian poetry. The thesis examines the poet’s reception and 

the process of canonisation with consideration to the issue of women’s writing. This is 

followed by the interpretation of Ručigaj's poetry which determines the main themes and 

motifs in her writing: the female subject, the bod(il)y, and love.  

Key words: Macedonian poetry, women's writing, the female subject, love poetry, Danica 

Ručigaj 
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1. „ВО СÈ САКАМ ДА ТЕ ДОБЛИЖАМ“ ИЛИ ВОВЕД  

Во дипломскава работа се обидувам да му се доближам на поетскиот опус на Даница 

Ручигај и пред сѐ да го докажам тоа во што сум уверена – дека станува збор за важен 

и иновативен опус. Фактот што го потврдува ова е од една страна многу едноставен – 

таа е првата македонска поетеса, а од друга страна во нејзиното творештво наоѓаме 

бројни иновации во смисла на стилски постапки и тематски аспекти што и ден-денес 

остануваат впечатливи и актуелни поради својата единственост и универзалност 

воедно. Нагласувам дека и после шеесетина години од објавувањето песните 

изненадуваат со модерност и ангажираност, што секако го сметам за критериум на 

квалитетна книжевност. Покрај ова, во расправата ќе осветлам и други феномени, 

поврзани со личниот живот на поетесата, како што е прерана  и трагична смрт, или 

контекст во кој што таа се појавува на македонската повоена книжевна сцена. Во 

средишниот дел правам мотивско-тематска анализа на нејзините песни, на којашто и 

додавам интертекстуални елементи, а на крајот опишувам траги од она што останало, 

т.е. приредби, награди итн. Текстот е поделен на поглавја, насловени со наслови од 

одбрани песни на Даница Ручигај, и така нѐ водат низ наброените тематски целини, а 

посредно нѐ воведуваат и во творештвото на поетесата. 

Во време на постмодернистички научен еклектицизам и во постструктуралистичката 

теорија се прифаќа интердисциплинарен пристап кон проучување на културни 

категории. Тој овозможува подлабоко и пошироко објаснување и на литературни 

феномени затоа употребувам повеќе научни насоки како соодветен алат за 

елаборација на одбраната тема. Методолошки ги следам идеите на позитивизам, 

гинокритика, феминистичка литературна теорија, ги отворам вратите на  

екофеминизам, психоанализа и културни студии, но за најважни ги сметам 

контекстуализацијата и интерпретацијата. При тоа допрев и до биографски податоци 

за поетесата и нејзиното семејство што не е исклучок во литературни прегледи на 

опуси. При моето истражување од голема помош ми беше делото Сребрени ноќни игри 

& Заробеници на ветрот од приредувачите Свето Стаменов и Искра Чоловиќ. Бидејќи 

пандемијата на коронавирус ми го спречи планираниот истражувачки престој во  

Македонија и не можев да трагам по извори во архиви и да придобијам податоци 

според начелата на системска теорија на книжевност, морав да се потпрам единствено 

на зборникот во којшто на едно место се собрани двете збирки на Ручигај и различни 

записи за нив односно критики, научни трудови и сеќавања на колеги од истото 

поколение.   
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2. „КОБНО СЕ ДВИЖИ ПАТОТ“ ИЛИ БИОГРАФИЈА 

Даница Ручигај е родена на 5 мај 1934 година во Скопје. Живеела во семејна куќа во 

Водно (Варошлија 1963), поточно улица Водњанска, број 40 (Прокопиев 1994), каде 

што татко ѝ Антон Ручигај, поранешен кралски офицер од словенечкиот град Крањ 

(Миховиловиќ 2019), познатиот скопски бравар, држел самопослуга за метални 

производи (Коцевски без дата), и тоа во непосредна близина на (тогашната) 

словенечка амбасада (Мојсовски 2020). Бил добар занаетчија и чесен домаќин; 

учествувал во работнички штрајкови и ги поддржувал своите вработени за да 

постигнат колективни договори, а во меѓувреме тие се честеле и правеле веселба 

(Фиданова 1978: 322, 325). После социјалистичката револуција неговата работилница и 

имот ги претвориле во фабрика „Коце Металец“ во којашто тој бил мајстор за метални 

производи („Решение...“ 1953: 450), а понатаму и технички директор („Регистрации...“ 

1965: 1043). Тој бил женет со Луција, католичка Албанка, со којашто се запознале во 

католичка црква (Миховиловиќ 2019) и во бракот им се родиле три деца, Даница, 

Златица и Кирил.  

Даница Ручигај учела во скопската класична гимназија, а после матурирање се 

запишала на Филозофскиот факултет во Скопје. Завршила југословенска книжевност и 

се вработила во Министерството за култура на Македонија. Најпрвин, веќе во 1955 

година, првите песни ги објавила во списанија Современост и Разгледи, а во 1960 во 

Книгоиздателство „Кочо Рацин“ излегла првата стихозбирка Сребрени ноќни игри. Три 

години подоцна ја поднела до редакцијата втората збирка Заробеници на ветрот, но 

одговор дали делото е прифатено не добила оти пред тоа умрела во катастрофалниот 

земјотрес на 26 јули 1963 година на возраст од 29 години, а збирката ѝ е објавена 

постхумно истата година. (Чоловиќ и Стаменов 2003: 9–12) Жителите на Водно тогаш 

привремено биле сместени во шатори токму покрај фабрика „Коце Металец“ (Гелевски 

2014: 59), куќата на семејството Ручигај се срушила до темелите (ид. 361), во неа 

загинале Антон, Даница и три години помалиот брат Кирил, а подоцна во урнатините 

биле пронајдени ракописите од последните две песни (Стаменов 2003: 134). 
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2.1. „ПОСЛЕДНИОТ НАСТАН“ ИЛИ ЗА СМРТТА НА ПОЕТЕСАТА 

Од биографијата на Даница Ручигај посебно е важен податокот за нејзината смрт што 

се истакнува и во рецепцијата на нејзините дела. Даница Ручигај загинала на 26 јули 

1963. Тој ден во 5 часот и 17 минути наутро Скопје го погоди уништувачкиот земјотрес 

којшто го растури градот речиси до темели така што во наредните години целиот беше 

под реконструкција, а траен белег како паметник сочуван е на застанатиот часовник на 

зградата на главната железничка станица, подоцна претворена во Музеј на Град 

Скопје. Покрај голема материјална штета, силниот земјотрес со јачина од 6,1 степени 

на магнитуда предизвикуваше и меѓу илјада и илјада и сто човечки загуби. (Милевски 

2013, Гелевски 2014)  

Скопскиот земјотрес се случил неочекувано, одеднаш го срушил македонскиот стожер 

и зад себе оставил урнатини и жртви, меѓу кои била и Даница Ручигај. Факт е дека 

секоја природна несреќа не е добредојдена, оти го загрозува човекот, можеби и 

неговото постоење, а истовремено видливо и со сила го менува неговиот простор. Така 

и земјотресот ја урнал урбанизираната средина и го донел немирот во преден план 

што значи дека концептуалните темели на градот биле нарушени. Основното начело на 

цивилизацијата е потреба за поставување граници чија функција е воспоставување на 

космосот во центарот и урамнотежување на хаосот на периферијата оти таа 

претставува антидом со наркомани, бескуќници, мртвит, а понатаму и туѓинци (Лотман 

1996: 188–189) што треба да се регулира. На појавата ѝ прилега поимот хетеротопија 

со којшто Мишел Фуко (1984: 5–6) објаснува реални места коишто општеството ги има 

изолирано внатре во сопствениот простор за да се заштити себеси, со иста намера 

постојат институции односно други простори за пример на криза или девијација, а тоа 

се затвор, болница, психијатрија. Со обзир на тоа дека смрт може да е симптом 

односно последица на болест, телото мора да се изнесе и закопа на пооддалечено 

место за да се избегне можност за зараза. Затоа гробиштата традиционално од 

хигиенски и симболични причини се сместени надвор од населба, ама во моментот на 

катастрофата границите во Скопје исчезнале, тела лежеле среде градот и тој бил 

оштетен на повеќе нивоа. Судбоносниот настан одеднаш брутално ги прекинал 

инфраструктурните виталности, ритамот на градот, а и животот на Даница Ручигај. 

Од друга страна парадоксот на смртта во природна несреќа е дека оваа всушност не се 

смета како природна смрт оти животниот тек нагло се прекинува па природата во тој 

аспект добива нови конотации, поврзани со насилство – се чини како природата да 

прави злосторство против човекот односно културата. Фасцинацијата со демонските 
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сили на природата во европската културна сфера блеснува во периодот на 19 век кога 

возникнува романтичарското честење на природата и се враќа интересот кон антички 

дела и народни верувања, исполнети со признавање на појавата на добро и на зло. 

Тогаш посебен статус се припишувал на дивата, недопрена природа,  била третирана 

како силен извор на длабока вистина и недостижна божественост и затоа ѝ се 

дозволувало сѐ – поетот често дури сам сака да ѝ се спротивстави, ја предизвикува за 

да ја пронајде својата автентичност и да ја достигне слободата, како на пример во 

песна „Едро“ на Михаил Лермонтов. Убавината и опасноста, слеани во автентичната 

природа и заводливата жена, можат да упропастат еден живот, како на пример во 

песна „Лорелај“ на Хајнрих Хајне, но смртта во тој случај е естетска како што читаме 

во песната „Анабел Ли“ на Едгар Алан По. Токму тој автор бил опседнат со мотивот на 

мртва млада убавица што тогаш претставувало своевиден идеал спојувајќи природа и 

човек, живо и мртво, младо и вечно, и истовремено жената е пасивна, слепа, нема, од 

неа останува само визуелно прекрасно суштество (Mulhall 2017). Ваквата слика 

навистина предизвикува моќни емоции, пред сѐ сентименталност, сочувство, каење 

бидејќи младата личност го нема доживеано целиот живот ниту реализирани сите свои 

желби. 

Во вакви случаи многумина со почит се однесуваат кон покојникот што се потврдува и 

со ознаки за Даница Ручигај во текстови за неа: „нејзиниот краткотраен пат“ (Културен 

живот 1963), „последна порака на една прерано прекината животна и поетска 

егзистенција“ (Ежов 1963), „една несомнено најавена вредност“ (Варошлија 1964), 

„трагична поетска личност“, „во потполност неостварена книжевна амбиција“ 

(Друговац 1965), „во цутот на својата младост и творечка раскриленост“ (Поезија 1993 

во Стаменов 2003: 182).  

Голем придонес кон градење на митот за прераната смрт на еден уметник има и 

неговото лично занимавање со мотивот на смртта и нејзиното најавување. Даница 

Ручигај после патувањето во Грција вели: „читајќи ги старите Грци имам впечаток дека 

сум живеела тогаш, воопшто – дека не сум родена во 1934 година, ами многу, многу 

одамна, со еден збор, од секогаш сум живеела. /.../ Колку сум стара;  можеби затоа ми 

се чини дека ќе умрам рано.“ (Варошлија 1963) 

Тука не станува збор за осамен пример. Слична судбина им се случила и на 

македонските поети Ацо Караманов кој умрел на возраст од само 17 години (1927–

1944) и Кочо Рацин на 34 години (1908–1943), а надвор од национална книжевност ги 
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наоѓаме и истакнатите англиски романтичари Џон Китс и Перси Биш Шели, бугарскиот 

преродбеник Христо Ботев, хрватскиот експресионист Антун Бранко Шимиќ, 

словенечкиот конструктивист и експресионист Сречко Косовел. Иако тие умреле во 

сосема други околности, имаат допирна точка – сите умреле многу млади.  

Околу податокот за раната смрт на уметнички личности се обликува култот што влијае 

на нивната рецепција, но во секој случај вниманието треба да се поддржи и зацврсти и 

со важна, добро формирана содржина на книжевно дело за да се сочува угледот на 

некој автор зашто единствено во иновативна, довршена книжевност со силна порака 

може да се препознае квалитет, а тоа е главниот критериум за канонизација. 

Од споменатите естетички и етички точки традицијата на митологизација на (раната) 

смрт, таа се проширува и на подрачје на современата популарна култура каде што 

најголемата прочуеност ја доживува така наречениот клуб 27. Најславните членови се 

музичарите Џими Хендрикс, Џим Морисон и Курт Кобејн, пејачките Џенис Џоплин и од 

последното време Еми Уајнхаус. Пак се работи за појава околу која се отвораат бројни 

контроверзии и шпекулации сврзани со „sex, drugs & rock'n'roll“ начин на живеење на 

светски ѕвезди. Спротивно од тоа, Даница Ручигај водела многу мирен живот и во 

текот на својот живот нема достигнато широка популарност, туку нејзината 

афирмација всушност започнала по нејзината смрт, а процесот сѐ уште трае и 

авторката полека, но несомнено стекнува сеопшто признание. 
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3. „ВО ТВОИТЕ ОЧИ“ ИЛИ РЕЦЕПЦИЈА НА ПОЕТСКИОТ ОПУС  

Поточно интерпретирање на кој било поетски опус бара и негово разбирање во 

рамките на епохата на којашто ѝ припаѓа. Покрај категоризација во одредените 

насоки, бранови, и кружоци, треба да нѐ интересира и контекстуализацијата во смисла 

на местоположбата внатре во тогашната литературна сцена, што може најпосле да 

создаде целосна слика за еден автор односно за неговите дела. Литературна рецепција 

претставува многу информативен дел па така и обемен извор за истражување. Според 

достапните податоци би можеле литературнокритичките одеци поврзани со Даница 

Ручигај да ги поделиме во три целини, а тоа се – забележени по хронолошки ред: 

 критики на Сребрени ноќни игри, 

 записи после/за смртта на поетесата и 

 критики на Заробеници на ветрот. 

 

3.1. „ПРЕДИГРА“ ИЛИ ДЕБИТИРАЊЕ 

Од 1960 година датираат три осврти кон првата стихозбирка Сребрени ноќни игри 

коишто се од исклучителна вредност бидејќи воедно означуваат и прифатеност на едно 

ново име што се појавило во македонската книжевност. Првиот ја обработува 

стихозбирката Иван Чаповски во априлското издание на списанието Студентски збор. 

Тој ја означува како успешно деби и ѝ признава вредност оти поетската форма се 

приближува на модернизам, стиховите се распаѓаат на поотворени искази, но сепак 

Чаповски во нив не наоѓа само бледи импресии, туку богати доживувања што се 

степенуваат од спокој и сон кон немир и страст. На критичарот не му пречи новиот 

стил, ги препознава лесната музикална игра и искрениот тажачки израз на женската 

интима. Вели дека песните носат свежина, иако тематизираат љубов којашто се смета 

за една од најчестите инспирации за естетско пишување. Токму во тој сегмент 

Чаповски (1960) нагласува:  

„Прескокната е исфорсираноста онаа површност на поетското искажување.“  

Врз основа на првата рецензија што се појави во списанието во коешто Даница Ручигај 

и сама ги има објавувано своите поединечни песни, можеме да заклучиме дека првиот 

одзив на првата стихозбирка на Даница Ручигај беше позитивен.  
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Поинакво мислење даваат авторите на другите две критики, објавени во две средишни 

истакнати македонски списанија1 во мај истата година. Петре М. Андреевски, угледен 

книжевник па така и своевиден авторитет, подоцна и уредник на истото списание,2  во 

Разледи пишува за добредојдена „збирка поезија на автор – жена“, но истовремено 

нагласува дека неговата намера е да го процени нејзиниот влог, така што допрва ја 

оправдува улогата на книжевната критика па посредно и своето мислење коешто го 

изнесува во полемика. Според сознанието на Андреевски (1960), поетските мотиви во 

збирката се малобројни и сиромашни, затоа доаѓа до повторување на речиси исти 

изрази, стихозбирката ја означува како еднолична и наративно анемична. Макар била 

површно напишана, како што тврди авторот, стихозбирката нуди и поосмислени песни, 

на пример „Прсти“, „Во Катланово“, „Името ти е маж“.  

Истите песни ги издвојува Александар Ежов3 во својата рецензија во Современост. Тој 

ја анализира стихозбирката според нејзината структура, а како главен мотив ја 

препознава љубовта, што никако не е банализирана. Како посебно важни ги споменува 

песните од вториот циклус, а општо гледано збирката ја критикува како неиновативна 

и стилски слаба со неразвиена метафоричност, реторичност и недестилираност на 

изразот. (Ежов 1960: ) 

Иако разновидни, првите рецензии за првата стихозбирка на Даница Ручигај сепак 

имаат и многу заедничко. Критичарите се согласуваат кога ѝ оддаваат признание за 

првата стихозбирка на една авторка во Македонија и како нејзини одлики ги 

набројуваат искреноста, полното доживување и длабоко разбирање на женската психа. 

  

                                                 
1 И Разгледи и Современост и понатаму остануваат главни списанија за култура, уметност и 
литература па така излегуваат и денеска. 
2 Интересно е дека Даница Ручигај и Петре М. Андреевски се родени во иста година, а покрај 

занимавање со литература како заедничка точка исто така двајцата студирале југословенска 
книжевност. 
3 Уредник на издавачката куќа „Македонска книга“ и списанието Современост. 
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3.2. „БАЛАДА ЗА ЗАГУБЕНОТО“ ИЛИ IN MEMORIAM 

После трагичната смрт на Даница Ручигај во Културен живот бр. 7–8 (1963) ја објавија 

споменицата во којашто нејзината лирика високо се вреднува и ѝ се припишува 

оригиналност со анонимна изјава:  

Поезијата ѝ беше и останува мисловно крилење во модерното поетско 

искажување, но во лиричност карактеристична само за неа.  

Во Современост бр. 7–8 (1963) Александар Ежов го продолжи дијалогот со нејзиното 

творештво и конечно ѝ ја призна „својата посебност во нашата млада поезија,“ но 

повторно го проблематизира количеството на интимност во стиховите коешто 

преовладува во однос на стилските средства.  

Несразмерно поавтентичниот и од професионални стеги поолабавен текст го напишал 

Бранко Варошлија во списание Расгледи бр. 1 (1963) кој со поетесата заедно има учено 

во скопската класична гимназија. Тој ја опишува како заокружена и љубопитна личност 

којашто била сакана и добро прифатена во друштво, но никогаш не влегувала ни во 

една литературна школа или идеолошко затворена организација, туку најчесто просто 

ги прикажувала своите впечатоци и отфрлувала бројни предрасуди и 

конвенционалности. Некогашниот школски другар записот го завршува со мислата дека 

„македонската поезија изгуби најсензибилна поетеса.“ (Варошлија 1963) 

3.3. „ИГРАТА ПРОДОЛЖУВА“ ИЛИ ПОСТХУМНОТО ИЗДАНИЕ 

Текстовите што се однесуваат на втората стихозбирка на Даница Ручигај се обележени 

со извонредни околности во кои таа излезе. Авторите на тие критики го споменуваат 

трагичниот случај со почит, а покрај тоа ја вреднуваат збирката земајќи ја во обзир и 

првата. Првиот значаен запис за Заробеници на ветрот го понуди токму веќе 

споменатиот Александар Ежов во поговорот на збирката. За разлика од ожесточената 

критика на првата збирка на Ручигај, во овој текст малку попушта и згуснато опева 

специфики на нејзиното творештво меѓу кои набројува изворност на доживувањето, 

поетска транспозиција на внатрешните содржини и деликатно опишување на емоции. 

Иако споредувајќи ја со првата стихозбирка Заробеници на ветрот ја означува како 

подобра поради поразвиени, позадлабочени мотиви, метафорика и стих, сепак ѝ 

забележува недостаточна развиеност што го објаснува со почетна фаза на опусот. 

(Ежов 1963) 
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Втотрата рецензија на ова дело се појави дури наредната година во „Разгледи“ бр. 10, 

напишана од страна на Бранко Варошлија (1964). Тешко би можеле да кажеме дека 

неговата проценка настанала под влијание на заедничка историја, детско пријателство 

односно школско дружење со авторката, бидејќи авторот своите констатации 

соодветно ги аргументира така што сите шпекулации се одбиени. Како главни мотиви 

ги препознава: љубовта, болот и смртта што се отпеани пред сѐ со голема мера 

искреност и сонување што е најавено во почетните стихови. Истовремено авторот жали 

за загубата на Ручигај – оригинална поетеса што имала талент за вознемирено 

гледање и трансформирање на себеси.  

Дури во 1965 наоѓаме уште еден осврт, овој пат во списанието Живот. Миодраг 

Друговац (1965) во врска со Даница Ручигај напоменува неостварена поетска амбиција, 

збирката Заробеници на ветрот ја определува како поавтентично продолжување на 

изгубеноста во стихови којашто води кон отуѓеноста и смртта како катарзичен излез. И 

тој Даница Ручигај ја означува како оригинална поетеса во расцут, иако другите ја 

сметаат за недовршена и мрачна.  

Интересно е дека сите текстови што ја обработуваат одбраната збирка поезија 

започнуваат со зборови за смртта на поетесата, тргнуваат од сентиментални записи за 

земјотресот во којшто таа загина и го опишуваат необичниот пат кон ова постхумно 

издание, додека сите завршуваат со тажни мисли за неисполнети желби на еден 

живот, недовршен пат и недоразвиени потенцијали и каење. Овие рани белешки 

покажуваат и повеќе подробности што го заслужуваат нашето внимание од 

опшественокултуролошко гледиште, а од друга страна нивната улога е неминовна кај 

поетичкиот опус на Даница Ручигај. Врз основа на нејзината поезија и првите одгласи, 

во расправата ќе бидат вклучени и наредните тематски стожери: статусот на жената и 

женското писмо, пространоста на љубовни мотиви, врски со старогрчката култура, 

интимистичкиот модернистички бран во македонската современа лирика и други. 
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4. „СОНОВИТЕ НЕ ЗАСПИВААТ“ ИЛИ ПРОЦЕСОТ НА 

КАНОНИЗАЦИЈА 

Прегледувајќи ги понатамошните објави за Даница Ручигај, очигледно е дека нејзината 

афирмација се случи бргу и без двојби бидејќи како поетеса со првата објавена 

стихозбирка се претполага за основоположничката на македонската женска поезија и е 

клучен деец во развојот на македонската литература и култура. Веќе во 1969 година 

приредувачите Тришо Стојановски и Петре Бакевски Даница Ручигај ја претставуват во  

зборникот на повоената македонска поезија Огнови и време, а во 1977 година како 

единствена жена вклучена е дури со седум песни во антологијата (Антологија 

савремене македонске поезије) на Димитар Митрев излезена во Нови Сад (Sazdov 1991: 

237), а малку потоа, во 1986, се појавува во изборот „Special Yugoslav Women's Poetry 

Number of Skylark“ во Индија што го состави Ајша Захировиќ.  

Застапена е и во некои други антологии (Стаменов и Чоловиќ 2003: 12–13): 

– Санде Стојчевски, ур. (1990): Направи чудо од мене: антологија на македонска 

љубовна поезија. Скопје: Култура. 

– Васил Тоциновски, ур. (2000): Песни за Скопје. Скопје: Дирекција за култура и 

уметност. 

– Васил Тоциновски, ур. (2001): Убавите жени: жена во современата македонска 

книжевност.  Скопје: Дирекција за култура и уметност. 

Во последното време пак возникнува интересот за женското писмо што докажуваат две 

дела во кои наоѓаме и песни на Даница Ручигај, а тоа се: 

– Ирена Павлова де Одорико (2014): Антологија на заборавените македонски 

поетеси. Скопје: Де Одорико каза.  

– Елена Пренџова и Оливера Доцевска (2016): Ова е моето последно молчење: 

Панорама на актуелни современи македонски поетеси. Скопје: Антолог. 

До сега нејзините стихозбирки немаат препеви на странски јазици. Песната „Да се 

издигнам до она сеќавање“ во превод на српски се појави во придружба со кратка 

биографија за авторката во списанието Градина (Виденовић 2004). Преводот на 

песната „Импресија“ на англиски вклучен е во антологијата  „Contemporary Macedonian 

Poetry“ што во 2011 ја приреди Веле Смиелвски, а песните ги преведе Олга Петан.  
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Сепак одредени песни добија преводи на повеќе јазици благодарение на 

работилницата под менторство на проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска во рамките на 

XLVII Летна школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и 

култура. Во зборникот Предавања на XLVII летна школа на Меѓународниот семинар за 

македонски јазик, литература и култура (14 јуни до 19 јуни 2014 година во Охрид) се 

објавени преводи на песните „Жена“, „Името ти е маж“ и „Љубов“ од Рут Лиед на 

англиски, од Зофија Дембовска на полски (само песната „Жена“ не е преведена), од 

Анита Крстиќ на хрватски и од Соња Должан на словенечки. 

Последниот чекор во таа јазична насока лани го има направено Лара Миховиловиќ со 

објава на нејзините препеви4 на песните „Жена“, „Љубов“, „Ги оставив“,5 „Не, не 

зборувај“, „Во твоите очи“, „Твојот крст е мојата моќ“, „Ти и јас“, „Недореченост, о 

проклета да си“, „Името ти е маж“, „Наутро“, „Во Катланово“, „Илузија“ во 

словенечкото списание „Poetikon – revija za poezijo in poetično“ (Ručigaj 2019). 

Според моето мислење токму преводите на словенечки во животниот век на Ручигај 

воспоставуваат неостварени односно избришани меѓукултурни паралели. Меѓутоа, 

делумно е разбирливо дека досега нема превод на албански бидејќи албанското 

малцинство во Македонија е двојазично, иако тоа не може да биде изговор за 

потполнанезастапеност во културата, дел од која беше и самата авторката по мајчина 

линија. Нејзините стихови би можеле да ги заинтересираат и Албанци од Албанија и 

другите простори коишто не зборуваат македонски, а исто така и Словенци, Срби и 

останатите, без обѕир на тоа што нивните заедници постоеле и постојат и во Република 

(Северна) Македонија. 

  

                                                 
4 Преводите навистина ги сметам за препеви бидејќи направени се големи разлики во однос со 

изворните текстови при што не мислам само на одредени сематинчки недоверливи места, туку 
необјаснета употреба на интерпункциски знаци, менување иницијали толку карактеристични за 

стихот на Даница Ручигај во мали букви што го сфаќам како инвазивна исправка на граница со 
коавторство. Исто така Миховиловиќ насловот на втората стихозбирка го преправила во 

„Заробеници на ветрите“ („Ujetniki vetrov“). 
5 Песната првично нема наслов, но јас ги наведувам насловите поради две главни причини: вака 
се забележани во содржина на книгата во којашто е собран опусот на Даница Ручигај, а покрај 

тоа на тој начин полесно ги разликуваме ненасловените песни да не доаѓа до неразбирања. 
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5. „ЗОШТО СЕ ПРЕВИТКУВАШ“ ИЛИ ИНТЕРЛИТЕРАРНОСТА 

Даница Ручигај произлегува од така наречен мешан брак оти татко ѝ има словенечко, а 

мајка ѝ албанско потекло. Тие живееле во Скопје во македонско опкружување, а тогаш 

Македонија била членка на поранешна Република Југославија.6 Тие појдовни точки 

најавуваат одлики на интеркултурна авторка што не е реткост во јужнословенскиот 

простор. Меѓу најпознатите примери несомнено спаѓаат Станко Враз и Иво Андриќ 

(Kovač 2016: 46–47), но можеме да ги додадеме и Никола Вапцаров, Антон Попов, Кочо 

Рацин, Анѓелко Крстиќ и Стојан Христов како автори со македонско потекло кои 

создавале на бугарски, српски/хрватски или англиски јазик (Мојсиева-Гушева 2016), 

потоа Аврам Садикарио, Богомил Ѓузел, Бистрица Миркуловска, Луан Старова и Љерка 

Тот Наумова – автори од различно потекло кои создаваат на македонски, а во посебна 

подгрупа на иселеници ги вбројуваме Лидија Димковска, Кица Колбе и Горан 

Стефановски, па и Давид Албахари, Александар Хемон, Дубравка Угрешиќ и Јосип Ости 

од поширокото јужнословенско подрачје.  

Интерлитерарните појави обично настапуваат токму во средини каде што живеат 

повеќе припадници на различни националности, вероисповеди, јазични заедници итн. 

какви што се во Швајцарија, Соединетите Американски Држави, Индија и многу други 

(Ďurišin во Gálik 2000: 5–6). Јужнословенскиот односно балканскиот простор поради 

својот динамичен развој во политичко-административна смисла овозможува разгрането 

толкување на дводомност (Мојсиева-Гушева 2016: 132–134), и посебно замрсена 

ситуација забележуваме на преминот од 19 до 20 век па и после Втората светска војна 

кога заради собирање и печатење дела на македонски автори од сите распарчени 

национални делови, значи Егејска, Вардарска и Пиринска Македонија, на едно место 

големо значење имал Македонскиот литературен кружок во Софија (ибид., Ристовски 

2009: 6–7). 

Во врска со сложената ситуација околу споменатите автори литературната рецепција 

оперира со поим дводомност којшто непосредно соопштува податок за нечија 

геополитичка припадност односно сплетен национален и културен идентитет што 

потекнува од животниот пат на една личност.  

                                                 
6 Прво Кралство Југославија, од 1941 Демократска Федеративна Југославија, од 1945 Народна 

Република Југославија, а од 1963 Социјалистичка Федеративна Република Југославија, 
составена од држави членки: Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Србија и Црна Гора и 

Македонија. 
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Интересни факти од личниот живот, како што е раздвоеност, можат да се тематизираат 

или посредно да се одразуваат и во литературни дела на дводомни автори (како што 

има направено Мојсиева-Гушева 2016), но покрај тоа современата компаративна 

книжевност за подетално интерпретирање го воведува изразот интерлитерарност. 

Концептот (Gálik 2000, Eror 2002: 35–37) се толкува пошироко, оти надоградува 

формалистичко поимање на литерарноста како темелна особина на литературните 

дела, претполагајќи дека секој литературен текст  всушност е резултат на ланец 

уметнички постапки, при што стапува во контакт и има допирни точки со другите 

литературни текстови, факти и дејствија во својата културолошки хетерогена средина, 

а се допуштаат и надворешни влијанија. Испреплетување и дијалог помеѓу 

литерарности во една повеќекултурна средина создаваат интерлитерарност што е пред 

сѐ транснационална идеја бидејќи не се ограничува на постоење на само една 

доминантна односно национална култура на еден простор, туку своите интегративни 

начела ги проицира и на нивото на светската литература, сфаќајќи ја како 

репрезентативен собир, а не елитистичка селекција на литература. 

Ако на почетокот на минатиот век истакнати национални автори влијаеја на создавање 

на канон и во другите земји како на пример Иван Цанкар или Тин Ујевиќ, а при тоа 

едно-, дво- или многујазичноста воопшто не игра улога (Kovač 2016: 32–34), јасно е 

дека и опусот на Даница Ручигај треба и заслужува обработка во поширок контекст. 

Даница Ручигај не е типичен пример на дводомен автор бидејќи не живеела во некоја 

друга земја ниту пишувала на некој странски јазик за да припаѓа на уште некој 

национален литературен систем. Таа сиот свој живот го има поминато во татковината и 

без оглед на тоа што има разнонационално потекло останува еднојазична, оти 

пишувала само на македонски јазик. Сепак, водејќи сметка за сите споменати 

околности и фактот дека поетесата студирала југословенска книжевност, невозможно е 

да се презрат врски со другите (освен македонски) културни и литературни контексти.  

Врз основа на напишаното, интерлитерарните аспекти на творештвото на првата 

македонска поетеса може да се опфати и подели во повеќе слоеви, започнувајќи со 

забелешки на тематско-мотивната и референцијална анализа во поглавјето „Играта 

помеѓу тебе и мене“ или влијанија, а предлози за споредбено целосно читање во 

поглавјето со наслов „Чувствувам“ или поетскиот модернизам. 
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6. „ИСПРУЖЕНА МЕЃУ ДВЕ НЕРАМНИНИ“ ИЛИ 

КОНТЕКСТУАЛИЗАЦИЈА 

Во процесот на рецепција на стихозбирките на Даница Ручигај често доаѓаше до 

изненадувања, неразбирања и несогласувања. Нејзината посебност некои критичари ја 

имаат насетено веднаш по објавувањето на збирките, но со временско растојание од 

еден релативно долг период можеме попрецизно да ја разбереме нејзината улога со 

уважување на повеќе аспекти. Пред сѐ се зема предвид развојот на македонска 

книжевност со сите специфики – што понекогаш претставуваат и препреки за поедини 

автори. Така македонската историја на книжевноста здогледува недостиг на 

авангардни литерарни насоки во првите децении на изминатиот век, па втемелените 

траги на експресионизам сосема оправдано ги препознава во квантитетно скромен, но 

квалитетно богатиот поетски опус на Кочо Рацин со чијашто збирка „Бели мугри“ од 

1939 и започнува современата македонска книжевност (Мојсова-Чепишевска 2019: 17–

21).  

Додатен прекин на уметничкото експериментирање го вметна устројството на 

новосоздадената социјалистичка Југославија коешто и во литературата пропагираше 

вредности на народно ослободителната борба, колектив и создавање иднина така што 

полниот развиток со отворен плурализам македонската книжевност го доживува дури 

во втората половина на 20 век (Ристовски 2008: 78). Првиот македонски роман Село 

зад седумте јасени на Славко Јаневски излезен во 1952 веќе најавува застапеност на 

психолошки црти и тогаш јадрото на соцреализам започнува да се распаѓа околу што 

се водеа и жешки расправи во медиуми. Отворена поддршка на модерната поезија, што 

следствено овозможува и нејзин забрзан развиток, дава манифестот „Епско на 

гласање“ на Радован Павловски и Богомил Ѓузел од 1961 година. Истовремено на 

книжевната сцена се појавуваат нови имиња, млади автори и ширум се отвораат 

вратите на освежувачки стилови поезија, проза и драма. (Sazdov i dr. 1991: 178–180) 

Споменатите појави подготвија совршени околности за воведување и афирмација на 

нов стилски правец наречен модернизам. 
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7. „НЕ, НЕ ЗБОРУВАЈ“ ИЛИ ПРОБЛЕМАТИКА НА ЖЕНСКО ПИСМО 

„На видело е веќе збирка поезија од автор – жена, за што се чувствуваше скудност во 

нашиот именик“ ја поздрави првата женска стихозбирка култниот книжевник Петре М. 

Андреевски (1960). Сребрени ноќни игри беа печатени во јануари (А1on 2017) и истата 

година излезена е уште една збирка на авторка од истата генерација. Во врска со тоа, 

понекогаш се колеба дали првенството ѝ припаѓа на Даница Ручигај или на Евгенија 

Шуплинова со збирката Грешница,7 но главното е нивното постоење. И двете авторки 

Јасна Котеска (2002: 92–94) ги вбројува во третата генерација македонски автори 

според деценија на раѓање односно во првата генерација на авторки заедно со Лилјана 

Чаловска, Ката Мисиркова-Руменова, Драгица Најческа, Радмила Трифуновска, 

Бистрица Миркуловска, Славка Арсова, Мирјана Тренчева и Загорка Присаѓанец-

Тодоровска, независно од тоа што некои од нив стапуваат на литерарната сцена 

подоцна и/или употребуваат поинаков поетски модел. 

Веднаш се поставува прашањето зошто авторките доаѓаат до своето место во јавноста, 

во сферата на културата, во литерарната уметност дури тогаш. Никако не тврдам дека 

жени во Македонија претходно немаат создавано различни типови литература, а 

тезата ќе ја поткрепам со два главни аргументи. Прво, народната лирика е дел од 

заедница, нема конкретен автор, но сепак секој поединец изведувајќи го фолклорниот 

образец нешто изменил, додал, измислил и затоа станува збор за колективен автор. Со 

обѕир на тоа што во македонското народно творештво, поточно кај лирски обредни 

песни, жените играле важна улога, на пример исклучително девојки пееле лазарски, 

додолски и свадбарски песни, после тоа семејни, а тажачките песни ги изведувале 

само повозрасни жени, нема сомнеж дека и жени создавале таков вид на книжевност. 

Ако не се ангажирале на ваков начин во колективното пеење, сигурно измислувале во 

индивидуална изведба на приспивните и тажачките песни. (Бугарска 1999: 1, Sazdov 

idr. 1991: 13–26) Најпознатите собирачи на македонскиот фолклор браќа Миладиновци, 

Кузман Шапкарев, Марко Цепенков и Стефан Верковиќ меѓу своите информатори 

споменувале извонредни пејачки коишто умееле да импровизираат на пример 

Димитра-Митра Миладинова, Ана Јованова, Дафина, Викторија Попстефанија, а 

Харалампие Поленаковиќ ги додава и Марија Пармакова од Охрид, Вера Дамева од 

Прилеп и Деспина Попсимонова од повоениот период, но сето ова го заклучува Катица 

Ќулавкова со мисла:  

                                                 
7 Додавам дека Миодраг Друговац во својата Историја на македонската книжевност: ХХ век 
воопшто ја нема споменато збирката, туку ја наведува Шуплинова само како авторка за деца 

(Мојсова-Чепишевска 2015: 127–128). 



16 
 

Македонската стара и средновековна поетска/книжевна практика покажува дека 

жената можела да биде надарен народен анонимен творец и пејач, рапсод и 

кажувач на усни умотворби (Дафина, Депа Каваева, Викторија Попстефанија...), 

но не е автор (етаблиран писател)... На жената однапред ѝ бил предопределен 

статусот на индексна единица која е прохибирана и инфериоризирана, 

маргинализирана во јавните, општествените облици на комуницирање.  

                                                                                    (во Котеска 2001: 88–92)  

Освен тоа, јасно е дека како и мажите, така и жените, ако биле писмени, најверојатно 

пишувале. Можеби запишувале песни, воделе дневници и споменари, можеби 

испраќале пораки. При сѐ што овие форми вистински се од приватен карактер па затоа 

не се одавале во јавноста, уште позагрижувачка пречка биле карактеристиките на 

социјалните и историски опкружувања што се однесува на патријархалните односи, 

економска  зависност од домаќин, било татко било маж. Таква состојба донекаде се 

подобрила во рамките на социјалистичкиот режим. Тој делумно ја овозможи женската 

еманципација во урбана средина со поинтензивно вработување на жени, а во рурални 

заедници во прв ред со нивното учествување во задруги. Имено, работата не ги 

исклучила домаќинските и семејните обврски, но жените и понатаму ретко вршеле 

поважни дејности во споредба со мажите на одговорни, истакнати функции. Така 

македонските жени пред сѐ воделе домашни работи, издржувале семејства а 

истовремено и патријархатот. (Borovnik 1995: 21–23, Ковилоски 2016: 29, Ризоска 

Јовановска 2006: 227–229)  

Тоа го посочува фактот дека социјализмот навидум славеше рамноправност на двата 

рода што го докажа со доделување право на гласање на жените, додека нивниот 

статус останува речиси еднаков. Токму со форсирање на политичка активност и 

вклучување цела популација во претпријатија, целта на социјализмот беше 

зајакнување на стопанството, правење еден вид благодат и последователно 

засилување припадност кон државата. Хиерархиски предодредената идеологија не 

дозволуваше видливи идеолошки отстапувања и ги третираше како субверзивни. Во 

таа смисла и претерано откриениот женски ангажман не беше добро прифатен, оти 

институциите во државата сакаат покорни, подвластени жители што придонесуваат кон 

заедничко добро и напредок според идеалите на водството, а не поединечни групи или 

само поединци.  
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Веќе го споменав механизмот на исклучување што го објаснува Фуко (1984) имајќи 

предвид казнети лица во затвор, болни и/или луди во болници, мртви на гробишта, но 

начелото може лесно да се проицира и на општо поле на комуникација односно 

присутност во јавното општество со концептуалната метафора ЈАЗИК Е ПРОСТОР 

бидејќи поимот хетеротопија значи физички или симболички простор на 

Другото/Другите. Затоа преку зборување односно дискурс што се смета за општествена 

пракса може да се препознае нечија моќ, нечиј идентитет и неговата улога во 

заедницата. 

Освен критичка анализа на дискурс со слични прашања за моќта за/на зборување се 

занимава и гинокритиката. Внимавајќи на карактеристиките на појавување на женски 

пол/род8 во јавниот простор, основоположничката на гинокритиката Елен Шоуволтер 

(во Котеска 2002: 78–80) укажува на женска супкултура, претставена во споредба со 

бројни други, посебно расни, малцински и маргинализирани (според Фуко и Лотман 

периферни) групи односно супкултури. Истата го изготви и моделот на развојот на 

женската литература. Во првата, женствената фаза доминира имитирање 

традиционални обрасци и употреба на машки псевдоними. Во феминистичката фаза 

авторките се поангажирани, бараат свои права, додека во последната, женската фаза 

конечно го дефинираат сопствениот вредносен систем и ги воспоставуваат своите 

стандарди. Иако моделот настанал анализарајќи податоци од британскиот систем, 

процесите се универзални, исто така одговараат на македонскиот литературен систем 

при што се надоврзувам на претходно поставената теза за почетоците на женското 

писмо во македонска книжевност според која станува јасно дека женската книжевност 

постоела, но во позадина, во тивкотија, во анонимност на усмената традиција или 

интерното писмо. 

На ова место неопходно стана конечно да го разработиме терминот женска литература 

и да процениме како опусот на Даница Ручигај можеме да го класифицираме. Во 

прашање е жешка тема за женското писмо воопшто околу која се водеа дебати од 

политичко, социјално, економско, психолошко и филолошко гледиште сѐ од 

воздигнување на постструктуралистичка научна парадигма. Атрибутот „женска“ што ја 

дополнува именка „литература“ би можел да стои за литература, наменета на жени, 

                                                 
8 Класичното социолошко прашање внесе во општествени науки разликување помеѓу двата 
поими и реши дека пол означува биолошки и физиолошки предодредености било на жени било 

на мажи, а род се однесува на општествени улоги и затоа се смета за културолошка категорија. 
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литература за жени или литература што ја пишуваат жени (Borovnik 1995: 9). Според 

наведените критуериуми Даница Ручигај без сомнеж ги задоволува последните два, а 

првиот тешко се исполнува бидејќи немаме податоци ниту за нејзината намера ниту 

статистика за купувачи и читатели на нејзините дела. Истовремено треба да се постави 

и прашање дали тоа е потребно и важно.  

Загатката ја разрешува науката за женска литература наречена гинокритика што се 

занимава со развојот на литерарно создавање на жените, нивните јазични проблеми и 

искуствата во текстот. Покрај тесното разбирање на пишувачкиот процес, ја зема во 

обѕир и местоположбата на женските авторки во литерарен канон во споредба со 

машките автори. За важен одраз меѓу другото ја подразбира застапеноста на 

драматичарки, раскажувачки, поетеси во антологии. Јасна Котеска овој критериум го 

илустрира со уделот на женска литература во македонскиот канон во периодот до 

осамостојувањето на Република (Северна) Македонија, којшто изнесува 2,7 проценти9 

(2002: 27). Даница Ручигај како основоположничка на женската поезија во Македонија 

неминовно е присутна во список на автори, но треба да се погледне и понатаму од 

голите бројки. 

Тешкотиите во оваа област потекнуваат од тврдокорните уверенија за женското писмо 

кое се сфаќа како тривијално, а двоумење или дури отпор кон него се намалува со 

степенот на поотворено и поинтензивно феминистичко движење. Феминистичката 

литерарна критика употребуваше различни медиуми, вклучувајќи и литература,  за 

своите политички цели, истакнуваше полова различност, форсираше женски 

сензибилитет и имагинација итн. (ид. 58–59) Токму поради гранични, неосновани 

ставови, повеќе автори го избегнуваат терминот, но одбраната терминологија 

заслужува образложение оти честопати зборувањето за женска литература веднаш се 

позиционира по страна на феминизам. Со оглед на тоа, за проучувањето на поезијата 

на Ручигај преферирам да го користам терминот гинокритика и опирните точки за 

размислување што ги овозможува и препорачува, а понатаму ќе се осврнам и на некои 

психоаналитички односно антрополошки погледи на жената што ги воведува 

француската школа на феминистичката книжевна наука.  

                                                 
9 Авторката ја зема во преглед Историја на македонската книжевност ХХ век на Миодраг 
Друговац од 1990 година, а од тогаш настанале нови антологии и прегледи, така што веројатно 

бројот на авторки во нив се зголемил, но многумина остануваат машки. Покрај тоа, излегуваат 

дела што претставуваат единствено творештво на жени (како и други, да речеме, 
маргинализирани или изоставени групи), а тие не ја менуваат статистиката во споменатата 

проблематика бидејќи заземаат само еден дел од целина и го обработуваат засебно. 
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Маргарет Атвуд (во Котеска 2002: 60–62) констатира дека резултатите од 

американското истражување од 70-ите години на корпусната анализа на рецензии 

покажале тенденција дека литературната критика делата на авторите ги опишува со 

т.н. машки стил – моќен, јасен, жив, реалистички, а делата на авторките со т.н. женски 

стил – слаб, растреперен, пастелен, субјективен. 10  

Гледаме дека токму тоа се случи и кај Даница Ручигај, на пример дека во нејзиното 

поетско писмо можат да се најдат „и други неотпорности, како: повремена 

некохерентност на поетското ткиво, недоволна дестилираност на поетската фраза, 

извесна реторичност во тонот итн.“ (Ежов 1960) Сметам дека пресудата на Ежов како 

авторитетот е стереотипна, површна, а што е неправедно и недопустливо – останува 

неаргументирана и затоа кривично осудувачка. Тоа се потврди кога истиот критичар во 

рецензијата на наредната збирка рече дека постои „опасноста авторот да се слизне во 

сферите на сладникавоста и сентименталноста, а особено кога тој автор е жена.“ (Ежов 

1963) 

Слично со горе наведеното забележува и Ирена Павлова де Одорико (2014: 6):  

Слободоумието на Шуплинова, Ручигај и Трифуновска, ќе биде често 

преведувано како лесноумие. Нивните солзи ќе бидат доживеани како слабост, а 

реакциите од нивната хиперсензитивна перцепција, како губитништво. Нивните 

херојски антитабу потези, мораат да го имаат она потребно, толку насушно ехо, 

кое ќе им биде од корист како дијамантско наследство и на младите поетеси 

денес, на новите амазонки на 21-от век.  

Појавувањето на првата стихозбирка на авторка на македонската книжевна сцена, 

значи на Даница Ручигај, вака го коментира поетесата Гордана Михаилова Бошнакоска 

(1993): 

 Беше прва, „за да се допре или барем да се наѕре во тоа време на Даница 

Ручигај, кога постоењето во една средина, не да речам во една литература, на 

„жена која пишува“ беше како да се вѕира во една „ретка ѕверка“. /.../ Токму тој 

индивидуален квалитет се бореше за некој свој простор и на него се гледаше 

                                                 
10 Со оваа поделба односно истражување на женскиот стил се занимава феминистичката 

стилистика, на пример во трудот на Ени Буљубашиќ „Vježba iz feminističke stilistike“ („Umjetnost 
riječi“ 57/3–4: 183–202) при што изземањето разлика помеѓу машки и женски стил припаѓа на 
американската традиција додека француската феминистичка теорија признава тематолошки 

разлики (Котеска 2002: 58–62, 222). 
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како на змија што ја кренала главата од ползењето по земјата таа укажува на 

себе во околината која исплашена од нејзиното постоење, бргу-бргу и ја сече. 

Околината ја секла – како што понатаму објаснува Михаилова Бошнакоска – заради 

непросечноста и отстапувањето од социјалистичкиот реализам на што ќе обрнеме 

внимание понатаму, а во продолжување најпрвин ќе откриеме каква е таа ретка 

ѕверка. 

7.1. „НЕДОРЕЧЕНОСТ, О ПРОКЛЕТА ДА СИ“ ИЛИ СЛИКАТА ЗА ЖЕНА 

Татјана Срцева-Павловска (2018) за жената во македонската литература пишува дека 

таа е скромна, слаба, пасивна и пати. Тоа може да е така, но за жал на тезата ѝ 

недостасуваат аргументи односно конкретни примери затоа ќе се обидам да потврдам 

дека во опусот на Даница Ручигај жената добива и друго лице – може и да ужива, да 

биде мека, женствена.  

Поаѓајќи од горе наведеното, секако нѐ интересира како изгледа македонската женска 

лирика и како изгледа жената во неа. За време на појавувањето на женското писмо 

беше клучно пробивањето на жени во јавен простор, а нивната еманципација се врши 

токму со добивање глас што се јавува и како мотивот во творештвото на Даница 

Ручигај. Стихот „Ова е моето последно молчење“ (Ручигај 1960: 36) можеме да го 

сфатиме сериозно бидејќи лирскиот субјект и понатаму искрено ја изразува својата 

волја. Во таа смисла се однесува присно и непосредно, а цврст доказ за тоа се бројни 

искази со заповеден начин упатени најчесто до анонимниот и во многумина примери 

машкиот адресат. Женскиот лирски субјект му забранува и некои постапки, на пример 

во насловот на вториот циклус од првата стихозбирка – „Не играј се меѓу моиве прсти“ 

(ид. 44) – за што некој би можел да ја осуди дека тоа не ѝ доликува, но таа сепак го 

прави и тоа. Одговор односно реакцијата на другиот е разочарувачка:  

/.../ Огнов ме изгоре  

Родов ме проколна  

Ти не ме слушаш (ид. 64)  

Жената сепак останува смела и се заколнува: „Овој пат нема да заплачам.“ (ид. 28) Таа 

го бара своето право да зборува и токму во насловната песна „Сребрени ноќни игри“ 

ќе крикне:  
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/.../ Па пусти го моево грло  

Нека се чуе пискот  

Еден единствен /.../ (ид. 63)  

Понатаму тоа се градира со стихот „Ти станувам збор“ (ид. 53) којшто јасно обележува 

свест за големо значење на јазикот, а голема улога игра и насловот „Ти и јас“ бидејќи 

само во однос и воспоставен дијалог со другиот поединецот може да добие свој глас, 

вистински да комуницира, да се формира како личност или со други зборови – да стане 

субјект. Вака ќе се направи одлучувачки премин од молк и нејасност на периферија, ќе 

се зачекори право во врева и видливост во центар, ќе се заземе цврста положба 

внатре во просторот на јазикот и тоа Даница Ручигај го има направено токму со 

објавување на своите песни, а посредно ова му го овозможи и на нејзиниот лирски 

субјект. 

Овој процеос односно проучување на психолошкиот развој и сложена психолошка 

структура на поединецот е задача на психоанализа. Во јадрото на психоанализата е 

односот на субјект со сопственото јас. За постепено себесознание Жак Лакан (1995: 

24–28) препорачува прво опишување на другите што личат на истото лице, а понатаму 

и себеси, своите соништа и слично, а психоаналитичарот обраќа внимание и на 

јазичната структура на соопштението, посебно синтаксата и стилските фигури (ид. 37–

38), за да ја пронајде вистината што влијае на нечие конструирање на реалност и 

последователно на неговото однесување. Методот е условен со мотивација на клиентот 

и неговото согласување дека се работи за конструкт.11 Најчесто сите спознанија се 

сведени до сеќавања од рано детство кога според Зигмунд Фројд (во Kristeva 1980: 196, 

272–280, Makarovič 2009: 29–34) инстинкти од несвесното се регулираат под влијание 

на родителските улоги и така се формираат состојбата на либидо и внатрешниот свет 

на една личност. Како важна фаза во психолошкиот и сексуален развој Фројд го 

споменува Едиповиот комплекс. Се работи за нормален конфликт, наречен по грчката 

трагедија од Софокле, што се случува кај момчиња од три до шест години. Тие мораат 

да пречекорат љубовна наклонетост кон сопствена мајка и отпор, љубомора и страв од 

кастрација што го чувствуваат кон татко си и понатаму да се идентификуваат со истиот 

пол. Имајќи ги предвид комплексните и потиснати процеси во детството, Фројд ги 

објаснува потенцијалните нервози, заболувања и психопатологии.  

                                                 
11 Сродно толкување припишано на социјалниот конструктивизам според којшто сето наше 

знаење за светот е само конструкт. 
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Со сето должно почитување кон неговите револуционарни сознанија, тие сепак имаат и 

недостатоци. Според него орална, анална и фалична фаза во развојот на детето им 

одговараат на телото, јазикот и симболизација односно на семиотички триаголник 

индекс–знак–симбол што стои зад реалната, имагинарна и симболичка функција. Ако 

следното важи, на жените секогаш нешто ќе им недостасува, оти го немаат фалусот. 

Своевидна компензација за таа физиолошко-психолошка предодреденост жените 

доживуваат во бременоста, но Фројд сам жените ги има наречено црн континент, оти 

ги нема истражено целосно па така Карл Јунг, Мелани Клајн и другите ја усовршуваат 

неговата теорија, на пример со објаснување на Електрин комплекс како процесот, 

сроден со Едипов, кај девојчиња што мораат да го преместат својот љубовен објект од 

татко си и да се идентификуваат со истиот пол, значи со мајка си.  

Врз оваа точка теоријата на психоанализа ја надогради Јулија Кристева (1980: 165–

137, во Котеска 2002: 266–271) со тезата дека жените можеби без фалус навистина се 

надвор од симболното, но тоа можат да го усовршат со други дејности за 

самореализација, меѓу другото и пишување.12 Затоа жената прво е исклучена, нема 

фалус, а за пробивен чекор потребно е мајкоубиство. Тогаш детето ќе престане да се 

идентификува со Мајка, се одделува од неа, се разделува од предјазична фаза и 

станува субјект со влегување во јазична околина којашто функционира според логички 

правила и рационални закони по принцип на Татко. Мајчинството односно 

мајкозависност се смета за семиотичко, значи предјазично, претсимболно и во сѐ 

првично, дури и пред машка едност или Законот, но во зависност од неа треба да се 

заврши за поединецот да се осамостои и да стане субјект13 којшто е свесен за големото 

значење на зборувањето бидејќи лирскиот субјект вели: „Твојот распарчен говор / Ќе 

биде лоша песна“ (Ручигај 1963: 123). Потоа – гледано од поширок план – жената го 

прекинува своето „последно молчење“ и излегува од асимболија па затоа ја нарекуваат 

„ретка ѕверка“. 

                                                 
12 Во врска со ова Франсуа Лиотар тврди: „Присилен си да бидеш маж од моментот кога ќе 

почнеш да пишуваш, оти пишувањето е акт на мажественост.“ (во Котеска 2002: 48) 
13 Преминот од семиотичко кон симболно Кристева го означува како тетичко во врска со кои 

употребува термини абјект и хора. Следниот преземен е од Платон и истакнува парадокс на 

означител којшто со својата основна функција освен денотат секогаш вклучува и барем малку 
конотација па со самото именување ја нарушува тезата за неименувано. Повеќе за тоа во 

делото „Revolution of Poetic Language“ од Јулија Кристева. 
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7.2. „ЖЕНА“ ИЛИ ЗА ЖЕНСКОТО ТЕЛО И ТЕЛЕСНО 

Се чини дека жената во поезијата на Ручигај е свесна за себеси, оти во песната „Твојот 

крст е мојата моќ“ отворено се декларира „Жена сум“ (Ручигај 1960: 65–66), за своите 

карактеристики вели: 

Ова тело широко женско  

И овие рамења растворени  

и за својата моќ додава: 

Ќе ги отворам еднаш  

Овие раце закоравени  

И ќе ги смекнам 

што може дури да е амбивалентна14: 

Жена сум што пак  

Ќе ти поверува  

Што одново ќе се роди  

Да те догори  

И пак да те остави  

Молбен и повторлив.  

Според Виолета Христовска (1999) тоа е слика на новата жена што ја најавува Елен 

Сиксу, значи жената што ги отрфла традиционалните претстави „Ти огромен јас 

малечка ти снажен јас немоќна“ (Ручигај 1963: 122), вредности и односи, и што ќе биде 

уверена во себеси, горда и задоволна. Всушност, таа му се спротивставува на мажот со 

повикување во песната „Исповед“ (ид. 75): 

/.../ Излези ако си поголем  

од ноќново губење во недоглед  

оти жената пред сечии очи  

е само топла и податна /.../ 

Покрај од повеќе аспекти аргументираниот најочигледен доказ за тоа додавам уште 

една иновација, тесно поврзана со првата. Не само глас, жената добива и слика. Овој 

                                                 
14 Во суштина, секој што поседува каков вид било моќ, често доживува почитување и признание 
од страна на околината, но од другата страна буди страв, можеби и завист, откако моќта може 

да биде (дури ненамерно, во зависност од околностите и вклучените лица) злоупотребувана.  
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пат таа како лирски субјект сама се опишува и црта свои главни атрибути. Читајќи го 

опусот на Даница Ручигај, забележуваме јасна слика на жена што настапува прилично 

зрело и отворено. Лирскиот субјект без препреки зборува и за своето тело, при што 

посебно истакнува женска заводливост, плодност и способност да раѓа, како што е 

најавено веќе во воведната песна „Предигра“ (1960: 23) од првата збирка кога меѓу 

другото како задолжително набројува и:  

/.../ Треба да се има едно малечко дете  

Што ќе ни ја поврати вербата во раѓањето                                       

Од концепцијата за запоставена мајчинска улога на жена во патријархален систем 

поетесата сепак се дистанцира со стихови од песна „Сакав едноставно...“ (1963: 86) во 

коишто како највисока вредност на пиедестал се поставени здрави деца, а парадокс е 

дека произлегуваат од болно суштество без разум15 (Николовска 1993): 

/.../ Од луда жена ништо не полудува 

Важно здрави деца може да раѓа /.../ 

Ироничниот став можеме да го разбереме како мошне ангажиран во смисла на барање 

целосно внимание за жена, нејзината положба во општеството и здравјето, а тоа не е 

редуцирано само на физиолошки потреби и функции, туку треба да се грижи и за 

(нејзината) душевна благодат и внатрешен мир. Се гледа дека самата поетеса не е дел 

од тоа кога пишува (1960: 57): 

/.../ Собери ги своите посеани 

Соништа по мене.  

Ќе ја заборавам 

Плодноста на својата облина. /.../                                             

или уште подиректно во насловот на последниот циклус песни во првата стихозбирка 

„Зар јаловост е тоа / што така несмиерна / ме однесе на починок“ (ид. 61).  

Во тој аспект мислам дека клучна за разбирање на жената односно лирскиот субјект во 

творештвото на Даница Ручигај е песната со непосреден и едноставен наслов „Жена“ 

(ид. 47): 

Земја сум. 

Здивот твој донеси го  

                                                 
15 Меѓутоа, лудоста има своја причина и посебен статус во контекст на збирката Заробеници на 
ветрот што е објаснето во продолжение. 
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Како јужен топол ветер  

Ќе ја испијам твојата пролет  

Да ме оплоди.  

Го барам твојот здив  

Да го осетам небото.  

Натопена сум од дождови  

Што те задоија тебе  

Да израснеш 

Дај ми ја убавината  

На твојот здив  

Жена сум 

Ќе те надојам  

Да израснеш  

Со раце претопени  

Во жедта за поилото.  

Во прв план се поставува жена со својата биолошка предодреденост. Во вториот дел на 

песната жената настапува како мајка доилка, а нејзината главна специфика е раѓање 

деца за што е употребена концептуалната метафора  ЖЕНА Е ЗЕМЈА. Покрај главната 

паралела можеме да схематизираме и други односи помеѓу човечки и природни 

елементи: 

жена – земја 

здив – ветер 

сперма – дожд 

оргазам – небо 

Алузиите на сексуален однос се очигледни: со употреба на природни елементи се 

алудира на спојување на женско и машко тело. Како што на земјата ѝ треба дожд да се 

напои и семето да порасне, така и машката телесна течност ќе го намокри и наполни 

со сперма женското тело односно утробата, а најсофистицирано е алудирањето на 

оргазам со допирање небо, оти позитивното, угодното, вчудувањето, среќата во 

западноевропската когниција се наоѓаат горе и така најчестата опирна точка за 

ориентација е небото. Кога ќе ја погледнеме подробно скицата за значенски односи во 

песната, гледаме дека се вклучени најелементарни телесни делови и сите четири 
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основни природни елементи. Испишани се како што стојат во текстот, но дождот 

претставува вода, а за небото лесно можеме да најдеме врска со оган ако замислиме 

вжештено сонце на небо и меѓу другото огнот има веќе вообичаена силна конотација 

за страст, водење љубов што кулмунира со оргазам. 

Ќе видиме дека токму за водење љубов се работи и во насловната песна „Сребрени 

ноќни игри“ (1960: 63), ако внимателно ги читаме стиховите: 

/.../ Чуј ја играва на прсти 

На коски на овој очај /.../ 

Чуј ја играва сребрена 

На две грла 

На две израмнети Утроби. /.../ 

Играва на сребрена ноќ, 

Играва на сребрени тела, 

Играва на сребрени огнови 

О, човеку продолжи ја 

Па пушти го моево грло 

Нека се чуе пискот 

Што ќе те разгрне 

Да ми се отвориш /.../  

Јасна Котеска (2002: 272) вели дека лирскиот субјект тука му се обраќа на 

имплицитниот читател што го апострофира како човек, значи неутрално – не го 

насочува текстот и својот глас ни кон маж ни кон жена туку кон двајцата. Можеби тоа 

е вистина, оти првиот стих поканува: „Чуј ја играва“ (ибид.), но според горниот 

извадок од песната можеме со увереност да тврдиме дека главната тема е сепак игра 

две тела. Насловот Јасна Котеска (ид. 122–123) го означува како намерно недоследна 

синтагма бидејќи месечината е сребрена, светла, а ноќта темна. Не само месечината 

туку и огновите што се шират од страсни, врели тела се причина ноќта да светлее. 

Експлицитно се нагласува присуство на две грла, две утроби и две тела. Бидејќи 

утробите се израмнети, можеме да замислиме дека двајцата лежат еден врз друг, 

додека играта не заврши со врисокот навестувајќи го оргазмот. 

Се чини дека Даница Ручигај многу суптилно и префинето ги внесува мотивите на 

сексуалност во својата поезија, но сепак, тоа е (за средината и времето во кои што се 

појавува нејзината поезија) провокативно и без сомнеж иновативно. Со тематизирање 
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на тело, сопствена телесност и сексуалност поетесата и пркоси на долгата христијанска 

традиција на закриено тело и регулирана сексуалност. Срамот од голото тело небаре 

се развива веќе на почетокот на човештвото кога според библиското предание Адам и 

Ева изеле јаболко од дрвото на сознанието и затоа ги прекриле гениталните предели 

со прегачи од смоквино лисје. Дрската одлука на Ручигај можеме да ја разбереме со 

помош на две околности: првата е веќе споменатиот нов општествен поредок којшто ги 

одбива религиите и забранува верски обичаи, а другата е интерес за старогрчката 

култура во којашто телото, дури и голото, е уважувано, еротиката прифатлива, а 

сексуалноста не служи само за репродукција, оти еленската земја не овозможуваше 

опстанок на бројни потомства. Поради хедонистички тенденции и ограничени 

репродуктивни можности наводно се развиле и алтернативни сексуални пракси, на 

пример хомосексуални односи. (Makarovič 2009: 100–110) 

Согласно со напишаното гледаме белези на отворена љубов односно свест за нагони и 

во песните на Даница Ручигај. Неопходно е читање на песната „Твојот крст е мојата 

моќ“ (1960: 65–66): 

/.../ Ова тело широко женско 

И овие рамења растворени 

Ќе те побараат 

Да дојдеш едноставен 

И да не бидеш еднолик. 

Дојди обновен 

За обновени денови 

За обновени рамења 

За обновени допири 

Под тресок и молњи /.../ 

Ти доаѓаш 

Доаѓаш зошто те проколнале 

Вечно да молиш и да бараш ноќ 

Те проколнале и прави биле 

На твојата снажна плешка  

Ставиле огромен крст 

Што го носиш и ми го покажуваш 

Како завет. 

Твојот крст е мојата моќ. 
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Мене ме благословиле 

Да бидам добра 

Да бидам жена. 

Тука жената се јавува како лирскиот субјект што заповедува и заведува. Го повикува 

избраникот на средба условувајќи го со обновеност, значи со разноликост и отвореност 

во сексуалниот однос како што ја толкувам синтагмата „допири / Под тресок и молњи“. 

Понатаму објаснува што значи неговиот крст, неговата мака, неговото проклетство, а 

тоа е неговото либидо поради кој тој вечно моли и бара ноќ, тој сака женска близина, 

топлина и ја убедува дека тоа е завет. Самоуверена жена знае дека токму машката 

слабост е воедно и нејзината моќ, може да го заведува мажот и очигледно како добра, 

благословена жена може да го регулира сопствениот сексуален нагон па посредно и 

неговиот. Друга можна интерпретација ќе беше дека крстот е неговиот фалус, оти го 

носи и ѝ го покажува, дури го увеличува до величина на завет, но оваа варијанта е 

уште подрска и поголема провокација поради навреда на еден од главните верски 

симболи. 

Во песната „Едно утринско враќање“ (1963: 94–95) подобро се запознаваме со односот 

помеѓу лирскиот субјект и другиот: 

/.../ Ги подаваме рацете 

Топли се сѐ уште 

Заробени сме меѓу две 

Ноќни несмирувања 

Ослободен и невин ќе биде 

Нашиот допир сега 

Топлината е само краток измамнички 

Напор на помирување 

Утрото неприемливо нѐ собира 

И нѐ носи во недоглед 

Да се вратиме во нашите куќи 

Измислени за спокој 
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Љубовниците наутро си подаваат раце на разделба и тие се топли од ноќни 

несмирувања што ги разбираме како телесно спојување, а тоа е осудено на пропаст 

односно има ограничен рок на траење. Бидејќи тие мора да се вратат дома, иако не 

сакаат, а се дружат само преку ноќ, претпоставуваме дека можеби се работи дури за 

забранета љубовна врска.  

После сребрени ноќни игри на ред е нов ден што во песната „Наутро“ (1960: 48) вака 

започнува: 

Морници низ телово мое 

Се превиткуваат како пламен 

Последниот грч по смиреноста  

Ме напушта. /.../ 

Телото ме залепува до пролет 

Наутро кога излегувам. 

Пролетта ме возбудува. /.../ 

Сосема експлицитно наброени се телесни симптоми карактеристични за сексуален 

однос, но наутро ноќното замајување на двајца завршува и последично морниците 

слабеат, лирскиот субјект пронаоѓа нова возбуда надвор, се восхитува приближувајќи 

ѝ се на природата.16 

Големото значење што го има раѓањето деца за женскиот лирски субјект во 

творештвото на Даница Ручигај, можеме да го сфатиме и како вид на разочарување од 

фактот дека женскиот лирски субјект не забремени или дури дека абортирала дете, на 

пример во песна „Привидувања и сенки“ (1963: 99–100): 

 

/.../ Ништо не се изменува по нашето заедничко 

Љубување остануваме деца на сите сенки 

И ова привидување на мртви новороденчиња 

Оковано ги сплеткуваме мислите 

Нивниот живот лежи долу под нозете /.../ 

  

                                                 
16 Восхитување на физичкиот аспект љубовен однос и тага поради разделба наутро мошне 
потсетува на мотивот од трубадурска лирика, посебно на тип песни алба односно утрински 

песни. 
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8. „ОСАМЕН РАЗГОВОР СО ЉУБОВТА“ ИЛИ ЉУБОВНА МОТИВИКА  

Повеќепати поезијата на Даница Ручигај е окарактеризирана како љубовна. Вистина е 

дека љубовта како средишен мотив во нејзиното творештво се јавува како мошне 

разгранет поим при што лирскиот субјект го доживува целосно, вклучувајќи широк 

дијапазон од неговите различни облици. За нив лирскиот субјект дискутира во „Осамен 

разговор со љубовта“ (1963: 119–120): 

/.../ Во колку бои ќе ја претвориш мојата мисла 

Трепетлива и незаконита таа мисла во која исчезнуваат 

Оплеменетите игри поткрепени од твоето кревко 

                                                                           треперење 

Низ колку настани ќе ме разоткриваш за да ја 

Осознаеш мојата недвижна полноводна река /.../ 

Низ неколку умирања ја создавав својата бесконечна  

Разглобена немара и по секое умирање 

Те осознавав како постојано траење 

Бесконечно оддалечено од времето и просторот 

Во која од своите игри сакаш да ме преобразиш 

За да ме однесеш победена и немоќна /.../ 

Женскиот лирски субјект ја апострофира антропоморфиската љубов којашто ја 

обвинува за бројни настани, згодни и незгодни што ги хиперболизира како умирања. 

Љубовта ја доживува како таа да си игра со неа и да ја предизвикува да се смени. Иако 

ѝ замерува за лошите намери и направената штета, добро знае дека сите искуства ѝ 

носат корист и ја обојуваат да не биде еднолика, туку обновена, како што таа ќе 

побара од мажот во песната „Твојот крст е мојата моќ“ (1960: 65–66). 

Дијалог со љубовта започна веќе во првата стихозбирка со песната „Љубов“ (1960: 

51): 

Ти таму внатре 

Што ми седиш како икона 

И ме уништуваш 

Да бидам само жена. /.../ 
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Најпрвин љубовта е апострофирана како сила што од внатре го контролира лирскиот 

субјект. Ја споредува со икона, значи православна католичка слика за светец што ја 

издигнува љубовта на рамниште на важен авторитет. За жал, таа го упропастува 

женскиот лирски субјект, како што објаснува Ирена Павлова де Одорико (2014: 7) 

бидејќи ја сведува само на жена, додека таа сака да биде човек. Лирскиот субјект 

постапува обратно и почнува да ја деградира љубовта. 

/.../ Што се облекуваш  

Со нашата крв и месо 

И нѐ лажеш со нашата 

Очовеченост. /.../ 

Еве сум 

Со вашата крв и месо 

Надвор од вас /.../ 

Ништо не можеш 

Злосторник си 

Твојата бестелесност 

Е суетата наша. 

Некој сепак те измислил 

ЉУБОВ. 

Лирскиот субјект го разоткрива винстинскиот идентитет на љубовта. Таа е измислена 

општествена концепција којашто го оправдува сексот и ги очовечува луѓето да не ги 

водат само ниските телесни нагони што треба да се задоволат. Колку и да се труделе, 

моралната и телесната чистост со аскетскиот живот тешко се спроведуваат затоа 

луѓето, слаби какви што сме, осудени сме на телесност, додека љубовта како идеја и 

духовна вредност може да постои само бестелесно. Лирскиот субјект сепак се 

определува како сличен, значи од крв и месо, но поинаков, што разбирам како не се 

срами од сопственото тело и сексуалност што се потврдува во останатите песни, а од 

другата страна ѝ се поклонува на љубовта и признава дека тоа е клетва на сите нас, 

така што жената како лирски субјект и сама се вљубува.  
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Во песната „Името ти е маж“ (1960: 54) лирскиот субјект отворено ја исповеда својата 

љубов кон непознатиот односно анонимен маж: 

Не можам со ништо  

Да те споредам. /.../ 

Те имам таков 

Каков што не си. 

Илузијата по тебе  

Ќе ја залепам  

Како плакат 

На секој друг сретнат 

Да не те забележувам 

Таков каков што си 

Оти те љубам 

Маж си. /.../ 

За мажот зборува без суперлативи бидејќи нема зборови за да го опише ниту не наоѓа 

споредби да ја изрази неговата посебност и одличност. Додава дека совршената слика 

за него постои само во нејзините очи и мисли, оти има створено илузија за него во 

којашто верува и дури не сака да ја прекине, сосема ѝ одговара и го прифаќа 

идеализиран, а не каков што е во суштина. Продолжува да го означува: „Оти не си 

ниту ТИ / Ниту ТОЈ“ со што се утврдува дека нејзиниот идеал не постои во стварност, 

можеби таа само го негува идеалот и сака да го достигне ментално, свесна дека не 

може да го сретне во предметен свет или да го осети со своите сетила, како што 

објаснува Платон  во својата теорија за идеализам (Makarovič 2009: 54). Според 

неговото учење светот е лажовен, неавтентичен, миновен поради материјална, 

временска и другите условености, а правите вистини, наречени идеали се наоѓаат 

надвор од пештерата каде што сме затворени, тие се неопипливи и вечни. Токму тоа го 

заклучува и лирскиот субјект во песната „Името ти е маж“: „Претставата за тебе / Ќе 

биде завршена / Во еден безимен круг.“ Пак изненадува со спротивставување, 

завршеток и круг како антиполи при што кружниот принцип запира и го негира 

завршувањето, значи претставата за мажот ќе опстане и како идеал и воопшто не му 

треба име оти веќе е совршен и единствен.  

 

 



33 
 

Саканиот толку е сакан што не е битно каков ќе дојде, но ако дојде повреден, таа ќе 

знае дека се трудел да стигне и важно е да дојде, но уште поважно е да доаѓа бидејќи 

вакво чекање со големо очекување е слатко, осмислено и ослободувачко како што 

пишува во песната „Доаѓаш ли“ (1963: 101–102): 

Ако некогаш си намерил да доаѓаш 

Дојди со лице распукнато 

Дојди со рамења натежнати 

Дојди слеп и осакатен /.../ 

Ако си намерил да доаѓаш 

Доаѓај долго доаѓај многу долго 

За да имаме постојано што да очекуваме 

Доаѓај доаѓај доаѓај до крајот 

Тезата за идеализираната претстава за избраникот се потврдува во песна „Во сѐ сакам 

да те доближам“ (1963: 125): 

Во сѐ сакам да те доближам 

До болот на листот откинат /.../ 

Трепетливо доаѓање да си ми 

Како во сонот /.../ 

Биди ми она што никој 

Не можел да биде 

Затворен само за мојата  

Изгладнета мисла по тебе /.../ 

Во себе сакам да те доближам 

Да го допреш бурното 

Струење на крвта за да 

Одминеме во оддалечен 

Настан за човечкото око 
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Жената му се радува на неговото доаѓање што ќе се случи физички. Тие ќе се сретнат 

во неа и телесното соединување ќе им овозможи лутање, односно: 

/.../ Во мрачниот простор на допирите 

Се валкавме во оплодени желби 

Просторот неволник отмен 

Се смрачи од гостинско самољубие 

Сомнително воздухот затрепери 

Луњи во мракот невиделина 

Времето луто се подбива 

Огромен копнеж се зарива 

Во зарипнатиот воздух /.../ 

Се запаливме на огнот на цвеќето 

Прегореа желби невестински 

Светковините тажеа 

Со тажалки недоиспеани 

Зачудено кркори воздухот  

По земјава јаловица 

Капат желбите есенски /.../ 

Сонцето наутро ја пресушува росата 

Солзите се претвораат во зеленило 

Неспокојноста траги остава 

Во цврстите допири на соништата 

 

Се венчавме на олтарот  

Од измачени соништа 

Го запаливме цвеќето 

Наместо свеќи 

Мртовецот век да векува 
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Во оваа подолга одломка од песна „Соновите не заспиваат“ (1963: 127–128) е опишан 

полов однос после венчавка што е проследен со невреме.17 Поради темната, 

страотлива и шумна природна кулиса што го назначува обредот на премин и олтарот 

на соништата надоместен од обичен олтар и навестува дека тие ги жртвувале своите 

визии, а другата необичност е запалено цвеќе наместо свеќи што остава и слушен 

впечаток поради сличноста. Во песната преовлада моловски тон на разочарување што 

се потврдува со прегорени невестински желби, тажалки и мртовец. Виталистичка 

нишка сепак постои во зеленилото што никнува од солзи, значи лошото станува добро 

и корисно, донесува нешто потрајно и враќа надеж, оти природата обновува живот. 

Во извесна мера тага, неизживеана љубовна приказна и чувствување природа исто 

така наоѓаме и во песната „Во Катланово“ (1960: 46): 

/.../ Во нашите погледи 

Израснаа сите зеленила, 

тогаш на оној рид 

Ги однесовме сите сонца. 

Во нашите погледи 

Се родија сите наши деца, 

    тогаш 

Се сеќаваш и умреа. 

Кога сонцата се изморија 

Во нашиве очи 

Ги склопиве 

  тогаш. 

Нашите очи се пеплосаа. 

Незанемарливата ситница што го привлече нашето внимание е јазичната отстапка во 

бројот кај именката сонце. Таа се појавува во множина, што е необично поради 

геометеоролошки факти, но во контекстот на песнава употребата не е само естетска 

туку и филозофска. Сонцето обележува семоќна и сестрана страст, наклонетост меѓу 

двајца вљубени и од неа како врвна точка настануваат деца, затоа има повеќе сонца. 

                                                 
17 Според Арнолд Ван Генеп во своето темелно дело Обреди на премин („Les rites de passage“, 

1909) задолжително е гласните извици, пеење, топот да ги обележуваат обредите на 
преминување меѓу кои се сврстува и свадба, оти се работи за промена на статусот не само за 

две лица што влегуваат во брачен однос, туку се преструктурираат и семејни односи. Сите 

бучни споредни чинови во текот на свадбата носат апотропејска функција и се извршуваат со 
намера да им се обезбеди среќа на младенците. Повеќе за тоа види во трудот Свадбата како 
обред на премин кај Македонците од брсјачката етнографска целина (2000) на Весна Петреска. 
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Тоа е визија на иднина што ќе се сруши во мигот кога очите се склопат, „оти ќе не 

болеа од вжештеноста.“ (ибид.) Разочарувањето се случува поради силниот занес во 

однос на тоа што има ограничен рок на траење и на крајот сите можности се сведени 

до незначителен останок, а тоа е пепелта – којашто пак може да се установи како 

продукт на воспоставено елементарно циркулирање во природата што признава и 

библиско учење „прав си, и во прав ќе се вратиш“ (1 Мој 3,19). 

Во претходните примери од песните веќе се забележуваат главните карактеристики на 

творештвото на Даница Ручигај што се изнесуваат и во литературнокритичките записи. 

Хиперсензибилноста, ако смеам така да ја наречам, делува во единство со природата. 

Лирскиот субјект се доживува како дел од природата, ја опишува и/или употребува за 

преносно значење. Чести се проширените метафори со коишто жената како лирски 

субјект изразува свои емоции или го означува односот кон љубовникот. Во таа улога 

видовме дека се појавува пред сѐ сонце, оти огнен предзнак како симбол за страст 

може да соучествува во љубовен однос. Слично се случува и во песната „Ги оставив“ 

(1960: 32) со разлика дека тука не настапува сонце експлицитно, туку се вклучени 

неговите одрази и нијанси на светлост што се редат во текот на денот. 

Ги оставив 

Сите свои залези 

Во твоите раце 

Да изгреат. 

Ги оставив 

Сите свои ноќевања 

На твоето чело 

Да ги раздениш. 

Ги оставив 

Сите свои ѕвезди 

На твоите плеќи 

Да ги однесеш. 

Кратката песна е составена од паралелизмот на три реченици што почнуваат со глагол, 

а понатаму се набројани работите што таа ги поседува, но ги препушта нему. Се 

чувствува доверба меѓу нив, жената дури верува во машка физичка и натприродна 

моќ, додека таа целата е составена од природни – или поточно небесни – светлини и 
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темнини. Кај мажот истакнати се телесните делови што се активни, а жената е 

пасивна, во прв план е поставено нејзиното мечтаење. 

Поинаков однос се воспоставува во песната „Ти и јас“ (1960: 52–53) којашто е 

наполнета со метафора, за чиешто разбирање клучот го носи насловот и првите два 

стиха: „Морето твое ме создаде / Бран да ти бидам.“ После првичната слика таа се 

проширува и го зазема целиот текст. 

/.../ Ми лежиш по мене  

И ми се молиш 

Ме проколнуваш 

Со сите риби што мируваат 

Да запрам. 

Да ти се подадам 

Таму долу 

Не, бран сум ти 

Твојата немоќ  

Ќе ја исплискам 

Низ песоква /.../ 

Погледни се 

Во маливе вирчиња 

Што те исплискав 

Колку си немоќен 

Без мене /.../ 

Лирскиот субјект се претставува себеси како подвижен и силен. Жената како бран има 

моќ да го преобликува морето што е само огромно количество вода, а таа го 

раздвижува, го украсува и исплискува на земја. Вака морето останува без сопствената 

волја, а бранот е тој што го контролира, а воедно и оживува, оти без него морето е 

само „мирна водо / море мое / под мене“ како што го апострофира. Жената пак е на 

страна од природата, се чини како да е обласник и маѓесница, да ја разбира тајната на 

животот, а мажот ѝ се потчинува.  

Ваквата мистифицирана слика за жената секако е примерена за подлабока обработка 

од аспект не само на екокритика туку и на екофеминизам. Следниот се занимава со 

полови конотации на природата и како тие влијаат на представите за реалноста; 

метафорите за жената и природата и какви се нивните цели, дали функционираат 
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субверзивно; хиерархиски дуализми во однос меѓу човекот и природата заедно со 

феномени на отуѓување и зависност; концепт за идентитетот на сепство како што ги 

наведува Криста Греве Волп, а Јожица Чех Штегер (2015: 83–85) додава дека теоријава 

во нашите простори се појавува ретко. Таа напиша монографија „Ekokritika in literarne 

upodobitve narave“, единствена во словенечката литерарна наука по таа тема, а 

информативно ја споменува хрватска теоретичарка Мирела Холи, но покрај неа важни 

се и придонесите на Кармен Ратковиќ и Марија Гајгер Земан. Воопшто во Хрватска 

екофеминизмот е поразвиен одошто е застапен во Македонија на пример, што значи 

дека се ангажирани во полиња на стереотипизација и социјална депривилегираност 

врз основа на род и природна предусловеност, искористување на природни ресурси 

итн., а основното прашање е сродност меѓу потчинувањето на природата и жените. 

Спиритуалната гранка на екофеминизам насочена е пред сѐ кон Мајката Земја и 

жената како нејзиниот посредник. Без сомневање со стручна веродостојност ќе кажеме 

дека творештвото на Даница Ручигај би можело да се анализира и од тој аспект.  
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9. „ПРИВИДУВАЊА И СЕНКИ“ ИЛИ МОТИВОТ НА ОЧИ 

Првиот раздел од стихозбирката Сребрени ноќни игри е насловена „Играта помеѓу 

мене и тебе“, а песните се во голема мера ненасловени. Првата „Погледни ја рекава“ ја 

најавува содржината со чијашто помош навлегуваме во понатамошните и со лесност ги 

читаме континуирано како циклус, оти имаат јасни заеднички мотиви. Почетната песна 

нѐ воведува во приказна за љубовен пар што е веќе завршена и затоа тажна, но потоа 

лирскиот субјект во песната „Затоа ќе замолчам“ (1960: 28) продолжува: 

/.../ Очите ќе ги затворам 

Сакам еднаш да ја разберам тајната 

На сјајот што се згасна 

По првото ветување 

Овој пат нема да заплачам. 

Мотивот за огнот и очите веќе ни е познат, а овде згаснатиот сјај означува крај на 

партнерски однос, но поинтересен е друг детаљ во врска со очите. Значи, таа со 

склопени очи ќе ја разбере тајната. Тоа веднаш нѐ потсетува на старогрчкото 

верување дека слепите имаат пристап до вистината. Веројатно најпознатиот пример за 

тоа е прочуениот поет и пејач Хомер, кому му се припишува авторство на еповите 

„Илијада“ и „Одисеја“.  

Во песнава, а уште поексплицитно во наредната песна лирскиот субјект разговара со 

себеси, се теши и охрабрува после каење и разочарување, но таа си приговара да 

најде нова смисла. Се појавува автокомуникација, типична за дневничките записи, а 

според Јуриј Лотман (1996: 24–26) таа овозможува рефлексија на порака односно 

информација така што чекор по чекор доведува до напредок. Токму тоа се забележува 

во споменатите песни ако ги оценуваме заедно. Лирскиот субјект се дистанцира од 

себеси и се убедува себеси: „Во твоите очи веќе нема место за тага“ (Ручигај 1960: 29). 

Другата тајна што треба да ја одгатнеме прелетува низ истата песна, а тоа се есенски 

птици. Одговори проследуваме во наредните две песни што функционираат како пар 

не само поради продолжение на веќе зачнатата приказна и истите мотиви на очи и 

птици, туку и затоа што се формирани како дијалог. Во првата преовладуваат реторски 

прашања, а во другата реченици со заповеден начин.  
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Во песната „Кој ги испи ноќва очиве“ (1960: 30) се појавува црна птица што не може да 

лета: 

/.../ Кој ги испи ноќва очиве 

Радоста во топла солза истече 

Очиве камен станале 

Еден извор од црни крилја истекува 

Кој ги испи ноќва очиве 

Во темна мрежа една птица фатена 

Ја заклаа нозете 

Ниту еден лет да не замавне 

Погоре од земјата 

Кој ми ги испи очиве 

Што не можам да те прогледам 

Во просторов повишен од светлоста 

Во последната, петтата строфа се покажува дека ранетата птица, затворена во кафез е 

токму таа, жената, лирскиот субјект што се чувствува неразбрано и неприфатено во 

својата средина што ја стега, и ѝ го нарушува мирот и ја ограничува 

самореализацијата. Со истата метафора се послужи и Шарл Бодлер кога во песната 

„Албатрос“ тематизира арогантно однесување на морнари кон албатросот бидејќи тој 

може прекрасно да лета, а на земја само шанца и тие го исмеваат. Ваков е и односот 

кон талентираните уметници.  

Како што реков, автокомуникацијата ја доведе жената до позитивен пристап кон 

животот, таа наиде на нова надеж и во песната „Не, не зборувај ми за очите што се 

/исушија“ (1960: 31) веќе е подготвена за нови убавини, нови посети и нови времиња:  

/.../ Затоа дојди 

И отвори ги сите зелени лисја 

Нека влезе пролет 

Птиците на пролет се радуваат. 
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10. „ПРОШКА ОД ВОДИТЕ И ВЕТРОТ“ ИЛИ МОТИВОТ НА 

ВЕТАР 

Мотивот на ветар неопходен е за разбирање на втората збирка поезија на Даница 

Ручигај. Насловот „Заробеници на ветрот“ пак спојува две спротивности бидејќи ветар 

симболизира слобода. Бидејќи тој се појавува во повеќе песни, треба да ги разгледаме 

и нив, за да добиеме целосна слика односно да ни се нацрта повеќеслојно значењето 

на мотивот на ветар. 

Првата песна „Сакав едноставно да го доживеам сѐ она што се случува меѓу луѓе 

отсекогаш“ (1963: 83–86) нѐ изненадува не само со долг наслов, туку и својата 

должина. Текстот е поделен на 14 строфи од сосема различни облици – посебно 

истапуваат две згуснати целини, додека најкратки се последните две-три строфи оти 

имаме еден дистих и два тристиха – што значи дека формата визуелно ја поддржува 

сензибилната појава на ветрот. Имитирање на дување ветар со изменување посилни и 

послаби, подолги и пократки бранови со неправилна, распрскана, расчленета и долга 

поетска форма се смета за ликовна песна. Таа почнува со слика на невреме што „луди 

мисли озаконува“ и „Сѐ во очаен неред се втурнало“. Јасно е дека се случува нешто 

необично, но бргу сфаќаме дека атмосферата станува сѐ позлокобна, фантастична и 

надреалистична, оти болна рака ја обесиле на грмотевица и сега кине облаци, од неа 

расте раскршено крваво стабло. А потоа објаснува: 

/.../ Раката не е ништо друго 

Освен болката ни 

Нашата недодржена намера 

За ослободување /.../ 

Сакаш ли да се заплеткаме 

Во неразмисленост 

Да им допуштиме и на 

Рацете и на нозете 

Да не се допираат до ништо 

И да бидеме само лесно повевање  /.../ 

Полека се прави увид во идејата дека природната појава, иако е катастрофална, 

предизвикувана е од страна на човекот и неговите постапки, оти „оваа грмотевица / 

Што е распалена од човечки оган / Ќе ни напоменува за силата своја“. Во тоа, 

всушност, се крие еколошка идеја дека човештвото не умее да управува со природата 
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чесно и рационално, со што животот може да биде мошне едноставен и умерен. Човек 

сака да ја надвладее природата и таа може да се потчини само делумно, додека не 

полуди и може дури да го загрози човечкиот живот. Ветрот ја разнесува својата 

распалавеност насекаде и дејствува на друго: 

/.../ Луд ветар 

Луди ги прави дрвјата 

Луд го прави воздухот 

Луди ги прави сите нешта. /.../ 

Голем маж луда снага донесува /.../ 

Ветрот ќе ме претвори 

Во сенешто 

И нема да постојам 

Од луда жена ништо не полудува 

Важно може здрави деца да раѓа 

Сакав едноставно да доживувам 

Сѐ она што се случува меѓу луѓето 

Отсекогаш 

Ветрот допира сѐ живо и неживо, а неговото лудило можеме да го интерпретираме 

како слободен дух, неограниченост што отвора бројни можности. Лирскиот субјект на 

пример верува во трансформациска моќ на ветрот и дека ќе ја снема, оти нејзината 

желба веќе се остварила. Таа сакала да доживее исто како сите нормални луѓе и на 

крајот сфаќа дека многумина живеат несреќно, дека не ги ценат добрините што им се 

нудат и тоа ќе се повторува до недоглед оти цело време се раѓаат нови деца. Уште 

поинтересно е дека лудоста што ја предизвикува ветрот воопшто не се смета за лоша, 

не станува збор за обична лудост туку ментално ослободување какво што го 

препознаваме и во песната „Не се смирува ветрот“ (1963: 89): 

/.../ Не се смирува ветрот 

Нѐ однесе подалеку до каде што 

Можевме да стасаме 

Бунтот на нашите неможности /.../ 
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Амбивалентната природа е утврдена во песната „Седумте ветра“ (1963: 91): 

/.../ Причината е во првиот што ѝ го дал името 

Жена Седум ветра седум клетви 

Во просторот ништо спокојно не навлегува 

Ветрот го размавтал своето неодредено тело 

И завива точно под клепките погледот се затемнува 

Ветрот ја има моќта на господар Рацете се 

Претвориле во ветар проклетство носат 

Третиот непрестајно кружи околу главата 

И покажува до каде треба да се достигне 

За да се чуе огромното рикање на мислава 

Што создава умирање без податок за смртта 

Траги под стапалките нема 

Четвртиот ветар ги израмнува 

Петтиот го разнесува во утробата 

Ножеви оставил род да нема 

Љубовта ја прогнале со шесте завивања 

Да стивнат сите ветрови упорно завива 

Седмиот Ново Проклетство во мојот род донесува 

Ветрот овојпат настапува како ужасен господар што има моќ над светот, а посебно над 

жената којашто ја проколнал. Неговите седум лица никако не се љубезни и угодни, 

иако така претпоставуваме поради магичната бројка седум, туку делуваат како седум 

страшни глави на аждер. Остри, сурови слики навестуваат бол и смрт, создаваат визија 

на апокалипса што започнала со падната жена.  
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11. „ИГРАТА ПОМЕЃУ ТЕБЕ И МЕНЕ“ ИЛИ ВЛИЈАНИЈА 

Досега детектиравме веќе неколку примери на интертекстуални алузии или барем 

дијалошки врски во творештвото на Даница Ручигај. Од словенскиот културен слој 

извира компарацијата „Што ме чекаат секоја вечер / Како леб и сол“ (Ручигај 1960: 43), 

а инаку преовладуваат уметничко-текстуални врски со христијанскиот, старогрчкиот и 

јужнословенскиот културен круг и овде ќе додадам уште неколку. Преводот „собери го 

денот“ (ид. 45) всушност го посакува истото како изворната поговорка на латински 

„Carpe diem!“. Фраза „јудин бакнеж / Никаква утеха не е за никого“ (Ручигај 1963: 103) 

или споменување „пламенен јазик“ (Ручигај 1960: 48) се толку присутни во 

колективната свест што веројатно не се ни намерно употребени и тешко се вбројуваат 

меѓу интертекстуални елементи. Некои од нив сепак остават мошне провокативен 

впечаток, како на пример „Извади ги икониве голотиња / Што мамат.“ во песната 

„Љубов“ (ид. 51). Поистакнато е опишувањето на судбината на Исус што лирскиот 

субјект во песната „Исповед“ (ид. 74–75) ја споредува со својата, а на крајот пак 

подава парадокс кога нагласува дека невиноста „ќе остане на крст распната“. 

/.../ Велат дека пред илјада и нешто години 

човекот еднодневно го носел крстот 

Секое утро торжествено и неуморно 

се распнувам на денот крстосан 

а навечер тивко се откинувам 

за да ја видам длабочината на болката 

И со прекршени сили барам 

Да дојде господарот мој 

Да ја стави раката своја 

во оваа ноќна болка 

во овие рани дневни /.../ 

Лирскиот субјект го иронизира Исус, неговото свето патење е деградирано оти било 

некогаш одамна, а лирскиот субјект болува сега; тој го носел крстот само еден ден, а 

таа го носи секој ден. Затоа го чека исцелителот да ја стави лековитата рака на 

нејзината рана за да оздрави, но маките траат постојано, преку ноќ и преку ден затоа  

претпоставуваме дека единствено што помага е љубовта.  
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Такаречи истата мисла е констатирана во првата стихозбирка на Даница Ручигај (1960: 

21),  што наедно го разоткрива зацртаниот приоритет во поетиката на поетесата. 

 

АКО ВЛЕГУВАШ ВО ОВОЈ ХРАМ 

ВО КОЈ ЉУБОВТА Е ВЕРА 

ПОМОЛИ СЕ 

Напомената во цитираните стихови е всушност упатство за читање песни. Читателот 

непосредно е предупреден дека кон поезијата треба да се однесува со почит, а 

истовремено натписот го најавува главниот тематски стожер. Љубовта станува 

институција, воздигната е на нивото на вера, а книгата што ја држиме во раце е 

посредник, споменик на љубовта, нејзиното свето место и материјализирана 

скривница. Ако сакаме збирката да ја читаме вистински и правилно да ги разбереме 

стиховите, треба да се помолиме односно да ја почувствуваме љубовта. На оние што 

неодговорно се однесуваат кон главното начело, лирскиот субјект може дури и да им 

се налути како што вели во песната „Последна игра“ (Ручигај 1960: 73): 

Рацете ќе  ти ги скршев твои 

Од величината на молитвата моја 

Храм да имав 

Ти ќе ја соблечеше намрата своја 

И ќе влезеше тивко без неа. 

Храмови нема – ниту ти 

Поклоник можеш да бидеш 

Посебен пример на дијалог со сопственото творештво Даница Ручигај нуди во песната 

„Оплакување“ (1963: 131–132), последната од Заробеници на ветрот, кога експлицитно 

ја споменува својата главна идеја и имплицитно го повторува воведното мото: 

/.../ Нека се помоли секој на својот бог 

И нека се покори пред овој живот 

Со почит на љубовта /.../ 

И во втората стихозбирка видувањето на љубовта останува главниот императив кон 

којшто лирскиот субјект се придржува, значи цитатов се однесува на воведното мото 

од првата збирка и го убедува читателот дека не е важен одреден тип религија, 

поважно е да се има вера во човештвото и да се грижиме за неа со љубов. Втората, 
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уште поексплицитна автоцитатност што го вклучува и насловот на песната „Доаѓаш ли“ 

(Ручигај 1963: 101) наоѓаме во наредните стихови (ид. 132): 

/.../ Дојдете о вие да го оплакуваме животот 

Оти сѐ што доаѓа доаѓањето му е смртта 

Ја однесе песната на Д О А Ѓ А Ш  Л И 

А сите доаѓања денеска ќе ги зариеме 

Во телото на болот и судбинските непреболи /.../ 

Без обѕир на тоа што се случува оплакување, лирскиот субјект повикува како на 

веселба, сака да го славиме животот, оти сѐ е минливо и ни следи само смрт. 

Жената во опусот на Даница Ручигај никако не остава впечаток на конформистичен 

лик. Длабоко ги доживува и неугодните чувства. За преболување на тешките мигови 

таа се губи во природата, бара повторен контакт со неа и пак се покажува дека 

природата е тесно сврзана, речиси слеана со човекот, како меѓу нив да постои 

хармонија и резонанција. Во првата песна „Погледни ја рекава“ (1960: 27) од првата 

стихозбирка тематизирана е тага после разделба со саканиот, за која што зборуваат 

антропоморфиски води и така на прв поглед неважната приказна се шири и тагата 

станува универзална. 

Погледни ја рекава 

Што го однесе првиот ден 

По разделбата  

Го однесе  денот. 

Реката премногу зборува 

Разделбата требаше 

Да остане само меѓу нас. 

Реката премногу зборува 

За нашата тага ќе знаат 

Сите мориња. 

Погледни ја рекава 

И дочуј ја приказната 

На сите мориња што тагуваат. 
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Покрај бројни други песни, посебно од втората стихозбирка, токму оваа можеби 

најочевидно наликува на песната „Суматра“18 од српскиот поет Милош Црњански, 

посебно во втората строфа: 

Растужи ли нас какав бледи лик, 

што га изгубисмо једно вече, 

знамо да, негде, неки поток, 

место њега румено тече! 

Се работи за песна-манифест што ја објаснува неговата идеја за суматраизам според 

којшто дури најминорни настани играат важна улога и влијаат на сиот свет и посебно 

внимание се обраќа токму на ситниците, се бара неопипливото, оддалеченото, 

флуидното. Бидејќи песната настанала во 1921 година, а Даница Ручигај студирала 

југословенска книжевност, веројатно таа ја има читано песната па се угледала на неа. 

Јасно е дека постојат сличности во мотивот и идејната позадина, но тие се преслаби за 

да би можеле да зборуваме за експлицитни интертекстуални траги бидејќи за 

разбирање на песните на Даница Ручигај не е потребно познавање на опусот на Милош 

Црњански како предтекст односно интертекст како матрица којашто содржи полно 

значење и би служела за голо реферирање или иновативна преработка во другото 

уметничко дело коешто отвора новата смисла (Шелева 2000: 75, Eror 2002: 244–249, 

256). Издвоениот пример може да ни послужи за увид во генеза и перпетуирање на 

уметнички слики и приоди кон идеи. Покрај тоа, во претставените примери 

забележуваме влијание што функционира според слични механизми како 

интертекстуалност со важна разлика дека таа ги вклучува двете литературна дела и го 

претпоставува активното учество на читателот, додека влијанието делува во една 

насока од изворниот текст кон новиот при што се работи само за перспективата на 

авторот, а читателот не е задолжително ориентиран кон, ниту запознаен со 

претходните текстови и процеси (ид.: 126–131).  

Изложените поими беа втемелени во рамките на постструктуралистичката теорија што 

своето толкување19 го надоврзува на Михаил Бахтин којшто изнесува дијалогизам како 

                                                 
18 Сад смо безбрижни, лаки и нежни. / Помислимо: како су тихи, снежни / врхови Урала. // 

Растужи ли нас какав бледи лик, / што га изгубисмо једно вече, / знамо да, негде, неки поток, / 
место њега румено тече! // По једна љубав, јутро, у туђини, / Душу нам увија, све тешње, / 

Бескрајним миром плавих мора, / Из којих црвена зрна корала, / Као, из завичаја, трешње. // 

Пробудимо се ноћу и смешимо, драго, / на Месец са запетим луком. / И милујемо далека брда / 
и ледене горе, благо, руком. (Преземено од: https://www.poezijasustine.rs/2017/09/milos-

crnjanski-sumatra.html, 23. 7. 2020) 

https://www.poezijasustine.rs/2017/09/milos-crnjanski-sumatra.html
https://www.poezijasustine.rs/2017/09/milos-crnjanski-sumatra.html
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чекор што претходи на интертекстуалноста. Таа е со свиоте специфични функции 

покарактеристична за постмодернизмот, но во секој случај се занимава со присутност 

на повеќе гласови и односи меѓу нив. Авторот дијалогизмот го објаснува во опозиција 

до монологизмот на Фуко, значи манипулативни црти на дискурс во мошне хиерархиска 

општествена структура, додека со либерализација на културно-политичкиот простор на 

поединецот му се допушта освен предодредената биолошка единка, да придобива и 

личноста, да стане субјект, дел од семиотичкиот свет, при што се клучни 

надворешниот дијалог со светот и другите субјекти и внатрешниот говор коишто 

овозможуваат самосознавање. Бахтин индуцира случувања и околности од 

општеството на поединецот за да покаже како се мотивирани навидум сосема 

индивидуалните процеси. (Шелева 2000: 45, 53–55)  

Токму од аспект на либерализација на македонското книжевно поле, во наредното 

поглавје е објаснета појавата на Даница Ручигај што на некој начин го надоградува 

поглавјето за женското писмо. Од друга страна принципот на внатрешниот дијалогизам 

аплицира на поголем план со дијалогот помеѓу литературата и културата и меѓу 

литературите од различни времиња и простори (ид.: 71–80), како што видовме во 

рамките на интерлитерарноста. 

  

                                                                                                                                                         
19 Повеќе прилози види во зборникот Теорија на интертекстуалност (2003) којшто го има 

приредено Катица Ќулавкова. 
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12. „ЧУВСТВУВАМ“ ИЛИ ПОЕТСКИОТ МОДЕРНИЗАМ 

До сега се запознавме со опусот на Даница Ручигај до таа мера што забележавме 

некои посебности во нејзиниот стил. Немам намера упорно да ги набројувам 

различните стилски фигури коишто таа ги има употребено во своите стихотворби, 

бидејќи тие се присутни и кај низа други автори. Она на што вистински треба да се 

посветиме се спецификите. Јасна Котеска (2002: 121–124) во својата емпирична 

анализа на метафора во творештвото на Даница Ручигај заклучува дека таа е 

традиционално романтична, само третина од синтагмите се нелогични и затоа не може 

да се смести во рамките на модерната литература според Жан Коен кој подготвил 

модел за истражување според кој од класицизмот до симболизмот расте бројот на 

несоодветни синтагми, редундантни епитети итн. Спротивно заклучува Кристина 

Николовска (2002) којашто исто така стихозбирката Заробеници на ветрот ја анализира 

емпирички и ја оцени како високо фигуративна поради високиот број на 

персонификации, парадокси итн. во глаголските метафори.  

Се согласувам дека наведените фигури се карактеристични за творештвото на Даница 

Ручигај, оти лирскиот субјект разговара и директно апострофира дури чувства, на 

пример добрина во песната „Прсти“ (1960: 43–44), љубов и недореченост во исто 

насловените песни, а чувствата воопшто сѐ антропоморфизирани, на пример во 

песната „Осаменост“ (ид. 37) таа е антропоморфизирана како „стара вештерка што нѐ 

плаши.“ Од песните „Темни и непроѕирни се претчувствата“ (Ручигај 1963: 111–112) 

или „Смирувањата се многу подвижни и немирни“ (ид. 113) јасно се гледа контраст, а 

воедно и можност за истражување на когнитивна метафоричност.  

Покрај метасемеми и металогизми можеме да додадеме и метатакси. Покрај геминација 

истапуваат паралелизми со коишто се достигнува градирање – како на пример во 

песната „Да се издигнам до она сеќавање“ (ид. 109–110): 

/.../ Кон онаа река на која од другата 

Страна лежи долината 

Зелената долина 

Големата долина /.../ 
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Се засилува и значењето и ритамот. Слично и во песната „Недореченост, о проклета да 

си“ (Ручигај 1960: 55–56): 

Те оставив  

Во простор бесконечен, 

Те оставив  

Во време недоближно, 

Те оставив 

Во збор недоречен, 

Тебе песно недопеана 

Тебе радост откината 

Со возови црнооки 

Со простори избезумени 

За доближување. /.../ 

Стиховите се слеани и слободно се поврзуваат без обѕир на синтаксата, на пример во 

„Седумте ветра“ (1963: 91) што можеме да ги интерпретираме како имитирање ветар: 

Знам дека ликот мој те наранува Ништо подобро 

Во него не можеш да забележиш од ова очекување  

Што проклето се заглавило во рацете додека во 

Просторот ништо спокојно не навлегува 

Седум ветра ме проколнале 

Ветровите завиваат проклетството сѐ повеќе 

Се приближува Седум ветра ме проколнале 

Кој ли е најголемиот На жената ѝ е дозволено 

Само своето тело да го има 

Причината е во првиот што ѝ го дал името 

Жена Седум ветра седум клетви /.../ 

Всушност, веќе на прв поглед во песните на Даница Ручигај истапува слободниот стих: 

без рима, често и без поделеност на строфи, интерпункција повремено се јавува и 

многу стихови започнуваат со голема буква. Тоа без сомневање е значителен меѓник 

во развојот на македонската поезија, бидејќи крши (правописни) правила и внесува 

нови трендови, што значи дека и на нивото на форма како и тематски воведува 

иновации. Необичната синтакса, отсуството на интерпункциски знаци оставаат 

впечаток како мислите да течат преку стихови како река и кога замислуваме дека 
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чувствата на лирскиот субјект често се изразени со помош на споредби и мотиви од 

природата, сфаќаме дека се работи за одличен пример автореференцијалност, оти 

обликот ја одразува содржината. Најочигледен пример за тоа наоѓаме во песната 

„Едноставно сакав ...“ (1963: 83–86) како што имам објаснето претходно.  

Во модерната лирика поетската функција е доведена до крајност и Хуго Фридрих  

(1972: 172–179) признава дека изгледа како поетот да го создава новиот јазик. Се 

појавуваат елипси, често се губат глаголи, се нижат зборови, епитетите се нелогични. 

Бидејќи тоа секогаш ја шокира јавноста, за модерната лирика критичарите велат дека 

е дезориентирана, фрагментарна, брутална, дислоцирана, инкохерентна, 

депоетизирана (ид. 21). Слични изјави беа насочени и кон лириката на Ручигај, но при 

сѐ тоа пак заклучуваме дека македонската, барем таа на Даница Ручигај, 

модерн(истичка)ата20 лирика, важно се разликува од западноевропската како што ја 

опишува Фридрих (1972), бидејќи кај неа сосема се изоставени отуѓеноста поради 

технологизацијата и урбанизацијата, човек не е редуциран ниту дехуманизиран, а 

поезијата на Ручигај делува симболистички сугестивно и синестетички. Тоа се 

објаснува со нејзиниот подоцен настанок и социјалистичен поредок во Македонија – 

така и во другите јужнословенски земји модернизмот се појавува во 50-те години како 

активен отпор на поранешен соцреализам и одраз на лабавење на уметничка цензура 

поради политичкото ослободување21 (Juvan 2010: 159–161).  

Македонската историја на книжевноста (Младеноски 2018: 51–54, Ристовски 2008: 7–8, 

10) нуди богат асортиман називи за овој период бидејќи после Втората светска војна 

започнува забрзан и разгранет развој на домашната книжевност, што најчесто се 

споменува како повоена и современа книжевност. Најпрвин од 1944 понатаму 

преовладува соцреалистичка поетика, а од 1948 година се појавуваат конфронтации 

помеѓу првата генерација автори што следат претходни колективистични идеи и 

модернистите. Како важен меѓник во новата насока се јавува поетот Ацо Шопов со 

неговото творештво свртено кон сопствените чувства и интимни доживувања, 

поконкретно со излезот на стихозбирката Стихови за маката и радоста во 1952 година 

(Младеноски 2018: 52) односно култната Слеј се со тишината во 1955 година. После 

                                                 
20 Записот насочува на дистинкција помеѓу двата поима, напоменувајќи дека модерната како 

период „fin de siecle“ со симболистички, импресионистички тенденции и експресионистички 
авангарди воедно се смета и за источник на модернизамот што се развива понатаму во насока 

на надреализам, дадаизам, футуризам итн. Поради многу дискутабилниот и разнообразен 

концепт се прифаќа изразот модернизми (Juvan 2010: 157–158, Младеноски 2018: 51). 
21 Во 1948 со излегување на Југославија од Информиро се случи пресврт во југословенската 

надворешна политика, таа се отвора кон Западна Европа и постепено се либерализира. 
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таа етапа во текот на македонската лирика (и во книжевноста воопшто) почнува 

модернизмот односно поетскиот плурализам. 

Обидувајќи се поетскиот опус на Даница Ручигај да го определиме со некоја од 

утврдените стилски-епохални литературни категории, влегуваме на лизгав терен 

бидејќи нема еднолични и/или типични својства на одредена ознака, туку кај нејзиното 

творештво забележуваме обележја на модернизмот, формално пред сѐ јазично 

експериментирање и содржинските јадра на симболизам и интимизам. Секако во 

нејзиното творештво се присутни уметнички постапки што наликуваат на 

модерн(истичк)а лирика и ја продолжуваат интимната традиција на македонските 

поети Ацо Шопов, Блаже Конески и Гане Тодоровски и Матеја Матевски и др. Бранко 

Варошлија (1964) нагласува посебен статус на творештво на Ручигај во контекст на 

тогашните литерарни односно лектирни афинитети во согласност со единствениот 

режим во бившата држава. Ирена Павлова де Одорико (2014: 7) вака ги опишува 

неговите тенденции: 

Беше важно „општото добро“, „општата изградба“, „генералниот напредок“... 

Тоа го донесе проблемот на табуизација на личните, индивидуални, посебни 

страданија и комплексни доживувања на маркантните собитија. 

и додава дека настапот на бескомпромисната исповедна женска лирика беше културен 

шок што во кој без малку сомнеж можеме да поверуваме. Сепак треба да нагласиме 

дека Даница Ручигај не беше единствена во интимистичко-модернистичките подфати. 

Како прво, повеќе пати нагласив дека истовремено дејствувале и Евгенија Шуплинова 

и Радмила Трифуновска, а гледано во поширок контекст сличен статус имале и Дора 

Габе во Бугарија, Десанка Максимовиќ во Србија, Весна Парун во Хрватска, Ада Шкерл 

и Мила Качич во Словенија или Силвија Плат во Америка за којашто споредувајќи ја со 

Даница Ручигај во својата расправа од феминистичко гледиште пишуваше Виолета 

Христовска (2003). 
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13. „ГИ ОСТАВИВ“ ИЛИ НАСЛЕДСТВО 

Поради својата битна улога во развојот на македонското поетско писмо, поетесата 

Даница Ручигај и понатаму останува присутна во колективното сеќавање. Сестрата на 

Даница Ручигај во моментот на катастрофалниот скопски земјотрес во 1963 година 

била во скопското породилиште така што преживеала и ден-денеска го негува 

споменот на сестра си, првата македонска поетеса, со организација на мемоарни 

литературни вечери и доделување на плакета „Даница Ручигај“. Се работи за награда 

за најдобра стихозбирка на жена автор, членка на Друштвото на писателите на 

Македонија (ДПМ), издадена во претходната година. Наградата се доделува од 2005 

година – најпрвин ја доделуваше издавачката куќа „Пергамент паблик“–, и се врачува 

на свеченост во просториите на ДПМ. Прва добитничка на наградата беше 15-годишна 

Надица Лешникоска којашто после дебито Копрена ја доби и наградата „Бели мугри“ за 

млад автор до 35-годишна возраст (МКД 2017), а во 2015 угледна поетеса, слемерка и 

уредничка на списанието Современост, коавторка на антологијата на современата 

македонска женска поезија Ова е моето последно молчење22 Елена Пренџова (МКД 

2015). Освен плакета наградата е составена и од паричен износ, за што Златица 

Ручигај-Поповиќ на почетокот лично ги издвојувала и парите. Исто така, по повод 70-

ти јубилеј на ДПМ, таа во збирката на национални културни херои ја донирала сликата 

на Даница Ручигај, уметничко дело на сликар Ставре Димитровски Стадим. (МИА 2006, 

МТМ 2017) 

Одделно од тоа, за ревитализација и реафирмација на првата македонска поетеса се 

заложуваат новинарите од Македонското радио – Радио Скопје и публицистите Искра 

Чоловиќ и Свето Стаменов. Тие ги собрале песните и ракописите на Даница Ручигај и 

останатите материјали за неа и приредиле две обемни збирки по повод годишнината 

од нејзината смрт: Поезија во 1993, Сребрени ноќни игри & Заробеници на ветрот во 

2003 година и Ако влегуваш во овој храм – помоли се во 2013 врз основа на пет 

радиски емисии од истата година. За скопскиот земјотрес имаат составено заедно со 

Васил Тоциновски антологија Ден судбоносен – 26 јули 1963 со 182 песни од домашни 

и странски автори (МТМ 2018), додека во чест на Даница Ручигај во 2016 година 

подготвија поетопис врз основа на радиската игра Лебедовата песна на Заробеничката 

на ветрот којшто во минатата година дочека и превод на српски (МакФакс 2019).  

                                                 
22 Антологијата е насловена по последниот стих  во песната „Молчењето“ од Сребрени ноќни 
игри, а повеќе за антологијата објасни Винсент Вилчник во својата дипломска работа „Женскиот 

глас во македонска поезија“ (2020). 
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Продорната приказна на Даница Ручигај лесно го освои и визуелниот медиум. Во 

документарните филмови во продукција на Македонската телевизија Поетот живее и 

по смртта (1993) од Соња Драгољуб Гиздавиќ и Соновите не заспиваат (2016) од 

новинарка Катица Трајковска Абјаниќ и режисер Мишо Рогановиќ за Даница Ручигај 

зборуваат повеќе еминенции и познајници. (МОФ 2016, Јолевски 2017) 

Зборувајќи за наследството неизбежно се забележува мошне предадено обраќање кон 

поетесата со многу дигнитет, пиетет и воодушевеност, што не се поединечности или 

исклучоци – доказ за тоа се нејзините суптилни и софистицирани стихови од едната 

страна, а од другата неколку научни текстови на Јасна Котеска, Кристина Николовска и 

Виолета Христовска од областа на литературна теорија, критика и историја што се 

занимаваат со нејзиното творештво од скапоцена вредност. 
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14. ЗАКЛУЧОК 

Дипломскава работа е, всушност, зафат целосно да се претстави поетскиот опус на 

Даница Ручигај. За коректна и смислена обработка задолжителни се разновидните 

гледишта што нѐ доведуваат до конечен резултат односно ни даваат одговори на 

средишни интереси и цели на овој труд. Тие се нижат постепено, поделени во 

поглавја, насловени со наслови на песните на поетесата. Поделени се според важноста 

односно логички редослед за да се направи призма од внатрешниот и надворешниот 

свет на Даница Ручигај. Токму затоа нема поставени експлицитни хипотези, но цело 

време ги следам основните истражувачки прашања за: животот и делото на Даница 

Ручигај, нејзината улога односно значење и анализа на нејзините стихотворби. Со 

обѕир на широките рамки што опфаќаат разновидни теми, потребни се и разновидни 

приоди за нивната анализа и синтеза. Позитивистичкиот пристап ми послужи за 

претставување на поетесата во основни црти, додека за контекстуализација и 

книжевна интерпретација морав да применам методолошки плурализам што е 

вообичаена пракса во современите литературни научни трудови.  

Од биографските податоци за Даница Ручигај посебно истапува нејзината смрт. Таа 

починала на 26 јули 1963 година кога во 5 часот и 17 минути изутрина силен земјотрес 

го разбуди Скопје, а неа ја заспа засекогаш. Природните сили во вакви случки 

претресуваат и уништуваат не само материјални туку и концептуални темели на градот 

што преместува лотмановска граница. Рушењето на инфраструктурата и 

прераспоредувањето на антидом односно хетеротопија во центарот на столицата 

станува проблематично и секако привлекува многу внимание. Поради извонредните 

околности на смртта околу поетесата се создаде феномен, поткрепен со фактот дека 

таа умре многу млада – на возраст од 29 години. Сепак, има и други слични примери: 

Ацо Караманов со 17 години, Кочо Рацин со 34 години, а во светска книжевност Христо 

Ботев, Антун Бранко Шимиќ, Сречко Косовел, Џон Китс и Перси Биш Шели што без 

сомневање влијае на прочуеноста, но не може да биде единствен релевантен 

критериум на рецепција и вреднување уметничко дело.  

Треба да се спомене дека во трагедијата умреа и три години помалиот брат Кирил и 

Антон Ручигај, татко на Даница. Тој инаку држеше браварска работилница на Водно 

каде што семејството и живееше. Занаетчијата беше поранешен словенечки офицер, а 

со жена му од албанска етничка заедница наводно се имаат запознаено пред скопската 

католичка црква. Даница Ручигај живееше во македонско окружение, создаваше 

поезија само на македонски јазик и така претежно припаѓаше на македонското 
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книжевно поле, но нејзините родители склопија така нарeчен мешан брак, таа учеше 

латински и беше запознаена со (старо)грчката култура, а покрај тоа има студирано 

југословенска книжевност, што преку траги се забележува и во нејзиното творештво и 

отвора интересно гледиште на интерлитерарноста. 

Во нејзините дела воочливи се референци на библиски („јудин бакнеж“), антички 

(„собери го денот“) и словенски („леб и сол“) културни слоеви, на посебен, дури 

провокативен и критички ги поврзува со христијанството. Најнепосреден пресврт во 

религиозна сфера го направи со воведното мото кон првата стихозбирка „АКО 

ВЛЕГУВАШ ВО ОВОЈ ХРАМ / ВО КОЈ ЉУБОВТА Е ВЕРА / ПОМОЛИ СЕ“. Воздигнувајќи ја 

љубовта на нивото на не само вредност туку и вера, институција, натписот го сфаќаме 

како најава на главната тема во збирката а воедно и како упатства за читање. Меѓутоа, 

се појавуваат и влијанија од другите автори, на пример песна „Суматра“ на Милош 

Црњански и „Албатрос“ на Шарл Бодлер, и дури дијалошки врски со сопствени дела. 

Во централниот дел на дипломската работа му се посветувам на најбитниот аспект за 

литературнонаучен текст – на книжевното дело односно текст – којшто треба да се 

третира целосно, вклучувајќи ги неговите содржина, форма, рецепција и 

контекстуализација. Даница Ручигај во своите студентски години има објавувано песни 

во списанијата Современост и Разгледи, потоа во 1960 во Книгоиздателство „Кочо 

Рацин“ излезе нејзината прва стихозбирка Сребрени ноќни игри, а три години подоцна 

ја поднесе во редакцијата втората збирка Заробеници на ветрот, но таа е објавена 

постхумно, додека во урнатините на семејниот дом пронајдени се уште ракописите на 

песните „Кругови“ и песната без наслов „Се враќам да ја затворам вратата“. 

Литературната критика различно реагира на дебито: Иван Чаповски го поздравува 

новиот стил и го означува за модернистички, додека Петре М. Андреевски полемизира 

за сиромашна мотивика и анемичен стил, а Александар Ежов стихозбирката ја нарекува 

неиновативна и недестилирана. Сепак, Андреевски и Ежов издвојуваат и поквалитетни 

песни, на пример  „Прсти“, „Во Катланово“, „Името ти е маж“. Токму на Ежов му 

припадна честа да го напише поговорот кон втората збирка којашто ја означува како 

подобра во споредба со првата, но не останува без забелешка дека сепак се работи за 

почетна фаза на поетски развој. Понаклонети беа Бранко Варошлија и Миодраг 

Друговац, напоменувајќи ја оригиналната автентичност, а сите ги опишуваат нејзината 

сензибилност и опуштеност, необичната смрт на поетесата и нејзините неостварени 

амбиции.  
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Покрај овие несогласувања во рецепција, поетскиот опус на Даница Ручигај треба да 

се проучува во контекст на специфичниот развој на македонската книжевност. 

Најпрвин го нагласувам фактот дека стихозбирката Сребрени ноќни игри од 1960 

година се смета за првата стихозбирка на една поетеса на македонската книжевна 

сцена, а авторката припаѓа на првата генерација македонски поетеси, родени во 

третата деценија на минатиот век, заедно со Евгенија Шуплинова, Лилјана Чаловска, 

Ката Мисиркова-Руменова, Радмила Трифуновска, Бистрица Миркуловска и другите. 

Задоцнетиот почеток на појаваување на женското писмо во полност можеме да го 

сфатиме со познавање на контекстот на македонската книжевна историја што е 

обележен со долго траење на национална зависност и последователно недостиг на 

авангарди, а потоа во Југославија со повторен прекин на претерано уметничко 

експериментирање и фаворизирање на поетиката на соцреализмот. Дури во втората 

половина на 20 век започнат е забрзан, полн и плурален книжевен развој, а поточно 

во 1961 година е објавен манифест „Епско на гласање“ на Радован Павловски и 

Богомил Ѓузел со кој отворено се поддржува модерната поезија. 

Пред објавувањето на Сребрени ноќни игри, првата стихозбирка на Ручигај, женското 

писмо воопшто не беше писмо. Единствено во рамките на народната книжевност, значи 

усна традиција, некои жанрови (лазарски, додолски, свадбарски, приспивни и тажачки 

песни) ги изведувале исклучително девојки и жени. Додека пееле тие и 

импровизирале, измислувале, па некои од нив, на пример Димитра-Митра Миладинова, 

Дафина, Викторија Попстефанија и Деспина Попсимонова станале истакнати пејачки. 

Проблематично е дека жените освен ретки примери не беа застапени во македонскиот 

книжевен простор. Всушност, јазикот или зборување како општествена пракса може да 

биде реализација на моќта односно позиција во јавноста, затоа моделот на женската 

книжевност покажува дека таа се развива како секоја друга супкултурна, 

депривилегирана книжевност додека не се афирмира сосема. Повидлив напредок во 

таа насока има направено токму објавата на споменатата збирка. Книжевната критика 

– интересно, пак во исклучително машки состав – ја оценуваше со површни коментари 

дека женското писмо е неотпорно, сладникаво и сентиментално. 

Поаѓајќи од горе наведеното, клучното беше пробивање на жени во јавниот простор, 

па и во книжевноста. Во творештвото на Даница Ручигај преовладува женскиот лирски 

субјект што слободно изразува своја волја, дури со заповеден начин, обраќајќи се кон 

маж, и често тематизирање со зборување, на пример „Ова е моето последно молчење“, 

со што докажува дека го добива својот глас, се развива како личност и станува субјект. 
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Според психоанализата вака се доаѓа до најважните сознанија и себезнаење, но сето 

тоа се базира врз сложени процеси од детството, па така оралната, аналната и 

фаличната фаза ги поврзува со семиотичка поделба на реална, имагинарна и 

симболичка функција. Тезата дека жените поради отсуство на фалус се наоѓаат надвор 

од симболното (повторно гледаме исклучување) надоградена е со идеја за пишување 

како чин на мајкоубиство. Детето на таков начин се одделува од Мајката, ја напушта 

предјазичната, претсимболна фаза и влегува во јазична околина, определена со 

рационалниот принцип на Татко. Жената вака прозборува и станува субјект и на 

поголем, јавен план, излегува од асимболија, што (беш)е смел чекор и  затоа Гордана 

Михаилова Бошнакоска Даница Ручигај и другите поетеси ги нарекува „ретки ѕверки“. 

Како што беше веќе споменато, женскиот лирски субјект во опусот на Ручигај 

настапува отворено, а освен глас добива и слика. Жената без препреки го опишува 

своето тело, истакнува заводливост и плодност, а воедно се заложува за целосно 

внимание за жена, нејзината местоположба и благодат. Биолошката предодреденост на 

жена со способност да раѓа деца е засегната во метафора ЖЕНА Е ЗЕМЈА во песна 

„Земја“ и понатаму алудира на сексуален однос со росење дожд (оплодување) како 

неговата крајна точка. Слично се појавува и во насловната песна од првата 

стихозбирка Сребрени ноќни игри, во која всушност се спојуваат спротивни поими – 

ноќта е светла од вжештеноста на двајца што си играат – додека играта не заврши со 

врисокот навестувајќи го оргазмот. А наутро кога љубовниците се разделуваат, се 

забележува каење.  

Досега стана јасно дека главните тематски стожери во творештво на Даница Ручигај се 

жена, машко-женски односи, сензации и чувства и љубов. Се покажува дека љубовта 

има посебен статус во нејзината поетика, таа има моќ на обновување што често се 

спроведува преку полови односи, но љубовта кај неа е пред сѐ идеја и идеал, а 

телесноста е човечка слабост. Вака забележуваме дека во поетскиот опус на Даница 

Ручигај љубовта е застапена во сите свои облици, од невина, привидна, восхитена, 

длабока, предадена, трпелива, слободна, страсна, телесна до тажна и разочарувачка. 

Поради идеал(изира)ната слика на љубовта за која што лирскиот субјект е свесен дека 

најверојатно не постои во стварноста, туку може да ја негува само во менталниот свет, 

има постојано напнати сетила за да го почувствува светот што посилно и живо да го 

доживува, во многу примери со помош на очите. Во нив се – како според старогрчкото 

верување – скриени вистински чувства, посебно тага, и тогаш лирскиот субјект со 

автокомуникација се теши и охрабрува за да не плаче. 
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Хиперсензибилноста, ако смеам така да ја наречам, во поезијата на Ручигај е слеана во 

единство со природата. Лирскиот субјект се доживува како дел од природата, ја 

опишува и/или употребува за пренесено значење. Чести се проширени метафори со 

коишто жената како лирски субјект изразува свои емоции или го означува односот кон 

љубовникот со изрази: сонце, бран, вода воопшто, посебен статус има и ветар. Тој е 

неопходен за разбирање на втората збирка поезија Заробеници на ветрот со насловот 

во кој пак се соединуваат опозиции на заробеност и слобода. Во првата песна од 

истата збирка „Сакав едноставно да го доживеам сѐ она што се случува меѓу луѓе 

отсекогаш“ формата визуелно ја подражава сензибилната појава на ветрот. Имитирање 

на дување ветар со изменување посилни и послаби, подолги и пократки бранови со 

неправилна, распрскана, расчленета и долга поетска форма се смета за ликовна песна. 

Ветрот е сеопфатен и семоќен. Мотивот на ветрот е развиен така за да се прикажани 

неговите угодни и злокобни аспекти, а посебно се врзува со лудост во смисла на 

ментално ослободување. Оттука, заклучувам дека природата кај Ручигај функционира 

како виталистички катализатор, а метафорите на природата со полови конотации и 

нивната субверзивност би можеле да се анализираат во рамките на екофеминизам.  

Врз основа на двете збирки, веднаш можеме да определиме дека стихот на Даница 

Ручигај е слободен: без рима, често и без поделеност на строфи, интерпункција се 

јавува само повремено и многумина стихови започнуваат со голема буква. Тоа без 

сомневање е значителен меѓник во развојот на македонската литература, бидејќи 

авторката отфрлува правила, користи необична синтакса со што поетската функција се 

доведува до крајност со бројни елипси, епитетите се нелогички и модернистичка 

поезија се чини дезориентирана како да воведува нов, сопствен јазик што изненадува. 

Освен тоа, бескомпромисната исповедна женска лирика на Ручигај без сомневање и 

предизвикуваше. Освен оригиналната форма односно техника, иновативна е и 

содржината односно пристап кон мотивите, а, првенствено, значајно е тематизирање и 

истакнување на доживувања, чувства, лични мисли што во времето и просторот во кои 

што создаваше Ручигај значеше премин од соцреализам преку интимизам и 

модернизам во поетски плурализам. Во истиот период и со истиот книжевен стил 

наоѓаме и другите автори и авторки, но Даница Ручигај ја поставуваме на издвоен 

пиедестал на македонската книжевност. Таа се смета за првата македонска поетеса, 

токму поради својата пресудност застапена во бројни антологии, на пример веќе во 

1969 година во зборникот на повоената македонска поезија Огнови и време од 

приредувачи Тришо Стојановски и Петре Бакевски, а од последното време во 
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специјализирани Антологија на заборавените македонски поетеси (2014) од Ирена 

Павлова де Одорико и  Ова е моето последно молчење: Панорама на актуелни 

современи македонски поетеси (2016) од Елена Пренџова и Оливера Доцевска. 

Неколку нејзини песни се преведени на англиски, полски, хрватски, српски и 

словенечки, но недостасуваат препеви на (целиот) опус, при што како исклучително 

важна поради словенечкото и албанското потекло на нејзините родители ја сметам 

достапноста на нејзиното (собрано) дело барем на словенечки и албански јазик. 

После трагичната смрт на Даница Ручигај нејзиното наследство го чува сестра ѝ 

Златица Поповиќ-Ручигај. Таа ја основа плакетата „Даница Ручигај“ којашто Друштвото 

на писателите на Македонија од 2005 година редовно ја доделува за најдобра 

стихозбирка на женски авторки. Покрај ова, соработуваше и при подготвување на 

публикациите: Поезија во 1993 година, Сребрени ноќни игри & Заробеници на ветрот 

во 2003 година и Ако влегуваш во овој храм – помоли се во 2013. Последната 

публикација е реализирана врз основа на пет радиски емисии од истата година, сите во 

авторство на Искра Чоловиќ и Свето Стаменов. Истите во 2016 година создадоа 

поетопис врз основа на радиската игра Лебедовата песна на Заробеничката на ветрот 

којшто од минатата година е преведен и на српски. Приказната за животниот и 

уметнички пат на Даница Ручигај е прикажан и во документарните филмови во 

продукција на Македонска радиотелевизија Поетот живее и по смртта (1993) на Соња 

Драгољуб Гиздавиќ и Соновите не заспиваат (2016) на новинарка Катица Трајковска 

Абјаниќ и режисер Мишо Рогановиќ. 
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POVZETEK 

Diplomska naloga je pravzaprav poskus celostne predstavitve pesniškega opusa Danice 

Ručigaj, ki obsega pesniški zbirki Srebrne nočne igre in Ujetniki vetra ter dva neobjavljena 

rokopisa. Za korektno in smiselno obravnavo so nujno potrebni različni pogledi, ki vodijo do 

končnega rezultata oziroma ponujajo odgovore na osrednje interese in cilje tega dela. Sledijo 

si postopoma, ločeni v tematske sklope, ki jih uvajajo poglavja, naslovljena z naslovi pesmi 

obravnavane avtorice. Razporejeni so po pomembnosti oziroma logičnem zaporedju, da se 

naredi prizma notranjega in zunanjega sveta Danice Ručigaj. Prav zato ni postavljenih 

eksplicitnih hipotez, ves čas pa sledim osnovnim raziskovalnim vprašanjem: življenje in delo 

Danice Ručigaj, njena vloga oziroma pomen in analiza njenih pesniških zbirk. Širok in 

tematsko raznolik okvir zahteva različne pristope za njegovo analizo in sintezo. Pozitivistični 

pristop je tako uporabljen za predstavitev pesnice v glavnih potezah, medtem ko je za 

kontekstualizacijo in književno interpretacijo služil metodološki pluralizem, kar je že ustaljena 

praksa v sodobnih literarnovednih delih. 

Med biografskimi podatki o Danici Ručigaj posebej izstopa njena smrt. Umrla je 26. julija 

1963, ko je ob 5. uri in 17 minut zjutraj močan potres prebudil Skopje, njo pa je za vselej 

uspaval. Naravne sile v takih primerih pretresajo in uničujejo ne le materialne, marveč tudi 

konceptualne temelje mesta, kar prerazporeja lotmanovsko mejo. Rušenje infrastrukture in 

premestitev heterotopije v samo jedro prestolnice je ob takih pojavih problematično, 

vsekakor pa zbuja veliko pozornosti. Zaradi nenavadnih okoliščin pesničine smrti se je okrog 

nje ustvaril fenomen, podkrepljen z dejstvom, da je pesnica umrla zelo mlada – pri 29 letih. 

Vendar pa obstajajo še drugi podobni primeri: Aco Karamanov pri 17 letih, Kočo Racin pri 34, 

širše v svetovni književnosti pa Hristo Botev, Antun Branko Šimić, Srečko Kosovel, John Keats 

in Percy Bysshe Shelley. Čeprav kult (pre)zgodnje smrti nedvomno vpliva na sprejetost in 

znamenitost osebnosti, ta vendarle ne more biti relevanten oziroma edini kriterij za recepcijo 

in vrednotenje umetniškega dela. 

Omeniti velja še, da sta v tragediji umrla tudi njen tri leta mlajši brat Kiril in oče Anton 

Ručigaj. Ta je sicer imel ključavničarsko delavnico na Vodnem, kjer je družina tudi živela. 

Obrtnik je bil bivši slovenski častnik, z ženo Lucijo iz albanske etnične skupnosti pa naj bi se 

spoznala pred skopsko katoliško cerkvijo. Avtorica je resda živela v makedonskem okolju in 

ustvarjala v makedonščini, so pa njeni starši osnovali tako imenovan mešani zakon, učila se 

je latinščino in bila seznanjena s (staro)grško kulturo, poleg tega pa je študirala 

jugoslovansko književnost, kar je v sledovih prisotno tudi v njenem ustvarjanju in odpira 

zanimiv vidik interliterarnosti. 
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V njenih delih so opazne navezave na biblijsko (»judežev poljub«), antično (»zagrabi dan«) 

in slovansko (»kruh in sol«) kulturno plast, kar na poseben, celo provokativen in kritičen 

način povezuje s krščanstvom. Najneposrednejši obrat v religiozni sferi je naredila z uvodnim 

motom k prvi pesniški zbirki »ČE VSTOPAŠ V TO SVETIŠČE / V KATEREM JE LJUBEZEN VERA 

/ MOLI« (»AKO VLEGUVAŠ VO OVOJ HRAM / VO KOJ LJUBOVTA E VERA / POMOLI SE«). S 

povzdigovanjem ljubezni na raven ne samo vrednote, temveč tudi vere, institucije, moto 

razumemo kot napoved glavne teme v zbirki, hkrati pa kot navodilo za branje. Sicer pa se 

pojavljajo tudi vplivi drugih avtorjev, na primer pesmi Sumatra Miloša Crnjanskega, Albatros 

Charlesa Baudelaira, in dialoške vezi z lastnimi deli. 

V osrednjem delu diplomske naloge se posvečam za literarnovedno besedilo 

najpomembnejšemu vidiku – literarnemu delu oziroma besedilu –, ki ga je treba obravnavati 

celostno, vključno z vsebino, obliko, recepcijo in kontekstualizacijo. Danica Ručigaj je v 

študentskih letih pesmi objavljala v makedonskih študentskih revijah Sodobnost 

(Sovremenost) in Razgledi (Razgledi), nato je leta 1960 pri Založbi Kočo Racin 

(Knigoizdatelstvo „Kočo Racin“) izšla njena prva pesniška zbirka Srebrne nočne igre (Srebreni 

noḱni igri), tri leta kasneje pa je redakciji oddala drugo pesniško zbirko Ujetniki vetra 

(Zarobenici na vetrot), objavljeno posthumno, medtem ko sta bila v popotresnih ruševinah 

družinske hiše najdena še rokopisa pesmi Krogi (Krugovi) in nenaslovljene Vračam se da bi 

zaprla vrata (Se vraḱam da ja zatvoram vratata). Literarna kritika se je različno odzvala na 

prvo pesniško zbirko: Ivan Čapovski je pozdravil novi slog in ga označil za modernističnega, 

medtem ko je Petre M. Andreevski v njem prepoznal skromno motiviko in anemičen slog, 

Aleksandar Ežov pa je zbirko označil za neinovativno in nedestilirano. Kljub temu sta 

Andreevski in Ežov izpostavila tudi kakovostnejše pesmi, na primer Prsti (Prsti), V Katlanovu 

(Vo Katlanovo), Ime ti je moški (Imeto ti e maž). Ravno Ežovu je pripadla čast, da je napisal 

spremno besedo k drugi zbirki, ki jo je označil za boljšo v primerjavi s prvo, ni pa ostal brez 

pripombe, da gre vendarle za začetno fazo pesniškega razvoja. Bolj naklonjena sta bila 

Branko Varošlija in Miodrag Drugovac, ki sta omenila izvirno avtentičnost, vsi pa so opisovali 

avtoričino senzibilnost in odprtost, njeno nenavadno smrt in njene neuresničene ambicije. 

Pesniški opus Danice Ručigaj je treba predstaviti tudi v kontekstu specifičnega razvoja 

makedonske književnosti. Ponovno poudarjam dejstvo, da pesniška zbirka Srebrne nočne 

igre iz leta 1960 velja za prvo zbirko pesnice na makedonski literarni sceni, avtorica pripada 

prvi generaciji makedonskih pesnic, rojenih v tretjem desetletju prejšnjega stoletja, skupaj z 

Evgenijo Šuplinovo, Liljano Čalovsko, Kato Misirkovo-Rumenovo, Radmilo Trifunovsko, 

Bistrico Mirkulovsko in drugimi. Zapoznel začetek ženske pisave lahko razumemo s 
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poznavanjem konteksta makedonske literarne zgodovine, ki je zaznamovan z dolgim 

obdobjem nacionalne nesamostojnosti in posledičnim pomanjkanjem avantgard, nato pa v 

Jugoslaviji s prekinitvijo pretiranega umetniškega eksperimentiranja in poveličevanjem 

socrealistične poetike. Šele v drugi polovici 20. stoletja se je začel hiter, popoln in pluralen 

literarni razvoj, leta 1961 pa je bil objavljen manifest Epsko na glasovanju (Epskoto na 

glasanje) Radovana Pavlovskega in Bogomila Ǵuzela, s katerim je bila izražena odkrita 

podpora moderni poeziji. 

Pred objavo zbirke Srebrne nočne igre, prve pesniške zbirke Danice Ručigaj, makedonska 

ženska pisava sploh ni bila pisava. Ustvarjanje žensk je bilo omejeno le na ljudsko slovstvo, v 

okviru katerega so nekatere žanre (lazarske, dodolske, ženitne pesmi, uspavanke in 

žalostinke) izvajale izključno (mlade) ženske. Med petjem so tudi improvizirale, si izmišljevale 

in tako so nekatere od njih, na primer Dimitra-Mitra Miladinova, Dafina, Viktorija Popstefanija 

in Despina Popsimonova postale znamenite ljudske pevke. Problematično je, da ženske razen 

redkih primerov niso bile vključene v makedonski literarni prostor. Pravzaprav je jezik 

oziroma govor kot družbena praksa lahko realizacija moči oziroma položaja v javnosti in tako 

se tudi tako imenovana ženska književnost kot vsaka druga deprivilegirana književnost 

razvija po trostopenjskem modelu, dokler se povsem ne afirmira. Za vidnejši napredek v tej 

smeri je poskrbela prav objava omenjene zbirke. Literarna kritika  zanimivo, spet v izključno 

moški sestavi  jo je ocenjevala s površnimi komentarji, da je ženska pisava šibka, osladna in 

sentimentalna. 

Če izhajamo iz napisanega, je bilo tedaj ključno prodiranje žensk v javni prostor, torej tudi v 

književnosti. V ustvarjanju Danice Ručigaj prevladuje ženski lirski subjekt, ki odprto izraža 

svojo voljo, celo z velelnikom nagovarja moškega in pogosto tematizira govor, na primer »To 

je moj zadnji molk«, s čimer dokazuje, da dobiva svoj glas, glede na psihoanalizo pa to vodi 

do najpomembnejših spoznanj in samospoznanja. Razvijanje posameznika v osebnost in 

subjekt temelji na kompleksnih procesih iz otroštva in tako oralno, analno in falično fazo 

povezuje s semiotično delitvijo na realno, imaginarno in simbolno funkcijo. Teza, da so 

ženske zaradi odsotnosti falusa zunaj simbolnega (ponovno se kaže izključevanje), je bila 

presežena z idejo o pisanju kot dejanju materomora. Otrok se na tak način oddalji od 

Matere, zapusti predjezikovno, predsimbolno fazo in vstopa v jezikovno okolje, ki ga 

označuje načelo Očeta. Ženska tako spregovori in postane subjekt tudi na večjem, javnem 

planu, izstopa iz asimbolije, kar je pogumen korak, zato so Ručigaj in druge pesnice včasih 

poimenovane kar »redke zveri«. 
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Kot že omenjeno, ženski lirski subjekt v opusu Danice Ručigaj deluje odprto, poleg glasu pa 

dobi tudi podobo. Ženska brez zadržkov opisuje svoje telo, poudarja zapeljivost in plodnost, 

hkrati pa se zavzema za celostno pozornost do ženske, njenega položaja in blagostanja. 

Biološka determiniranost ženske s sposobnostjo rojevanja je zajeta z metaforo ŽENSKA JE 

ZEMLJA v pesmi Zemlja (Zemja), nakar aludira na spolni odnos z rosenjem dežja oziroma 

oplajanjem kot njegovo končno točko. Podobno se pojavlja tudi v naslovni pesmi prve 

pesniške zbirke Srebrne nočne igre, v kateri se pravzaprav združujejo nasprotujoči si pojmi – 

noč je svetla zaradi razgretosti dveh, ki se igrata –, dokler se igra ne konča z vriskom, ki 

spremlja orgazem. Ko pa se ljubimca zjutraj poslavljata, je prisotno obžalovanje.  

Doslej je očitno, da so glavna tematska jedra v delu Danice Ručigaj ženska, moško-ženski 

odnosi, zaznave in čustva ter ljubezen. Izkaže se, da ima ljubezen poseben status v njeni 

poetiki, saj ima moč obnavljanja, kar se pogosto udejanja s spolnimi odnosi, sicer pa je 

ljubezen pri njej predvsem ideja in ideal, telesnost pa človeška šibkost. Tako opazimo, da je 

ljubezen v pesničinem opusu predstavljena v vseh svojih oblikah; od nedolžne, navidezne, 

vznemirjene, globoke, predane, potrpežljive, svobodne, strastne in telesne do žalostne in 

razočarajoče. Zaradi idealiziranja ljubezni, glede katere se lirski subjekt zaveda, da v 

dejanskosti najverjetneje ne obstaja v idealni obliki, temveč jo lahko ohranja samo v 

mentalnem svetu, ima nenehno napeta čutila, da čim močneje občuti svet in ga doživi 

karseda živo, največkrat s pomočjo oči. V njih so – kot po starogrškem prepričanju – skrita 

resnična čustva, še posebej žalost, in tedaj se lirski subjekt z avtokomunikacijo tolaži in 

opogumlja, da ne joče. 

Hipersenzibilnost, kot jo sama imenujem, je v poeziji Danice Ručigaj zlita v eno z naravo. 

Lirski subjekt sebe dojema kot del narave, jo opisuje in/ali uporablja za prenesen pomen. 

Pogoste so razširjene metafore, s katerimi ženska kot lirski subjekt izraža svoja čustva ali 

opredeljuje odnos do izbranca z izrazi: sonce, val, voda nasploh, posebno vlogo pa ima 

veter. Ta je neizogiben za razumevanje druge pesniške zbirke Ujetniki vetra, z naslovom, v 

katerem se ponovno združujeta opoziciji ujetost in svoboda. V prvi pesmi iz te zbirke, pesmi 

Želela sem preprosto doživeti vse tisto kar se dogaja med ljudmi od nekdaj (Sakav 

ednostavno da go doživeam sè ona što se slučuva meģu luģeto otsekogaš), oblika vizualno 

posnema senzibilno naravo vetra. Oponašanje pihanja vetra z izmenjevanjem močnejših in 

šibkejših, daljših in krajših sunkov z nepravilno, razpršeno, razčlenjeno in dolgo pesniško 

obliko velja za likovno pesem. Veter je prikazan kot vseobsegajoč in vsemogočen, motiv 

vetra pa je razvit tako, da so prikazani njegovi prijetni in zli vidiki, predvsem se povezuje z 

norostjo v smislu duševnega osvobajanja. Tako ugotavljam, da narava pri Ručigaj deluje kot 
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vitalistični katalizator, metafore narave s seksualnimi konotacijami in njihova subverzivnost 

pa bi se lahko preučile v okviru ekofeminizma. 

Na podlagi obeh zbirk lahko trdimo, da je verz Danice Ručigaj svoboden: brez rime, pogosto 

celo brez členjenosti na kitice, ločila se pojavljajo samo občasno in večina verzov se začenja 

z veliko začetnico. To je vsekakor ključen mejnik v razvoju makedonske književnosti, kajti 

avtorica opušča pravila, uporablja nenavadno skladnjo, s čimer je poetska funkcija privedena 

do skrajnosti s številnimi elipsami, nelogično rabo okrasnih pridevnikov, poezija se zato zdi 

dezorientirana, kot da bi uvajala nov lasten jezik, ki preseneča, kar je brezkompromisna 

izpovedna ženska lirika Danice Ručigaj nedvomno tudi povzročala. Poleg izvirne pesniške 

oblike oziroma tehnike je inovativna tudi vsebina oziroma pristop k motivom, bistveno pa je 

tematiziranje in poudarjanje doživljanj, čustev, osebnih misli, kar je v času in prostoru 

ustvarjanja Danice Ručigaj pomenilo prehod od socrealizma k modernizmu oziroma 

pluralizmu poetik.  

V istem obdobju in z enakim literarnim slogom srečujemo tudi druge avtorje in avtorice, 

vendar Danico Ručigaj postavljamo na poseben piedestal makedonske književnosti. Velja za 

prvo makedonsko pesnico, prav zaradi svoje prelomnosti pa je vključena v številne 

antologije, na primer že leta 1969 v zbornik povojne makedonske poezije Ognji in čas 

(Ognovi i vreme), ki sta ga uredila Trišo Stojanovski in Petre Bakevski, v zadnjem času pa v 

specializirano Antologijo pozabljenih makedonskih pesnic (Antologija na zaboravenite 

makedonski poetesi) Irene Pavlove de Odoriko iz leta 2014 in To je moj zadnji molk: Pregled 

aktualnih sodobnih makedonskih pesnic (Ova e moeto posledno molčenje: Panorama na 

aktuelni sovremeni makedonski poetesi) Elene Prendžove in Olivere Docevske iz leta 2016. 

Nekaj njenih pesmi je prevedenih v angleščino, poljščino, hrvaščino, srbščino in slovenščino, 

manjkajo pa prepesnitve (celotnega) opusa, pri čemer kot izjemno pomembno zaradi 

slovenskega in albanskega porekla pesničinih staršev ocenjujem dostopnost njenega 

(zbranega) dela vsaj v slovenščini in albanščini. 

Po tragični smrti pesnice njeno zapuščino hrani njena sestra Zlatica Popoviḱ-Ručigaj, ki je 

med drugim dala pobudo za nagrado Danice Ručigaj, ki jo Društvo pisateljev Makedonije od 

leta 2005 podeljuje pesnicam za najboljšo pesniško zbirko. Poleg tega je sodelovala tudi pri 

pripravljanju publikacij: Poezija leta 1993, Srebrne nočne igre & Ujetniki vetra iz leta 2003 in 

Če vstopaš v to svetišče – moli iz leta 2013. Zadnja publikacija je oblikovana po predlogi 

petih radijskih oddaj iz istega leta, avtorja vseh pa sta Iskra Čoloviḱ in Sveto Stamenov, ki 

sta leta 2016 sestavila poetopis na podlagi radijske igre Labodji spev Ujetnice vetra 
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(Lebedovata pesna na Zarobeničkata na vetrot), ki od lani obstaja tudi v srbskem prevodu. 

Zgodba o življenjski in umetniški poti Danice Ručigaj je prikazana tudi v dokumentarnih filmih 

v produkciji Makedonske radiotelevizije Pesnik živi tudi po smrti (Poetot živee i po smrtta), ki 

ga je leta 1993 pripravila Sonja Dragoljub Gizdaviḱ, in Sanje ne zaspijo (Sonovite ne 

zaspivaat), ki sta ga leta 2016 pripravila novinarka Katica Trajkovska Abjaniḱ in režiser Mišo 

Roganoviḱ. 
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