
17-18



маргина

..................................................
МАРГИНА, редакција:
Жарко Трајаноски, Венка Симовска, 
Абов Горан, Бане, Г.Н.Ом
Графичко уредување: КОМА
Издавач: КОМА/ТЕМПЛУМ

Илустрација на корицата: Anna Crahay ..................................................



okno.mk | Margina #17-18 [1995] 3

Д. Хофстетер - геДел еШер БаХ10
г. стојанов - кон ПревоДот на макеДонски

геДел еШер БаХ

локална сцена53
БуДе

интервју со БуДе
 

вр интервјуа72
тимоти лири

Џером лание

Пол вирилио

мајкл Хајм

герт ловинк

Брајан ино

стриПови оД сикси сПисанието146
наБоков148

иван толстој - за наБоков

в. наБоков - настан (Драма)

м. гронинг - стриП220

ворХол - ПоПизам222



Margina #17-18 [1995] | okno.mk4



okno.mk | Margina #17-18 [1995] 5

margina 

1. КРИТИКА (Куспит)

Голем дел од она што денес се нуди како критика всушност е промоција која минува како 

информација, вешто ракување со импресии што се нудат како известување...

Промоциската критика ја воспоставува културата како предмет на верување, а не ја 

анализира како предмет на мислење. Промоциската критика никогаш не ги доведува во 

прашање сопствените претпоставки - никогаш не го поставува прашањето зошто ја сакаме 

уметноста во која ќе веруваме, кое е ветувањето или “спасението” својствено за тоа верување...

Вкусот, по конвенција инструмент на “чистиот” или естетички пристап, е идеолошка маска, 

или просто самозалажување. Исклучиво насочувањето кон стилот имплицира еден посебен 

став спрема општественото производство и распределбата на уметноста - поставува одредени 

граници за материјално-техничкото производство на уметноста, како и одредени барања околу 

нејзиниот статус и корисноста, како и секоја друга идеологија. Навистина, една од главните 

задачи на секоја историја на рецепцијата на модерната уметност е да се докажат идеолошките 

моменти во божем општествено неутралните формални анализи на уметноста...

Изворната или посебно индивидуалната уметност делува произволно сѐ додека колективно 

не се разбере, т.е. додека не ѝ се потчини на “општата” идеологија, типичниот образец на 

општественото уверување. Додека овој процес не се оствари, уметноста, се чини, го нема 

својот raison d’etre - бидејќи владеачката идеологија има монопол над причините за постоење. 

Едноставно речено, нејзиното постоење изгледа оправдано - таа е примена и важна - само ако 

се покаже дека претставува и отелотворува некаква идеологија. Таа станува потполна само 

како знак за нешто повеќе отколку што самата е. Од стојалиштето на идеологијата, ниедна 

уметност не може да биде вредност по себе - не може да постои по себе, сама, врз основа на 

своето право. Нејзината вредност доаѓа од историјата на желбата во која, сеедно дали свесно 

или не, се обидува да го најде своето место...

Колку што формалистичкиот пристап кон уметноста ја оспорува нејзината идеолошка 

природа, иако едновремено и самиот скришно е идеолошки, толку промоцискиот пристап 

го отфрла значењето на идеолошката анализа на уметноста. Меѓутоа, оспорувањето на 

идеолошкиот извор и на целта на уметноста и самото е идеолошко. Пресметаната наивност 

на ова оспорување, којашто животот на уметноста го остава ако не неиспитан, тогаш барем 

испитан на најповршен начин, без оглед на природата на информацијата што се посредува, 
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автоматски ја оправдува уметноста за која информира, бидејќи ѝ недостасува идеолошка 

самосвест...

Ова е основна цел на идеолошката критика: уметноста “да се постави во нов однос спрема 

времето, на тој начин станувајќи витален дел на нашите животи”.

Промоцискиот критичар ја потврдува уметноста како даденост, но не чувствува, освен 

мошне површно, дека таа е дадена во рамките на едно “време” - и дека конституира и 

покажува нешто што се нарекува време. Промоцискиот критичар гледа само след на настани, 

а не структурата што тие ја сочинуваат - еден цел историски свет. И покрај сета релативност 

на својата целовитост или единственост само животот и настаните во светот што го сочинуваат 

ја дава моќта на означувањето, правејќи од настаните нешто повеќе од факти што инертно 

постојат. Промоцискиот критичар, всушност, не придонесува уметноста да стане “витален дел 

на нашите животи”, туку нуди едно минливо чувство, едно од многуте, доволен извор на интерес 

во еден свет на моментни впечатоци. Нему само идеолошката анализа на уметничкото дело му 

овозможува да стане траен - да се одржи од онаа страна на своето почетно дејствување, да 

стане позанимлив на начин што го надминува вообичаеното привлекување внимание.

Критиката има логика која, иако не е апсолутна, ѝ дава структура. Ако се занемари или 

прикрие дел од оваа логика, тогаш се станува промоциски критичар. Таквиот критичар може 

да му припаѓа на оној старомоден вид, со една наивна и будалеста верба во културата како 

одбрана од варварството, во културата како класна предрасуда и калап на цивилизираните.

Или, во нашево време на “пост-култура”, на проширените медии, во кое медиите се 

култура, промоцискиот критичар веројатно ќе биде “објективен” известувач кој манипулира 

со факти за да остави соодветен впечаток. Како и да е, промоцискиот критичар им се препушта 

на медиите во нивната цел да доставуваат и управуваат со сензации. Медиите се стремат да 

бидат место на брзи одлуки, со малку место за вредните, често недовршени, и секогаш поетски 

неуверливи - преведувања на идеологијата, уметноста или културата.

Доналд Б. КУСПИТ - Уметност, критика, идеологија, Art in America, 1981.

2. ИДЕНТИТЕТ (Дерида)

(...) На културата ѝ е својствено да не е идентична со себеси. Не дека нема идентитет, туку таа 

себе не може да се идентификува, не може да каже “јас” или “ние”, може да го земе обликот 

на субјект само ако не си е идентична или, доколку повеќе сакате, ако во себе е различна. 

Нема култура, ниту културен идентитет без таа разлика со себе. Необична синтакса и малку 
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насила: “со себе”, се мисли “кај себе” (фр. avec soi и chez soi; лат. aput hoc). Во тој случај, 

различноста во себе, она што се разликува и одвојува од самиот себе, ќе биде и различност 

(од) со себе, различност којашто е внатрешна и едновремено несведлива на “кај мене”. Таа 

ги поврзува и еднакво непомирливо ги раздвојува огништето и “кај мене”. Всушност, таа го 

собира и го упатува на самиот себе само доколку го отвора за тоа придвижување.

Ова може, превртено или реципрочно, да се каже за секој идентитет и секоја идентификација: 

нема однос кон себе и поистоветување на себеси, без култура, но мојата култура како култура 

на другиот, култура со двоен генитив и разлика во себе. Граматиката на двојниот генитив исто 

така укажува дека една култура никогаш нема само едно потекло. Единствената генеалогија 

секогаш е мистификација на историјата на културата.

Не ли се вчерашната, утрешната или денешната Европа само примери за овој закон? Еден 

од многуте? Или единствена потврда на законов? Дали сме му поверни на наследството на 

една култура ако ја негуваме разликата во себе (со себе) која го конституира идентитетот, или 

пак ако се држиме до идентитетот во чии рамки таа разлика се одржува на едно место? Ова 

прашање може да има страшни последици за сите расправи и сите политики на културниот 

идентитет.

Жак Дерида - Друга насока (L’autre cap, 1991)

3. ПИСМЕНОСТ (Енцесбергер)

Писменоста не е индивидуално хоби. Таа е суштинска црта на човековата екологија и затоа 

треба да биде заштитена од слепите сили што ѝ се закануваат од сите страни. Во таа смисла, 

може да се направи споредба со една друга малцинска професија, земјоделството. Широко 

е прифатено дека вештината на одгледување храна мора да се сочува, дури и ако фармерите 

само незначително придонесуваат за светиот грал наречен национален бруто-производ. 

Како што видовме во изминативе децении, таа работа е скапа и проблематична. Огромните 

дотации за земјоделскиот сектор предизвикаа многу несакани последици: хиперпродукција, 

расипништво, еколошки штети. Па сепак, никој не се залага за аболиција на фармерството. 

Тоа било и ќе остане неопходен дел на нашата култура, а истото важи и за писменоста.

Затоа мора да се бара државата да биде одговорна, не за издржување на авторите, туку 

за јавната инфраструктура на читање. Во нашиот дел од светот властите се обврзни да го 

гарантираат снабдувањето со вода за пиење и да го одржуваат канализацискиот систем. Сакам 

да ја гледам државата во работниот мантил на водоинсталатерот. Таа треба да усвои слична 
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улога и во поглед на културниот живот воопшто и за книжевноста посебно. Читателите на тнр. 

“тешка” литература можеби се ситно малцинство, но тоа не значи дека не се сметаат. До сега 

веќе требаше да разбереме дека преживувањето на малцинствата е прашање на живот или 

смрт за самато општество. Во согласие со тоа, културната политика што ја заслужува својата 

плата нема да се обидува да ги усреќува писателите, но ќе овозможи линијата на животот да 

остане отворена. А тоа значи: ќе донесува добри закони за копирајт, ќе дава доволно пари 

за библиотеките, ќе го помога преведувањето, ќе ги укине џиновските такси наметнати на 

продажбата на книгите и ќе се погрижи секој граѓанин да ја научи вештината на читањето.

Во демократијата секој има право да биде глупав, но исто така и секој од нас има право 

да избира меѓу сите типови на литература, вклучувајќи ја и “најтешката”. Би рекол дека тоа е 

сѐ што ние треба да бараме од политичарите. Што се однесува до мене самиот, од нив барам 

единствено да ме остават намира.

Ханс Магнус Енцесбергер - Издржи, Гутенберг! Двапати Ура за Малцинството (Carry on, 

Gutenberg. Two Cheers for Minority, 1994)

4. 

Три сосема различни дискурси за проблеми кои се прилично вжештени токму кај нас. Од 

аспект на ова списание, јазикот на Дерида делува најсовремено и најкомплексно, сличен е 

и “тонот” на авторитетниот теоретичар на уметноста, Куспит, но сепак делумно веќе демоде, 

додека Енцесбергер е непоправливо жовијален и анегдотски расположен, што често е знак за 

површност, но не и секогаш. Ги предаваме токму ваквите различни “јазици” (кои, пак велам, 

реферираат на нашите дилеми и недоумици) можеби со една иронична цел: јазикот на кој 

се формулира проблемот веќе е почеток на решавањето, и во таа смисла, секој може да го 

одбере својот начин.

Инаку, околу Енцесбергер се расправавме; господинот Бузони рече дека тој тип на јазик 

личи на лелекањата што допираат од нашите културни импотенти навикнати на државни 

привилегии и дека Маргина не е место за таков тип текстови; господинот Вулкански (во нашата 

Бетмен-редакција што се наоѓа под дното на реката Вардар, во присуство на неговото верно 

куче Пингвин и уште пар сведоци по огледалата) одговори цитирајќи го Ханс Магнус: ““Пара 

не прави уметник”, не го разбираш Енцо, тој е бескомпромисен пред сѐ кон себе и тој никогаш 

нема да падне на нивото на македонскиот културен работник, да пита плата”. Јас (Г.Н.Ом) 

пресудив и Енцесбергер е тука. Но, гадењето ни трае. Каде и да мрднеш вон границиве, по 
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враќањето доживуваш културен шок. Ние, заедно со Албанија, сме меѓу најпримитивните 

европски земји. Да има памет, пред секој дневник на македонецот треба да му се прикажува 

азбуката и по неа пораката: Глуп си! Во заглавието на “Нова Македонија” редовно треба да 

се објавува дното на табелата на нации што најмалку читаат, а тоа се, се знае, Албанија и 

Македонија. А “културните” будали што нѐ доведоа до таму и понатаму го опседнуваат бедното 

министерство и се жалат на суровите времиња кои немаат разбирање за нивната ступидна 

“култура”. Грозно е. А немоќта и очајот раѓаат само уште поголема нестабилност. И затоа, богати 

стаорци, државо, Сорос, господа пиљари, велетрговци, социјалистичко-феудални директори, 

големосопственици, нафатирани комунисти, сите вие што купувате трети и шести станови 

и коли и кои децата, ко африкански министри, ги праќате надвор од ужасов да владеат ко 

најсупериорни дембели кога процесов на заглупување и пауперизација еден ден ќе се слегне 

-... ма глупости, ништо. Заборави. Во некоја друга прилика, Манифест, под пет.

Ете, четири дискурси, т.е. три и еден калеидоскопски умножен, ко некаков нерешлив puzzle 

од рани-празнини, и сѐ е толку испомешано и човек толку ризикува да биде неправеден што.

П.С. Нема постер. Пропадна идејата, како и толку други. Но, утешно е што добивме некои 

ситни пари плус, такашто од следните броеви пак ќе го вратиме филмскиот додаток и тиражот 

од 200 ќе го зголемиме на 400-500, со што, јасно, ќе падне и цената на еден примерок Маргина, 

радувајте се. Освен тоа, уште едно десето извинување ви должиме поради тоа што најавите од 

претходниот број не секогаш прецизно ги реализираме во следниот, но условите на работа, 

непредвидливите соработници итн. баш и не дозволуваат некое стриктно планирање.



Margina #17-18 [1995] | okno.mk10

Даглас Хофстатер
геДел  еШер  БаХ
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ПреДговор кон ПревоДот на 
макеДонски

П.в.: ... И да се симне веќе мистификацијата околу таа ј.... книга.

г.с.:  Ова оди во воведот. И впрочем како можеш да збориш така за 
книга што не си ја прочитал.

П.в.: Ма самиот наслов, човече: (подбивно) Гедел, Ешер, Бах... мрак!

г.с.: Разбирам дека за циничен постмодернист и сурфер по рабови 
едноставно има премногу структура и лицкање.

с.с.: Го преведов Canon Cacrizans.

г.с.: Да го дадеме на неколку колеги и да ги видиме реакциите затоа 
што мислам дека оваа книга може да функционира само како целина.

П.в.: Дрн, дрн...

г.с.: Даглас Хофстетер во воведот дава краток опис на нештата за кои 
ќе пишува навестувајќи ги така насладите што следуваат.

M.G.: Every few decades an unknown author brings out a book of such 
depth, clarity, range wit, beauty and originality that is recognized as a 
major literary event.

г.с.: Книгата има 20 глави и на секоја ѝ  претходи мал дијалог меѓу 
Ахил и Желката каде неформално и на интуитивно разбирлив начин се 
изнесува темата на главата што следи.

с.с.: Марјан е податен за такви коментари.

П.в.: И да не биде подолго од 15 страни.

г.с.: ...наоѓајки го истото јадро идеи во музиката на Бах, сликите на Ешер 
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и доказот на Геделовата теорема, за на крај да заврши со јазичната фуга 
во 6 гласа: Ахил, Желката, Ракот, Бебиџ, Тјуринг и самиот Автор, во која 
се дискутира за проблемите на човечкиот ум, свеста, слободната волја, 
вештачката интелигенција, Тјуринговиот тест и други нешта загатнати во 
претходните глави.

с.с.: Одбивам да ја преведам  главата ФИГУРА И ФОН. Само некоја 
досадна математика...

П.в.: Ма дај избери нешто и дај му да преведе...

г.с.: ...читателите на преводот на македонски јазик се во посебна 
предност пред,, да речеме, читателите на оригиналот, затоа што според 
Д.Х. оваа книга всушност и нема оригинал во вообичаената смисла на 
зборот. Секоја верзија на книгата на некој јазик е само проекција на 
централните и најдлабоки идеи и како таква повеќе осветлува едни а 
помалку други аспекти. Преводите што ги читате се правени на база на 
француската и англиската проекција.

П.в.: (читајќи го воведов во САМ) Знаев, знаев...Чиста деструктивност 
и малку информација.

г.с.: П.В., кого во оваа етапа и форма  на презентирање на ГЕБ би го 
интересирало дека Даглас Хофстетер е роден 1945 во Њујорк, Њујорк, 
и дека пораснал главно во Калифорнија ако се изземе едната година 
помината во Женева каде тој научил француски и започнал да се 
интересира за јазици. Или пак дека како дете бил фасциниран од 
идеите во физиката и математиката; во средно школо и на факултет ги 
следел своите научнички и лингвистички интереси и му се развиваат 
и уметнички амбиции; ја открива својата длабока љубов кон многу 
композитори, особено кон Бах и Шопен. Во 1965-6-та тој поминува 
уште една година во Европа и потоа се враќа во САД каде ги започнува 
своите постдипломски студии по математика на Беркли универзитетот 
во Калифорнија... 1976 година одбранува докторат од теоретска 
физика на Универзитетот во Орегон. Неколку години бил професор по 
Компјутерски Науки на Индијана Универзитетот, место каде што му било 
овозможено да ги истражува идеите изложени во ГЕБ. Потоа тој оди на 
Одделот за Психологија на Универзитетот во Мичиген...1995-та година 
заедно со својот тим наречен FARG (Fluid Analogies Research Group) ја 
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издава книгата ФЛУИДНИ КОНЦЕПТИ И КРЕАТИВНИ АНАЛОГИИ (уште не е 
издадена во Европа) каде се опишани резултатите од истражувањата на 
фаргонаутите од минатите 10-15 години. А? Мислиш дека овде е местото 
да се каже тоа?

П.в.: ...Ма нема искричавост и не ме инспирира. И плус репликите не 
се поврзани логично.

г.с. Сакаш да кажеш дека оваа реплика не следи логично по претходната.

с.с.: Еј, Ѓ.С. како се викаше оној  пеачот Хачу Хучу нешто...сите 
соработници во  МАРГИНА имаат псевдоними па јас си го одбрав тој?

Ѓ.с.: (подзамижува зналачки) Хаким Хучук Хоки. И ти, Г.С. така ќе се 
потпишеш?

г.с.: Јас се потпишувам со своето име.

с.с.: Колку банално...(испуштајки го димот од цигарата)

Ѓ.с.: П.В. користам  прилика да те потсетам на ветувањата што ми ги 
даде дека ќе објавиш моја слика во МАРГИНА.

П.в.: И ќе ги одржам. Ќе има твоја слика на маргина. Патем си го 
задржувам правото да ги менувам моите реплики во воведов затоа што 
ми делуваат некако безживотно и бескрвно...

г.с.: Јас само те цитирав.

П.в.: Нема врска, ќе им додадам (шприцнам?)  малку дух... Па и 
читателите нема да знаат дали било сменето...

г.с.: Тие веќе не знаат...

?.?.: Две пива 120....

с.с.: И што стана после...

г.с.: Ништо особено...бевме на кино...
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Прв дел: геБ

вовеД:

музичко-логичка ПонаДица

Авторот:

Фридрих Велики, крал на Прусија, дошол на власт во 1740. Иако 

историјата го памети претежно по неговите војнички способности, тој 

исто така покажувал интерес и за духовниот живот. Неговиот дворец, 

замокот Сан-Суси во Потсдам, претставувал еден од главните центри 

на интелектуалната активност во Европа од 18-от век. Познатиот 

математичар Леонхард Ојлер таму останал цели дваесет и пет години. 

Многу други математичари и научници доаѓале таму, како и многу 

филозофи, меѓу кои Волтер и Ла Метри, и таму напишале некои од 

нивните најзначајни дела.

Меѓутоа, вистинската страст на Фридрих Велики била музиката. 

Тој многу сакал да свири на флејта и да компонира. Некои негови 

композиции и ден-денес се изведуваат. Фридрих Велики бил еден од 

првите кои ги увиделе квалитетите на сосема новото “пијано-форте” 

(“тивко-гласно”). Пијаното било створено во првата половина на 18-от 

век врз база на клавичембалото. Проблемот со клавичембалото бил во 

воедначениот интензитет на звуците кои ги испушта; на него не е можно 

некои ноти да се свират погласно од други. Пијано-фортето, како што 

и името му кажува, ставило крај на овој проблем. Од Италија, каде го 

создал Бартоломео Кристофори, идејата за пијано-форте се раширила 

надалеку. Готфрид Зилберман, најдобриот производител на оргули  во 

тоа време, се обидувал да создаде “совршено” пијано-форте. Кралот 

Фридрих несомнено го поддржал во таа намера, со оглед на тоа што се 

смета дека поседувал најмалку петнаесет пијана Зилберман.
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БаХ

Освен што ги обожавал пијаната, Фридрих 

обожавал и некаков оргулист и композитор 

под име Ј.-С.Бах. Некои композиции 

на тој Бах му донеле каква-таква слава 

уште на времето. Луѓето сметале дека тие 

композиции се “помпезни и конфузни”, но 

имало и такви кои сметале дека тие се ремек-дела без конкуренција. 

Наспроти ова, никој не го доведувал во прашање талентот на Бах за 

импровизации на оргули. За да се биде оргулист во тоа време, човек 

требало не само да знае да свири, туку и да импровизира, а Бах бил на 

далеку прочуен по неговите импровизации. (Неколку забавни анегдоти 

во врска со способностите за импровизација на Бах може да се најдат 

во The Bach Reader, од H.T.David и A.Mendel.)

Во 1747. Бах имал шеесет и две години, и станал познат во Потсдам 

уште и пред да отиде таму. Имено, неговиот син Карл Филип Емануел 

Бах бил capellmeister на дворот на крал Фридрих. На неколку наврати 

кралот му направил дискретни алузии на Филип Емануел дека со 

задоволство би го примил стариот Бах на гости, но желбата никако 

да се реализира. Кралот Фридрих најмногу од сѐ бил заинтересиран 

стариот Бах да ги испроба новите пијана Зилберман, зашто со право 

му се чинело дека тој инструмент ќе внесе револуција во музиката.

Кралот Фридрих имал обичај на својот двор навечер да приредува 

концерти на камерна музика. Притоа, често се случувало во концертите 

за флејта да свири соло. Една таква вечер е прикажана на сликата на 

германскиот сликар Адолф фон Менцел, кој во 1800-те насликал цела 

серија сцени од животот на Фридрих Велики. На клавичембалото се 

гледа К.Ф.Е.Бах, а најдесно се гледа Јоахим Кванц, кралскиот професор 
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по флејта, и истовремено единствената персона што имала право да 

упатува критики до кралот во врска со неговото свирење. Една вечер 

во 1747. се појавил неочекуван гостин. Николаус Форкел, еден од 

првите биографи на Бах, вака ја раскажува таа анегдота:

Една вечер, додека музичарите се штимале со кралската 

флејта, еден офицер му ја доставил на кралот листата на 

новопристигнатите гости. Со флејтата в рака, тој ја прегледал 

листата на брзина, потоа се свртил кон музичарите и некако 

возбудено им рекол: “Господа, стариот Бах е тука.” Потоа ја 

оставил флејтата и отишол лично да го пречека стариот Бах кој 

бил дојден да го види сина си. Оваа случка ми ја раскажа Вилхелм 

Фридеман, кој таму бил во придружба на татко му, и морам да 

признам дека секогаш со задоволство се присетувам на начинот 

на кој ми ја раскажа. Во тоа време било вообичаено луѓето да си 

упатуваат едни на други неброени комплименти. Тоа што Ј.-С.Бах 

на своето прво појавување пред  еден така велик крал излегол 

во патната облека, бидејќи немал време да ја наметне црната 

музичарска руба, мора да било повод за бројни извинувања. 

На тоа сепак нема да се здржувам, само ќе забележам дека, 

според Вилхелм Фридеман, кралот и Бах размениле формални 

поздрави. 

Она што е битно е дека кралот го откажал концертот и го 

поканил Бах, кој веќе тогаш бил познат како “стариот Бах”, да 

ги испроба неговите пијано-фортеа произведени од Зилберман, 

што се наоѓале во неколку сали од палатата. (Форкел овде додава: 

“Пијаната на Зилберман од Фрајбург толку му се допаднале на 

кралот што овој решил да ги купи сите. Сѐ на сѐ купил петнаесет. 

Сум чул дека и ден-денес, неупотребливи, киснат во разни 

делови на кралската палата.”) Музичарите го следеле од соба 
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во соба, и секаде се барало од Бах да ги испробува пијаната 

и да свири композиции со импровизации. По некое време, 

Бах побарал од кралот да му предложи некоја тема за од неа 

веднаш да импровизира фуга, без никаква подготовка. Кралот 

бил восхитен од умешноста со која неговата сопствена тема била 

отсвирена на импровизиран начин, и, веројатно со цел да види 

каде се границите на таа умешност, изразил желба да чуе фуга 

во шест гласа. Со оглед на тоа што од било каква тема не може да 

се направи толку комплексна хармонија, Бах избрал една тема 

и ја извел веднаш, на големо изненадување на присутните, и тоа 

со истата величествена умешност како во случајот со кралската 

тема. Потоа Неговото Величество изразило желба да го чуе како 

свири на оргули. Затоа, утредента го воделе Бах да ги испроба 

сите можни оргули во Потсдам, исто како што било со пијаната 

на Зилберман. По враќањето во Лајпциг, Бах компонирал дело 

во три и шест гласа врз база на темата предложена од кралот. 

Притоа, додал и неколку пасажи во форма на канон. Сето тоа 

го нарекол “Musikalisches Opfer”, Музичка понадица, и му го 

посветил на кралот.

Кога Бах  му испратил еден примерок од Музичката понадица на 

кралот, во прилог ставил и едно писмо, кое ако заради ништо друго, 

е интересно поради својот сервилен и увлекувачки стил. Од денешно 

гледиште, писмото изгледа смешно. Ако е вакво писмото, какви ли 

само биле извинувањата на Бах во врска со неговата облека.

„Кралската тема“
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Пресветло Величество!

Понизно му посветувам на Вашето Величество една музичка 

понадица, од која најблагородниот дел го создаде пресветлата 

рака на Вашето Височество. Уште се сеќавам со задоволство 

и почит на Кралската љубезност што ми ја укажа вашето 

Величество пред некое време, при мојата посета на Потсдам, 

кога ми отсвири една тема за фуга на клавичембало и така љупко 

побара од мене да ја развијам темата во Неговото пресветло 

присуство. Многу понизно се обидов да одговорам на желбата 

на Вашето Величество. Сепак, набрзо приметив дека поради 

немањето време да се подготвам како што треба, изведувањето 

на таа задача не се развиваше на начин на кој таква брилјантна 

тема заслужува. Тогаш решив веднаш и целосно да ѝ се посветам 

на оваа Кралска тема и да го запознам светот со неа. Сега, еве, 

најдобро што можев ја завршив таа задача, задача со која само 

посакав, на скромен начин, да го славам прочуениот монарх, на 

чија величина и моќ во науките на војната и на мирот, а особено 

во музиката, човек може само да им се восхитува и да ги обожава. 

Ќе се дрзнам само да го додадам моето понизно барање: Вашето 

Величество да го прими моето скромно дело со благонаклоност и 

да продолжи да му ја пружа својата пресветла Кралска милост на

препонизниот и препослушниот

слуга на Неговото Величество

Авторот

Лајпциг, 7-ми јули 1747.
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По дваесет и седум години, што значи дваесет и четири години по 

смртта на Бах, баронот Готфрид ван Свитен, кому впрочем Форкел 

му ја посветил својата биографија на Бах, а Бетовен својата прва 

симфонија, се сретнал со кралот Фридрих накратко, и за таа средба 

вели:

Тој [Фридрих], меѓу другото ми зборуваше за музиката и за 

еден голем оргулист Бах што живеел извесно време во Берлин. 

Тој уметник [Vilhelm Frideman Bah], барем што се однесува до 

познавањето на хармонијата и на способностите за изведба, ги 

надминува сите музичари што сум ги чул во животот и оние кои 

можам само да ги замислам, макар што луѓето кои го познавале 

татко му тврдат дека тој бил уште поголем музичар. Така смета 

и кралот. Како доказ, тој ми отпеа една хроматска тема за фуга 

што му ја предложил на стариот Бах, кој веднаш потоа од неа 

направил фуга во четири гласа, потоа во пет и на крајот во осум 

гласа.

Секако, не постои начин да се дознае дали ова проширување на 

бајката до натчовечки димензии се должи на кралот Фридрих или на 

баронот ван Свитен. Ако ништо друго, се гледа до кој степен легендата 

за Бах била раширена. За да може да си претставите што тоа значи - 

фуга во шест гласа, доволно е да се каже дека сиот Добро наштиман 

клавир, што значи четириесет и осум прелудиуми и фуги, содржи само 

две фуги во пет гласа и ниту една во шест! Веројатно не би погрешиле 

ако импровизирањето на фуга во шест гласа го споредиме со шаховска 

симултанка со шеесет противника, под услов да се извојува победа 

во сите шеесет партии. Фуга во осум гласа, пак, секако ги надминува 

човечките можности.
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Во примерокот што Бах го испратил до кралот Фридрих, на првата 

страница било испишано:

Regis Iussu Cantio Et Reliqua Canonica Arte Resoluta

(“По Барање на Кралот, Мелодијата и Друго Разрешени според 

Каноничната Уметност”). Овде Бах си игра со зборот “канонична”, со 

оглед на тоа што овој збор значи не само “кој што содржи канони” туку 

и “на најдобар можен начин”. Почетните букви од посветата даваат:

R I C E R C A R

што е италијански збор кој значи “истражува”. Секако дека има многу 

што да се истражува во Музичката понадица. Составена е од една 

фуга во три гласа, една во шест, десет канона и една соната за трио. 

Музиколозите сметаат дека фугата во три гласа е веројатно скоро 

идентична на онаа која Бах ја импровизирал пред кралот Фридрих. 

Фугата во шест гласа е една од најкомплексните творби на Бах, а како 

тема, се разбира, ја има кралската тема. Оваа тема, прикажана на 

сликата, е многу сложена затоа што ритмички е неправилна и е изразито 

хроматска (хроматска значи дека содржи ноти кои не припаѓаат на 

тоналитетот на темата). Сигурно за еден просечен музичар нема да 

биде лесно врз база на ваква тема да напише прифатлива фуга  дури 

и во само два гласа.

Двете фуги се означени со зборот “Ricercar”, а не со “Фуга”. За 

што всушност се работи? Терминот “ricercar” навистина бил првичниот 

назив за музичката форма која денес ја нарекуваме “фуга”. Во 

времето на Бах, терминот фуга веќе бил во употреба, но терминот “ri-

cercar” и понатаму се користел за означување на софистицирана фуга, 

чиј интелектуализам би бил веројатно преостар за едно профано уво.

Сонатата за трио (мелодиозна и тивка, личи на танц) носи пријатно 

опуштање по строгоста на фугите и каноните, и покрај тоа што и таа 
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се базира на кралската тема со сета нејзина хроматичност и строгост. 

Просто е за восхит како Бах можел од една таква тема да створи толку 

пријатен интерлудиум.

Десетте канона од Музичката понадица спаѓаат меѓу 

најразработените канони што Бах воопшто ги напишал. Чудна работа 

е што Бах никогаш не ги напишал ин еџтенсо. Тој намерно од нив 

направил енигми наменети за кралот Фридрих. На времето било во 

мода да се смисли некаква тема, дополнета со неколку штоса, и да му 

се остави на друг да го “открие” канонот базиран на таа тема. За да се 

сфати како функционирал тој систем, треба да се знае нешто повеќе за 

каноните.

канони и фуги

Суштинскиот принцип на канонот се состои во имитирањето на една 

единствена тема. “Копии” од оваа тема се свират преку различните 

гласови во конструкцијата, при што се можни неколку решенија. 

Наједноставен е кружниот канон од типот на “Фрер Жак”. Темата 

ја најавува првиот глас, а потоа по истекот на одреден интервал се 

најавува “копија” во истиот тоналитет. По истекот на ист таков интервал 

во однос на вториот глас, се најавува трет глас итн. Како и да е, повеќето 

мелодии сепак не се подложни на ваков вид хармонија. За да може 

една тема да послужи како тема за канон, потребно е секоја од нотите 

да може да игра двојна (или тројна или четворократна) улога: нотите 

пред сѐ треба да припаѓаат на дадена мелодија, но истовремено да 

припаѓаат и на хармонијата од таа мелодија. На пример, кај канонот 

во три гласа, секоја нота треба да дејствува во три  рамнини кои се 

меѓусебно различни од мелодиско и хармониско гледиште. Значи, 

секоја нота во канонот има повеќе музички значења, а увото и мозокот 
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на слушателот автоматски го откриваат соодветното значење од 

контекстот.

Се разбира, постојат и посложени видови канони. Следниот на 

скалата на сложеност е канонот кај кого “копиите” од темата се 

изместени не само по време туку и по висина. На пример, првиот глас 

ја пее темата почнувајќи од до, додека вториот глас се суперпонира 

на првиот започнувајќи ја темата четири ноти погоре, од сол. Уште 

поголем степен на сложеност има канонот кај кого различните гласови 

имаат различни брзини. На пример, вториот глас пее двапати побрзо 

или двапати побавно од првиот. Ваквиот канон се нарекува канон со 

смалување одн. зголемување, респективно (затоа што се чини дека 

темата се собира или се шири). 

Тоа не е сѐ! Следниот степен на сложеност е инверзијата на 

оригиналната тема: мелодијата секогаш слегува на оние места каде 

оригиналот се искачува, и тоа за ист број полутонови. Во овој случај 

имаме една необична трансформација на мелодијата, но откако човек 

ќе преслуша повеќе вакви инвертирани теми, ќе почнат да му изгледаат 

сосема природно. Бах особено ги сакал инверзиите. Нив ги има многу 

во неговите дела, вклучувајќи ја, секако, и Музичката понадица. 

Мелодијата Good King Wenceslas е добар пример за инверзија. 

Канон врз база на Good King Wenceslas
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Навистина, ако оригиналот и неговата инверзија се испејат заедно 

со висинска разлика од една октава и временска изместеност од два 

такта, се добива симпатичен канон. За крај, најезотеричната “копија” 

е ретроградната копија: кај неа темата се свири наназад. Каноните 

со ваков штос неформално ги означуваат како раковски или канцер-

канони, поради особениот начин на кој се движи таа животинка. Се 

разбира, Бах приложил и еден канцер-канон во Музичката понадица. 

Интересно е да се забележи дека сите овие видови “копии” ја зачувуваат 

во целост информацијата што се содржи во оригиналот, во таа смисла 

што оригиналот може во целост да се реставрира тргнувајќи од било 

која копија. Ваквиот тип на трансформација при кој се зачувува сета 

информација често се нарекува изоморфизам, термин кој често ќе го 

среќаваме во книгава.

Понекогаш е пожелно да се релаксира канонската форма, во 

смисла на незначително оддалечување од идеалната копија, сѐ со цел 

да се оствари пофлуидна хармонија. Уште повеќе, постојат канони кои 

содржат “слободни” гласови кои не ја следат оригиналната тема, туку 

само остваруваат пријатна хармонија со останатите гласови.

Секој од каноните во Музичката понадица како главна тема 

има некаква варијација од кралската тема, при што сите претходно 

опишани системи за усложнување се обработени до крај, а понекогаш 

дури се и комбинирани. На пример, еден од каноните во три гласа е 

означен како “Canon per Augmentationem, contrario Motu”: средниот 

глас е слободен (повремено ја пее кралската тема), додека другите два 

гласа еволуираат во канон, над и под него. Еден друг канон го носи 

таинствениот назив: “Quaerendo invenietis” (“Барајте и ќе најдете”). 

Сите овие канони-енигми се разрешени, а решенијата обнародени, од 

страна на еден Бахов ученик, Јохан Филип Кирнбергер. Меѓутоа, не е 

извесно дека не постојат и други, неоткриени решенија!
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Ви должам кратко објаснување и за тоа што е фуга. Фугата е слична 

на канонот дотолку што во најопшт случај се базира на една единствена 

тема која се свири во повеќе гласови и различни тоналитети, понекогаш 

со различни брзини, од горе надолу или наназад. Меѓутоа, за разлика 

од канонот, фугата е многу помалку крута и ѝ  дава поголема слобода 

на емотивната експресија на уметникот. Фугата се познава по тоа 

што на почетокот има само еден глас кој ја пее главната тема. Потоа 

влегува вториот глас, четири тона погоре или три тона подолу. Првиот 

глас продолжува со пеење на “контра-темата” одн. секундарна тема, 

избрана за да контрастира со главната на ритмички, хармониски 

и мелодиски план. Секој нареден глас влегува во играта пеејќи ја 

главната тема, и притоа е често придружен со секундарната тема  од 

некој друг глас, додека веќе влезените гласови продолжуваат да 

еволуираат зависно од имагинацијата на авторот. Во моментот кога 

сите гласови ќе “влезат”, правилата на играта престануваат да важат. 

Се разбира, постојат неколку типични решенија, но не до тој степен што 

да може да се компонира фуга по рецепт. Двете фуги од Музичката 

понадица се фрапантни примери за фуги кои  никако не би можело да 

се компонираат по “рецепт”, со оглед на тоа што се многу подлабоки и 

не се задоволуваат со обичниот “фугалитет”.

Музичката понадица е едно од најголемите остварувања на Бах во 

уметноста на контрапунктот. Сама по себе, таа претставува една голема 

интелектуална фуга, во која се преплетува еден куп идеи и форми, и 

која изобилува со двосмислени елементи и суптилни алузии. Уште 

повеќе, се работи за една прекрасна творба на човечкиот интелект, 

во која со задоволство можеме да уживаме. (Ова дело е опишано на 

прекрасен начин во книгата J.S.Bach’s Musical Offering od H.T.David.)
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канон на вечно нагорна линија

Еден од каноните во Музичката понадица заслужува посебно 

внимание: тоа е “Canon per Tonos” vo tri glasa. Горниот глас следи 

една варијација на кралската тема, додека подолу останатите два 

гласа образуваатканонска хармонија заснована врз една друга 

тема. Понискиот од овие два гласа ја пее својата тема во C мол (што 

истовремено е и тоналитетот на сиот канон), додека повисокиот ја пее 

истата тема, со тоа што е помесетен нагоре за една квинта. Меѓутоа, 

она што го прави овој канон различен од другите е фактот што во 

моментот на неговото разрешување, или попрецизно, во моментот кој 

наликува на разрешување, канонот не е веќе во C мол туку е во D мол. 

Бах успева пред носот на слушателот да изврши модулација (промена 

на тоналитетот) и неговиот канон завршува така што безболно се 

надоврзува на почетокот, но во друг тоналитет. Истиот процес се 

повторува со тоа што се остварува премин на E мол пред канонот 

повторно да се врати на почетокот. Овие последователни модулации го 

водат увото во сѐ подалечни тоналитети, по што човек добива впечаток 

дека се оддалечува од почетокот без надеж за враќање. Но, не е така. 

По точно шест модулации, како по некаква магија, канонот се враќа 

во почетниот тоналитет: C мол.Сите гласови во тој момент се наоѓаат 

точно за една октава повисоко од почетната ситуација, и тука сега 

делото може да се оконча со таквиот пријатен музички ефект. Може 

да претпоставиме дека веројатно тоа и била идејата на Бах; меѓутоа 

идејата дека истиов процес би можело да се повторува до бескрај 

несомнено му се насмевнувала, и можеби токму од тие причини Бах 

напишал на маргината: “Како што модулацијата оди по нагорна линија, 

така нека биде и со славата на кралот”. За да го потенцирам неговиот 
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потенцијален аспект на бесконечност, овој канон ќе го наречам Канон 

на Вечно Нагорна Линија.

Преку овој канон, Бах за прв пат ни дава пример на Чудна 

Јамка. Феноменот на Чудна Јамка настанува тогаш кога следејќи 

некоја нагорна (или надолна) линија долж скалилото на било 

каков хиерархиски систем, одеднаш ќе се најдеме, на наше големо 

изненадување, на почетната точка. (Во изложениов пример во улога 

на хиерархиски систем се јавува системот на музички тоналитети.) 

Понекогаш го користам терминот Заплеткана Хиерархија кога сакам 

да дефинирам систем во кој постојат Чудни Јамки. Феноменот на Чудни 

Јамки ќе го среќаваме често во книгава, некогаш експлицитно, другпат 

имплицитно. Советот што може да му го дадам на читателот е: “Quaer-

endo invenietis”.
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еШер

Според мене, најубавите и 

најуспешни графички реализации 

на концептот на Чудни Јамки се 

оние на холандскиот графичар 

Ешер, кој живеел од 1898. до 1971. 

Ешер има создадено некои од 

интелектуално најстимултивните 

цртежи на сите времиња. Добар 

дел од нив се базираат на 

некаков парадокс, илузија или 

двосмисленост. Меѓу првите 

обожаватели на Ешер имало 

повеќе математичари, што не би требало да чуди, со оглед на тоа што 

неговите цртежи често се базираат врз математички принципи на 

симетрија и структура. Цртежите на Ешер, сепак, не се задржуваат на 

едноставна игра на симетрија и структура, туку зад нив обично стои 

некаква идеја водилка, остварена на уметнички начин. Чудната Јамка е 

една од темите кои најчесто се среќаваат кај Ешер. Земете ја за пример 

литографијата Perpetuum mobile и споредете ја неговата шестостепена 

јамка на бесконечно паѓање со шестостепената јамка на бесконечната 

нагорна јамка од “Canon per Tonos”. Зар не е неверојатна сличноста во 

визиите на двајцата уметници? Во стварност, Бах и Ешер обработуваат 

една иста тема во два различни “регистра”: музиката и графичката 

уметност.

Ешер има реализирано Чудни Јамки на различни начини, но сите 

тие може да се класифицираат според нивната ширина. Најширока е 

јамката во Качување и слегување во која калуѓерите без престан се 

вртат во круг, со оглед на тоа што бројот на степени пред враќањето во 

Ешер, Рака што држи сферно огледао, 1935



Margina #17-18 [1995] | okno.mk28

почетната точка е прилично голем. Литографијата Perpetuum mobile, 

пак, е потесна затоа што содржи само шест дискретни степена. Можеби 

ќе речете дека дефиницијата на “степен” е непрецизна. На пример, 

зошто да не речеме дека во Качување и слегување има само четири 

степена (четири реда скали) наместо да тврдиме дека има четириесет 

и пет нивоа (скалила)? Јасно е дека одредувањето на бројот на нивоа, 

не само во делата на Ешер туку и во сите повеќенивовски хиерархиски 

системи, е покриено со вел на непрецизност која ним им е инхерентна. 

Таа непрецизност ќе ни стане малку појасна понатаму; сега да се 

вратиме на нашиот проблем. Ако јамката ја стесниме уште малку, ќе 

дојдеме до композицијата Раце што се цртаат, во која едната рака 

ја црта другата, и притоа двете формираат двостепена Чудна Јамка. 

Ешер, Раце што се цртаат, 1948
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Најтесната од сите Чудни Јамки е онаа од Изложбата на графики: 

слика на која е претставена слика која се содржи самата себе. Или пак 

е тоа слика од изложба која (изложбата) се содржи самата себе. Или е 

тоа еден град кој се содржи самиот себе, или еден човек кој се содржи 

самиот себе? (Да спомнеме патем дека илузијата која се среќава во 

Качување и слегување и Перпетуум мобиле не е измислена од Ешер, 

туку од Роџер Пенроуз, британски математичар, во 1958. Сепак, темата 

на Чудни Јамки е присутна кај Ешер уште од 1948, годината на Раце 

што се цртаат; Изложбата на графики, пак, датира од 1956.)

Ешер, Изложба на графики, 1956
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Концептот на Чудна Јамка имплицитно го содржи концептот на 

бесконечното, зашто што друго може да биде една јамка освен 

репрезентација на бесконечен процес на конечен начин? Впрочем, 

бесконечното игра важна улога во цртежите на Ешер. Во неговите 

графики се среќаваат копии од една единствена тема кои честопати се 

здружени едни со други, што ги прави споредливи со каноните на Бах. 

Повеќе такви системи може да се откријат во прочуената Метаморфоза 

од Ешер. И овде го среќаваме принципот на Канонот на Вечно Нагорна 

Линија: човек сѐ повеќе и повеќе се оддалечува од почетната точка, 

за одеднаш повторно да се најде во неа. Полињата кои периодично се 

повторуваат во Метаморфоза, како и во другите негови дела, секако 

содржат навестувања за бесконечното, меѓутоа постојат некои други 

негови цртежи каде визиите за бесконечното се уште поделирични. Во 

Ешер, Метаморфоза 2, 1939-40
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некои од нив една единствена тема се повторува на различни нивоа 

на реалност. На пример, некое од нивоата може да се идентифицира 

како ниво на имагинарното, додека друго како ниво на реалното. 

Има случаи каде само овие две нивоа експлицитно се нацртани, но 

самото нивно присуство го повикува гледачот да се смета самиот 

себе за интегрален дел на некое трето, различно ниво. Во тој момент 

гледачот се вплеткува во имплицитната Ешерова верига од нивоа, во 

која над секое ниво има некакво “вишо” ниво на поголема “реалност”, 

додека под секое ниво постои некакво нижо, “поимагинарно” ниво. 

Веќе самото ова може да биде шокантно. Меѓутоа што ќе се случи 

ако таа верига од нивоа не е линеарна, туку формира јамка? Како да 

се дефинира што е тука реално, а што имагинарно? Генијалноста на 

Ешер е токму во тоа што успеал да смисли, но и да нацрта десетици 

полуреални и полумитски светови, исполнети со Чудни Јамки, во кои 

како да ги повикува гледачите да влезат.
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геДел

Во Чудните Јамки кои ги сретнавме кај 

Ешер и Бах, бесконечното и конечното се во 

постојан конфликт, што остава парадоксален 

впечаток. Интуитивно насетуваме дека 

математиката мора да ги има замешано 

прстите таму, и, навистина, во овој век 

беше откриен математички еквивалент 

на овие јамки, еквивалент кој имаше 

огромни реперкусии. На ист начин како што јамките на Бах и Ешер 

се повикуваат на едноставни исконски интуиции од типот на музичка 

или пешачка скала, така и Чудната Јамка во математичките системи 

откриена од К.Гедел се должи на едноставни исконски интуиции. Во 

својата најсоголена форма откритието на Гедел претставува превод на 

еден стар филозофски парадокс во форма на математички јазик. Се 

работи за парадоксот на Епименид одн. парадоксот на лажгото. 

Епименид, критски мислител, на времето лансирал едно бесмртно 

тврдење: “Сите Критјани се лажговци”. Ова тврдење може да се 

трансформира во уште подестилирана форма како: “Лажам”, или 

како “Ова тврдење е лажно”. Јас обично се повикувам на последнава 

варијанта кога зборувам за парадоксот на Епименид. Ова тврдење ѝ 

задава жесток удар на класичната дихотомија според која сите тврдења 

се или вистинити или лажни, затоа што ако за момент помислите 

дека тврдењето на Епименид е вистинито, веќе следниот момент сте 

принудени да се вратите еден чекор наназад и да помислите дека е 

лажно. Но таман ќе заклучите дека е лажно кога од некаде пак ви доаѓа 

идејата дека тврдењево мора да е вистинито. Пробајте и ќе се уверите!

Парадоксот на Епименид претставува едностепена Чудна Јамка 

како и Изложбата на графики од Ешер. Но каква е воопшто врската 
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со математиката? Токму тука е она што Гедел го открил користејќи 

го математичкото резонирање за истражување на математичкото 

резонирање. Оваа математичка “интроспекција” се покажа крајно 

плодородна и нејзината можеби најбогата импликација е токму 

откритието на Гедел кое е познато како Теорија за Некомплетност. 

Треба да се прави разлика помеѓу она што Теоремата го тврди од една 

страна и нејзиниот доказ од друга. На таа дистинкција ќе инсистирам 

често во натамошниот текст. Теоремата може да се спореди со бисерот, 

а нејзиниот доказ со школката: бисерот е ценет заради својата 

едноставност и својот сјај, додека школката е комплексното животинче 

кое кое го произведува таинствено едноставниот драг камен.

Теоремата на Гедел за прв пат се јавува како пропозиција број ВИ 

во неговите мемоари насловени како: За формално неодлучливите 

пропозиции во Principia Mathematica и нему сличните системи И, 

објавен во 1931, и гласи вака:

На секоја ω-рекурзивна класа формули κ ѝ одговараат рекурзивни 

класни знаци r такви што ниту v Gen r ниту Neg (v Gen r) не припаѓа на 

Flg (κ) (каде v е слободна променлива од r).

Оригиналната верзија на теоремава е на германски и вие можеби 

ќе си речете дека исто толку ќе разберевте и да ја прочитавте во 

оригинал. Затоа еве една повообичаена парафраза на македонски:

Сите консистентни аксиоматски формулации од теоријата на 

броеви вклучуваат во себе неодлучливи пропозиции.

Ете, ова е бисерот.

Тешко е да се забележи некаква Чудна Јамка во овој бисер, затоа 

што, во стварност, Чудната Јамка се наоѓа во школката одн. во доказот. 
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Доказот на Теоремата за Некомплетност се состои во тоа да се дојде 

до некакво авто-референтно математичко тврдење, на ист начин како 

што парадоксот на Епименид претставува авто-референтно тврдење 

во доменот на природните јазици. Разликата е во тоа што колку што 

е лесно да се зборува за јазикот со помош на јазикот, толку е потешко 

да се види како едно тврдење за броевите може да се доведе во 

врска со самото себе. Самиот факт што некој ја поврзал идејата за 

авто-референтни тврдења со теоријата на броеви е генијална работа. 

Во стварност, најголемата препрека била помината во моментот на 

Гедел му светнала искрата на интуиција дека е можно да се создаде 

едно вакво тврдење. За самата креација на едно такво тврдење, пак, 

може да се каже дека е само пламнување на таа величествена искра 

интуиција.

Во наредните глави во детали ќе ја испитаме конструкцијата на 

Гедел, а за да не бидете во тотална темница овде ќе се обидам само 

да ја начкртам глобалната шема за сржта на Геделовата идеја. Се 

надевам дека по ова ќе ви се раздвижат некои запчаници во главата. 

Да објасниме најпрво во што е тешкотијата: математичките тврдења, а 

особено тврдењата од теоријата на броеви, се однесуваат на својствата 

на целите броеви. Самите цели броеви не претставуваат тврдења, 

како ни нивните својства. Било кое тврдење од теоријата на броеви 

не се однесува на ниту едно друго тврдење од теоријата на броеви. 

Тоа едноставно е тврдење од теоријата на броеви. Во тоа е проблемот; 

меѓутоа Гедел укапирал дека работите се покомплицирани од што може 

да се помисли.

Тој интуитивно претпоставил дека некое тврдење од теоријата 

на броеви би можело да се однесува на некое друго тврдење од 

теоријата на броеви (дури и на самото себе) под услов да може 

на овој или оној начин броевите да се претстават како тврдења. Со 
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други зборови, во сржта на 

неговата конструкција се 

наоѓа идејата за кодирање. 

Во тој Геделов код броевите 

претставуваат симболи или 

низи од симболи. Така, на 

секое тврдење од теоријата 

на броеви, кое не е ништо 

друго туку низа од симболи, 

може да му се придружи 

некаков Геделов број кој ќе 

служи за референца - нешто 

како телефонски број или 

регистерска табличка. Со 

овој трик кој произлегува 

од кодирањето можно е сите тврдења од теоријата на броеви да се 

сфатат ем како такви, ем како тврдења за тврдењата од теоријата 

на броеви.

Откако го пронашол ваквиот код, следниот чекор за Гедел бил во 

детали да го трансформира парадоксот на Епименид во некаков 

формален израз од теоријата на броеви. Како резултат на сето ова на 

крајот се добило тврдење кое веќе не вели: “Ова тврдење од теоријата 

на броеви е лажно”, туку: “Ова тврдење од теоријата на броеви не може 

да се докаже”. Тука сега може да настане голема збрка како резултат 

на непрецизната дефиниција на поимот “доказ”. Самото дело на Гедел 

е впрочем една алка во долгата верига скована од математичарите 

за прецизирање на овој поим. Не треба да се заборави дека доказот 

на една теорема секогаш се остварува во рамките на еден фиксен 

систем. Во случајот на Гедел, фиксниот систем на резонирање 

Гедел заедно со Ајнштајн
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применето врз теоријата на броеви на кој што зборот “доказ” се 

однесува е системот на Principia Mathematica (P.M.), џиновско дело од 

Бертранд Расел и Алфред Норт Вајтхед, објавено помеѓу 1910. и 1913. 

Значи, реченицата на Гедел (која ќе ја означиме со G) би можела да се 

напише во посоодветна форма:

Ова тврдење од теоријата на броеви не може да се докаже во 

рамките на системот Principia Mathematica.

Помеѓу реченицата G и теоремата на Гедел, секако, не може да 

се стави знак за еднаквост, исто како што не може да се изедначи 

реченицата на Епименид со забелешката дека “Реченицата на 

Епименид е парадокс”. Сега би можеле да го согледаме ефектот на 

откритивањето на реченицата Г, зашто ако тврдењето на Епименид 

создава парадокс со оглед на тоа што не е ниту вистинито ниту лажно, 

тогаш реченицата G на Гедел не може да се докаже (во рамките на 

Principia Mathematica) а е вистинита. Заклучок? Системот Principia 

Mathematica е “некомплетен” одн. во теоријата на броеви постојат 

вистинити тврдења кои не може да се докажат со нејзините методи на 

докажување.

Principia Mathematica била првата жртва на овој напад, но секако 

не и последната! Зборовите “и нему сличните системи” во насловот 

на Геделовото дело кажуваат сѐ. Во стварност, човек би можело 

да помисли дека резултатот на Гедел само фрла светлина врз еден 

недостаток во делата на Расел и Вајтхед и да се обиде, инспириран од 

тој резултат, да создаде систем кој ќе ги надмине и Principia Mathemat-

ica и Теоремата на Гедел. Меѓутоа, ова не би било можно, затоа што 

доказот на Гедел се однесува на сите аксиоматски системи кои пред 

себе ги имаат целите фиксирани од Вајтхед и Расел. Тоа значи дека 
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една единствена базична метода врши работа  за било кој поединечен 

систем. Накусо, Гедел покажал дека каков и да биде разгледуваниот 

аксиоматски систем, за едно вистинито тврдење не мора секогаш да 

постои и доказ.

Значи, Теоремата на Гедел имала молскавичен ефект врз логичарите, 

математичарите и филозофите кои се интересирале за основите на 

математиката, затоа што таа покажува дека не постои таков фиксен систем, 

колку и да е комплексен, што ќе може да ја претстави комплексноста на 

природните броеви: 0, 1, 2, 3, ... Можно е современите читатели ова да не 

ги шокира како читателите во 1931, затоа што во меѓувреме нашата култура 

ја асимилира Теоремата на Гедел, како и некои други револуционерни 

концепти: теоријата на релативност и квантната механика, и нивните 

шокантни филозофски пораки веќе продреа до широката јавност, иако 

можеби амортизирани со неколку слоја превод (а често и обскурност). Денес 

луѓето се задоволуваат со “ограничени” резултати. Меѓутоа, во 1931. еден 

ваков резултат беше како бомба.

Инвенција во три гласа

ГЛАВА I

Енигмата MU

Инвенција за два гласа

ГЛАВА II

Значење и форма во математиката

Соната за Ахил, сам

ГЛАВА III

Фигура и фон
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Contracrostipunctus

ГЛАВА IV

Конзистентност, комплетност и геометрија

Мал хармониски лавиринт

ГЛАВА V

Рекурзивни структури и процеси

канон со зголемување на интервалите

(Ахил и Желката само што ја завршија превкусната кинеска вечера 

во најдобриот кинески ресторан во градот.)

 Баш добро ви одеше со стапчињата госпоѓо Ж.

 Не е ни чудо. Ориенталната кујна е моја љубов од младоста. 

А вие Ахиле, уживавте ли во вечерата?

 Многу. Досега не бев јадел кинеска храна. Јадењево  беше 

прекрасен вовед. А сега, пријателке драга, ви се брза или би можеле 

малку, ете така едноставно да си поседиме и поприкажеме?

 На драга волја, просто обожавам разговори со чај. Келнер!

 (Келнерот доаѓа)

 Можете ли да ни ја донесете сметката, ве молам, и уште малку 

чај?

 (Келнерот заминува)

 Можеби вие знаете повеќе од мене за кинеската кујна, но се 
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кладам дека ве  имам во малиов прст  што се однесува до јапонската 

поезија. Имате ли прочитано некогаш хаику?

 Се плашам дека немам. Впрочем што е тоа хаику?

 Хаику е јапонска поема што се состои од 17 слогови - или 

минипоема ако сакате - и  кога човек ќе ја прочита или слушне 

обично тоа во него евоцира некакви чувства како на пример кога 

помирисал роза, или видел некаква птица на небото. Обично  

структурата и е ваква: има три последователни групи од пет, па седум 

и пак пет слогови.

 Би рекла дека таква компримирана поема  не може да носи некое 

големо значење...

 Смислата лежи       во умот а не во ха       икуто зар не?

 Хммм... Тоа е интересна и евокативна изјава.

 (Келнерот пристига со нивната сметка и им носи уште чај 

и две колачиња)

 Благодарам. Да ви турам уште чај, Ахиле?

 Да благодарам. Колачињава изгледаат прекрасно. (Ахил зема едно, 

гризнува и започнува да џвака.) Еј! Што  е ова чудно нешто внатре? 

Парче хартија !!?

 Тоа е твојата судбина Ахиле. Во повеќето кинески ресторани 

заедно со сметката добиваш и од овие колачиња на судбината, како 

начин за ублажување на шокот. Ако човек е регуларен посетител на 

кинески ресторани тој почнува да мисли за колачињава повеќе како 

на носачи на порака отколку како на слатки. За жал изгледа дека ти си 

лапна дел од твојата судбина. Што пишува на остатокот?

 Малку е чудно...Сите букви се споени во една долга низа. Аха, кога 

ќе ги ставам празните места каде што треба, вели вака: “ХА  ОСА  ХА  
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И  КУКЛА  СА” и тука веќе се прекинува. Не можам да му фатам ниту 

глава ниту опаш. Можеби е дел од некоја хаику поема на која сум &  

ги кркнал повеќето слогови.

 Во тој случај вашата судбина е само 8/17-хаику. Ха, ако мислиме 

на ова како на нова уметничка форма тогаш еве ви едно 8/17-хаику: 

“Хаос,  хаос,  човече, а!”. Може да го видам ливчето?

 (подавајќи и го малото парче хартија): Секако.

 Хм, види, види, кога јас ја “декодирам”, Ахиле, излегува нешто 

сосема различно: “ХАОС ХАИКУ КЛАСА”. И  уште излезе дека добивме 

еден луциден коментар на новата 8/17 уметничка форма.

 Во право сте! Фрапантно е дека поемата содржи коментар за себе 

си?!

 А само ги поместив празните места меѓу буквите. 

 Па да видиме сега каква е вашата судбина, госпоѓо Ж.

 (внимателно кршејќи го колачето ја вади пораката и чита: 

“Колку што е во     мене судбата е тол    ку и во тебе” 

 И вашата порака е хаику, пријателке- или барем има седумнаесет 

слогови во форма 5-7-5.

 Господи навистина! Никогаш немаше да забележам, Ахиле. Тоа е 

од оние нешта што само вие би можеле да ги забележите. Она што 

ме шокира уште повеќе е самата содржина што, јасно, е отворено за 

интерпретации.

 Мислам дека тоа само покажува дека секој од нас си има свој 

сопствен начин за интерпретација на пораките кои што ги прима...

(Замислено Ахил го спушта погледот врз ливчињата од чајот на 

дното на неговата празна шоља за чај)

 Уште чај Ахиле?
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 Да, ве молам. Патем речено, како е вашиот пријател  господинот 

Рак.? Долго си мислев на него откако ми раскажавте за вашата 

грамофонска војна.

 Јас  и нему му раскажував за вас, па сега и тој е нестрплив да ве 

сретне. Инаку, добар е...Всушност неодамна си ја збогати својата 

грамофонска колекција со еден редок тип на џубокс.

 Вистина? Ве молам кажете ми нешто повеќе! Знаете дека џубоксите 

се моја слабост! Со тие прекрасни светленца во боја што трепкаат, со 

нивните демоде песнички го враќаат човека во старите времиња...

 Овој џубокс е премногу голем за да се собере во неговата куќа, 

така што тој мораше  да направи  доградба.

 Не ми е јасно зошто би бил толку голем освен ако содржи огромен 

број плочи. Тоа ли е причината?

 Па за волја на вистината внатре има само една плоча.

 Молам? Џубокс со само една плоча? Тоа е флагрантна 

контрадикција. Зошто тогаш е толку голем? Можеби плочата е 

гигантска и има дијаметар од 7 метри?

 Не, тоа си е обична сингл плоча.

 Госпоѓо Ж. вие сигурно се подбивате со мене. Најнакрај каков 

џубокс е тоа кога има само една песна?

 Кој рече дека имало една песна, Ахиле?

 Секој џубокс кој што сум го видел се потчинувал на основната 

аксиома за џубоксите:”Една плоча, една песна”.

 Овој џубокс е различен. Единствената плоча виси вертикално 

во средината а зад неа има комплицирана мрежа од шини на кои 

се обесени повеќе различни грамофони. Кога ќе се притиснат пар 

копчиња, на пример B-1, соодветниот грамофон тргнува по шините, 
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доаѓа покрај плочата и, клик, ја зазема позицијата за свирење.

 И тогаш плочата се завртува и музиката започнува, да?

 Па не баш. Плочата останува неподвижна а грамафонот ротира 

околу.

 Можев да претпоставам. Но како, кога имаш само една плоча 

можеш да добиеш повеќе песни од оваа чудна направа?

 И јас му го поставив на Ракот тоа прашање. Тој едноставно ми рече 

да го вклучам и да пробам. Така, најдов во џебот некоја залутана 

дводенарка (меѓудругото, добиваш три песни за два денара), ја 

пуштив монетата во џубоксот, и притиснав три сосема случајни 

комбинации: B-1, C-3 и B-10.

 И тогаш грамофонот B-1 тргна по шините чкрипејќи, дојде до 

плочата и почна да се врти околу неа?

 Баш така. Музиката беше многу пријатна. Импровизација врз 

познатата стара тема B-A-C-H, на која што, верувам, се сеќавате...

 Зар би можел да ја заборавам?

 Тоа беше грамофонот B-1. Тогаш тој заврши и на негово место дојде 

C-3.

 Немој само да ми речете дека C-3 свиреше друга песна?

 Точно тоа се случи.

 Ах, разбирам. Другиов грамофон ја свиреше песната од другата 

страна на плочата или пак друга бразда од истата страна, зарем не?

 Не, плочата е снимена само од едната страна и има само една 

бразда на неа.
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 Е ова не го разбирам. Едноставно НЕ МОЖЕ да се добие различна 

песна од иста плоча.

 Така си мислев и јас се додека го видов џубоксот на господинот 

Рак.

 И како одеше втората песна?

 Тоа е интересното нешто...Беше песна базирана на мелодијата 

C-A-G-E.

 Но тоа е сосема различна тема!

 Така е.

 И не е ли John Cage композитор на модерна музика? Мислам дека 

сум прочитал нешто за него во моите книги за хаику.

 Сосема сте во право. Тој има компонирано многу славни дела, 

меѓу кои е и 4’33’’, дело од три дела кое се состои од 3 интервали со 

тишина со различна должина. Многу е експресивно - ако на човек му 

се допаѓаат такви нешта.

 Ха, ха. Мислам дека добро би ми дошла таа песна кога несакајќи 

би се нашол во некој задимен и многу бучен бар!

 Сигурно - впрочем кој ли пак сака да ја слуша бучавата од миењето 

на садовите и есцајгот измешана со гласните муабети на гостите? 

Патем, друго згодно место за изведување на 4’33’’ можеби е кафезот 

со тигрите во зоолошката градина за време на нивното хранење.

 Дали можеби вие сугерирате дека местото на Cage е во зоолошка 

градина, пријателке драга? Па можеби и има некој резон во тоа. Но 

да  се вратиме на џубоксот на г-динот Рак...Јас сум збунет, најблаго 
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речено! Како може и “BACH” и “CAGE” да бидат кодирани во една 

единствена плоча?

 Можеби можете да забележите дека имаат некаква врска ако 

ги испитате  внимателно Ахиле. Ќе ви посочам еден начин. што се 

добива ако се гледаат поредните интервали во мелодијата B-A-C-H?

 Чекајте да видам. Прво се спушта за еден полутон, од B до A; потоа 

се качува за три полутона до C; и на крај паѓа еден полутон до H. Тоа 

ни ја дава следната низа:

-1, +3, -1.

 Токму така. Сега за C-A-G-E?

 Па овде првин паѓа за три полутона,  па се качува за десет полутона 

(скоро една октава), и на крај оди долу за три полутона:

-3, +10, -3.

Низите се многу слични зарем не?

 Навистина се. Тие го имаат точно истиот “скелет”, во извесна 

смисла. Можеш да го добиеш C-A-G-E множејќи ги интервалите од B-A-

C-H со 31/
3  

, и заокружувајќи го резултатот на најблискиот цел број.

 Еј, Хаос! Дали тоа значи дека само некаков “скелет”, некаква 

базична структура е запишана во браздите на плочата и дека 

различните грамофони си имаат своја сопствена интерпретација?

 Не би можела со сигурност да ви одговорам. Интровертниот и 

недоверлив г-дин Рак не сакаше да ми ги открие деталите. Но јас 

сепак слушнав уште една песна, кога дојде ред на третиот грамофон 

B-10.

 И?

 Мелодијата содржеше невообичаено широки интервали: B-C-A-H 
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Низата на интервалите е следната:

-10, +33, -10

Може да се добие од C-A-G-E со уште едно множење на интервалите со 

31/
3
 и заокружување на цел број.

 Има ли име оваа постапка на множење на интервалите?

 Би можеле да го наречеме “зголемување на интервалите”. Тоа е 

слично на една постапка во пишувањето на канони која е наречена 

развлекување во времето, каде траењето на нотите се множи со 

некоја константа. Крајниот ефект е забавување на мелодијата. Овде 

пак ефектот е таков да мелодискиот опсег  се развлекува на чуден 

начин.

 Чудесно! Значи сите три мелодии всушност беа три интервални  

трансформации на еден единствен запис на плочата?

 Барем тоа е  она што јас можев да го заклучам.

 Баш ми изгледа интересно дека кога го развлековме BACH добивме 

CAGE, а пак кога го развлековме CAGE повторно добивме BACH, со 

мала збрка внатре (A и C си ги сменија местата)  Како BACH да си го 

расипал стомакот минувајќи низ CAGE меѓуфазата.

 Ова звучи како луциден коментар на новата уметничка форма на 

Cage.
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ГЛАВА VI

Каде всушност е значењето

Хроматска фантазија и фуга

ГЛАВА VII

Пропозиционално сметање

канцер канон

Еден ден во паркот, за време 

на нивната прошетка, се 

среќаваат Ахил и Желката.

 Здраво, драг мој Ахиле!

 Фино што се сретнавме!

 Среќата ни е наклонета денес. 

Баш се радувам заради тоа.

 И јас, исто така.

 Навистина денот е прекрасен 

за прошетка. Пеш ќе се вратам до дома.

 Да, нема подобра работа од пешачењето. А и покрај тоа што има 

облаци, времето е стварно пријатно.

 Аха... Знаете што, последниве неколку дена, кога и да ве видам, 

изгледате во многу добра форма!

 Фала, фала, многу љубезно од вас.

 Како да не! Туку, дозволете да ве понудам со една холандска пура, 

онака, пријателски.

 Пријателке драга, се гледа дека во овие работи не се разбирате 

Ешер, Канцер - канон, 1965
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најдобро: можеби е тоа прашање на вкус, но јас сметам дека 

Холанѓаните баш нешто не се покажаа по тоа прашање!

 Не се слагам со вас! Но, кога веќе ги спомнавте вкусовите, да 

не заборавам да ви кажам дека, најпосле, пред некој ден го видов 

фамозниот Канцер-Канон од вашиот омилен уметник, М.Ц.Ешер, 

и морам да признам дека ептен ми се допадна умешноста, дури и 

генијалноста, со која ги преплетува лицето и опачината на еден ист 

мотив. Што нема да ме спречи и понатаму да сметам дека Бах му е 

супериорен на Ешер.

 Тука не сум баш толку убеден. Она во што сум убеден е дека за 

вкусовите не треба да се водат расправии. Како, впрочем, ни за 

боите!

 Може ќе биде паметно да ја смениме темата! Се обложувам дека 

не знаете дека вашиот омилен уметник има и доста солидна музичка 

наобразба. Ништо чудно да му текне да си ја промени професијата!

 Знам, само се прашувам дали ќе се осмели еден ден да го направи 

тоа.

 Ако мене некој ме праша, мислам дека најфино би било за него да 

се фати за виолина.

 Ха, а баш зборевме за уметнички души!

(Одеднаш, кој знае од каде, се појавува Ракот, со огромна модринка 

околу окото.)

 Еј, здраво друштво! Бок! Тсцхуесс! Што има ново, а? Ми зјапате 

во окцето, а? Гадна работа! Од една гитара ми е тоа! А само да знаете 

чија гитара! И тоа на еден ваков убав ден да ме задеси! Вака беше: 

си се шетав така низ паркот, кога, што да видам? Една госпожица, 

сама самичка седи на клупа и свири гитара. Која милина, човече! Да 

се стопиш на место! Ен-два, хоп-цуп, долепршав до неа и и’ шепнав 

на увце: “Џиз’с, госпожице, како добро дрндате. И јас самиот сум 

ви музичар што му нема рамен. Ако треба, може да ви пуштам една 
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штипка на помош!” На овие зборови, да ме прашаш зошто - не знам, 

кога рече поплавувам од бес, ја земам гитарата, па мавам, мавам! 

Ураган! Какво недоразбирање! Јас, фала богу, си ја покрив главата 

со штипките и спраштив рикверц, зашто ние од нашата сорта можеме 

да одиме нанапред и кога се движиме рикверц. Во гените ни е тоа, 

изгледа! Кога ќе помислам, отсекогаш сум се прашувал: “Кој кому 

му претходел, Ракот на Генот или Генот на Ракот?”, или, ако сакате 

наопаку: “Кој кого го наследил, Генот Ракот или Ракот Генот?” Нон-стоп 

си го поставувам тоа прашање, зашто на крајот на краиштата, тоа ни 

е во гените: кога се движиме нанапред, всушност одиме рикверц, 

ние од сортата ни! Ајде пријателчиња, шоуто заврши! Фаќам магла! 

Здраво! Арриба, арриба! Адиос!

(Исчезнува побрзо одошто се појавува.)

 Ха, а баш зборевме за уметнички души!

 Ако мене некој ме праша, мислам дека најфино би било за него да 

се фати за виолина.

 Знам, само се прашувам дали ќе се осмели еден ден да го направи 

тоа.

 Може ќе биде паметно да ја смениме темата! Се обложувам дека 

не знаете дека вашиот омилен уметник има и доста солидна ликовна 

наобразба. Ништо чудно да му текне да си ја промени професијата!

 Тука не сум баш толку убеден. Она во што сум убеден е дека за 

вкусовите не треба да се водат расправии. Како, впрочем, ни за 

боите!

 Не се слагам со вас! Но, кога веќе ги спомнавте вкусовите, да не 

заборавам да ви кажам дека, најпосле, пред некој ден го слушав 

фамозниот Канцер-Канон од вашиот омилен уметник, Ј.С.Бах, и 

морам да признам дека ептен ми се допадна умешноста, дури и 

генијалноста, со која ги преплетува лицето и опачината на еден ист 

мотив. Што нема да ме спречи и понатаму да сметам дека Ешер му е 
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супериорен на Бах.

 Пријателу драг, се гледа дека во овие работи не се разбирате 

најдобро: можеби е тоа прашање на вкус, но јас сметам дека 

Холанѓаните баш нешто не се покажаа по тоа прашање! 

 Како да не! Туку, дозволете да ве понудам со една холандска пура, 

онака, пријателски.

 Фала, фала, многу љубезно од вас.

 Аха... Знаете што, последниве неколку дена, кога и да ве видам, 

изгледате во многу добра форма!

 Да, нема подобра работа од пешачењето. А и покрај тоа што има 

облаци, времето е стварно пријатно.

 Навистина денот е прекрасен за прошетка. Пеш ќе се вратам до 

дома.

 И јас, исто така.

 Среќата ни е наклонета денес. Баш се радувам заради тоа.

 Фино што се сретнавме!

 Здраво, драга моја Желко!

Канцер - канон од Музичката понадица на Ј. С. БАХ
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ГЛАВА VIII

Типографска теорија на броевите

Понадица Mu

Глава IX

Мумон и Гедел

втор дел: егБ

Прелудиум...

ГЛАВА X

Нивоа на дескрипција и компјутери

... и мравкина фуга

ГЛАВА XI

Мозоци и мисли

Англиско, француска, германска свита

ГЛАВА XII

Умови и мисли

Арија со различни варијации

ГЛАВА XIII

Замка, Сламка и Мамка

Арија на Г-жица

ГЛАВА XIV

За формално неодлучливите пропозиции во ТТБ и сличните системи



okno.mk | Margina #17-18 [1995] 51

Роденденска кантататата...

ГЛАВА XV

Излегување од системот

Конструктивните мисли на еден пушач на луле

Авто-реф и Авто-реп

Великрак, навистина

ГЛАВА XVII

Черч, Тјуринг, Тарски и други

SHRDLU, Да се чуе гласот твој

ГЛАВА XVIII

Вештачка Интелигенција: минато

Контрафакт

ГЛАВА XIX

Вештачка Интелигенција: иднина

Канон на мрзеливецот

ГЛАВА XIX

Чудни Јамки или Заплеткани Хиерархии

Ricercar во шест гласа

превод на Воведот и Канцер Канонот:  Хашим Кучук Хоки

превод на Канонот со зголемување на интервалите: Г. Стојанов
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ЛОКАЛНА СЦЕНА
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„Во што да се мисли“ или курс по филозофија

БУДЕ
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КОЛАж
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На креветот во неред лежеа нејзините фотографии. Ја притиснав 

нејзината нога со својата и почекав неколку секунди. 

“Топло е” прошепоти таа и се сврте на другата страна. Гледав во 

ѕидот и во белите четириаголници врз кои некогаш виселе “тополи 

свиткани од ветерот, а ветерот само што не излегол од сликата; 

коњи во галоп и зајдисонце во долината”, и ги повикував боите во 

сеќавање. 

ЧЕКАЊЕ

Илустрација: Ösorojo
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Некој требаше да влезе во собата и да праша: ”Колку е часот и зошто 

сте се уште во кревет?”

Ги затворив очите и чекав. Низ еден од четириаголниците претрча 

една превртена сенка, човек велосипедист од улицата.

Неуморно вртејќи ги педалите, неговите нозе ја избуткаа сенката 

надвор од четириаголникот, цртајќи широк лак од непрекинати 

движења врз ѕидот, и врз дел од таванот - за да лизнувајќи се низ 

прозорецот, како остро огнено јазиче, се пробие низ стаклото и му 

се врати на велосипедистот, кој веќе го напушташе кругот на куќата.

Потоа повторно тишина, во која ја пречекорувам границата на 

јорганот и тонам во мракот на сопствениот здив.

“Ладно е”. Рече таа, небаре ме повикува да ја погледнам, небаре 

пред малку не го изрече спротивното.

“И твојот молк ме збудалува.”

Нејзините усни треперат - низ нив само што не се стркалале солзи.  

Мислејќи дека не ја гледам, силно ги затвора очите, воздржувајќи 

се.

На надворешната врата се зачу тропање. Звукот се стркала низ 

ходникот ка ко џамлија. Конечно застана на прагот, испитувајќи ја 

нашата приемчивост.

Таа ја стегна вилицата како да сакаше да спречи некаков врисок, или 

да ја проголта застоената неизвесност која со месеци ја вдишувавме 

не мрднувајќи се од собата.

Долго време потоа денот беше одвоен од ноќта само со малиот 

нож на светлината, кој откако ќе се пробиеше низ тешката завеса 

на прозорецот, во неколку наврати ќе замавнеше низ густината на 

мракот, ќе направеше неколку колажи на ѕидот врз кои таа редовно 

ги додаваше своите воздишки, и тивко ќе се изгасеше, повлекувајќи 

се во денот од другата сграна, за да знаеме дека е ноќ.

Звуците од тогаш не се повторија.
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Исповедниот тон во нејзиниот глас беше како слика која на кратко 

блесну ва пред очите за да набрзо потоа се загуби во едноличниот 

и вообичаен пејсаж на околината. Во ноќите лежеше врз клопчето 

заплеткани настани не можејќи да поверува дека се што се случува 

навистина се случува - со секое ново утро двосмисленоста се 

наголемуваше а приказната стануваше се повеќе нејзина (со 

неискажлива содржина). И беше се потешко да се двои на две и 

да ги изведува секоја ноќ повторно тие неисцрпни длабински 

разговори менувајќи ги улогите неосетно, со брзина на дишењето, 

станувајќи од се по нешто, во меѓупросторот од неслученото, 

напразно пожелувано, во вид на непозната слика за себеси, 

недостапни и таинствени одговори. “Некаде далеку”, мислеше 

гледајќи во некоја неодредена точка која ја правеше блиска и 

најнезамисливата далечина. И враќајќи се од бескрајната празнина 

гореше од недореченост, затворајќи го погледот - накратко сосем 

мртва, бранувајќи го воздухот со прстите, несигурно како дете ја 

донираше својата кревка појава од надвор, непознат облик на работ 

од умот, исцрпена од силните претчувства за далечните светови 

во кои нема пристап, ограничена од ноќта, тажна, вознемирена 

и исплашена заради неочекуваноста на поривот. Разделбата од 

себеси би требало да ја исполни со восхитувачка смиреност заради 

оние тивки, неиздржливи бранови на минатото, во кое допрва 

требаше да се појави. 

бегство
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Мÿ Буде, како би се идентифицирала? Или, во однос на што? Или, уште повеќе да 

закомплицираме, на начинот на нам - сурферите по маргини - милиот господин Дерида 

(кој вели: “На културата ѝ е својствено да не биде идентична со себеси”): колку не си 

идентична на себеси?

Нивоата се измешани. Ти го изнудуваш одговорот. Доколку твојот соговорник излегува 

надвор од маргините на она што ти го замислуваш, се чувствува спремност во некое 

следно потпрашање да биде боцнат поради нарушување на твојот праконцепт. Од друга 

страна, кога интервјуто би било класично (разговор, диктафон и сл.), не верувам дека 

воопшто би можело да биде изведено, согласно со рамките најпрво на мојот, а потоа и на 

твојот идентитет; емпириски е докажано дека таквиот разговор со малку среќа во најмала 

рака би завршил со непријатна тишина, со раскинување на сите договори и чекање 

евентуално да се признае сопствената грешка, до следниот чекор, контакт. Односно да 

се прошират рамките на сопствениот идентитет. И обид да се биде нешто друго, туѓо, 

различно, да се прават отстапки пред себеси во името на истото такво - себеси - но на 

некој друг. Заради тоа во смесата од “чудни” комбинации на зборови го препознавам 

обичното Кој- си-ти- а освен тоа и вештото одбегнување на директноста што би ја 

поставило прашањето за квалитетот на истото. Што значи идентитетот е однапред одреден 

па според тоа незнам кому би бил потребен одговорот (колку е можно покомплициран, 

како што бара поставката на прашањето). На потенцијалните читатели на Маргина? Со 

нив веќе одамна многу добро се знаеме: измислени какви што се, зошто врз нив да се 

врши насилство од кој и да е вид, макар и ваков, навидум.....

Јас сум  бесконечен број пати ти при што секое јас е неповторливо а секое ти можно.

Мÿ Идентитетот е однапред одреден?! Незнам кому му треба одговор?! Ах, драга моја, 

зарем веќе не цапаш во т.н.р. грешки?

Ако и е така, не значи дека не е неизбежно, особено кога (нешто) ја има особината да 

се повторува во бесконечност... (еден милион прашања можат да имаат еден милион 

различни одговори и сите да бидат ДА)

Мÿ Како ја доживуваш срединава околу себе? Имаш идеја за нашето знаменце и име?

Раскол помеѓу субјективното и објективното.

Ако мислиш на моите точки и линии, немам некои особени идеи. Не сакам сликата да му 

ја објаснувам на мртвиот зајак, со залудноста е готово, доволна е таа самата по себе

МАРГИНА интервју

БУДЕ
разговара: Abbe Buzoni
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Мÿ Која е всушност твојата вокација? Блиска ти е идејата за тнр. ренесансни умови? 

Бидејќи ти црташ, пишуваш, преведуваш од неколку јазици, студираш, веруваш...

Чекање. (Да стивне болката, метежот, луцидноста...)

Не чекање само по себе туку конкретно - нешта, кои имаат цел во нешто што е 

истовремено и надвор од мене, исто така. Останатите назначености кои ти така фино ги 

предимензионираш, се од меѓувременски карактер. Патем објасни ми, јас не знаев, кои се 

тие неколку јазици? Или е тоа само предвкус на некаква неочекувано измаргинализирана 

медиумска манипулација?

Мÿ Се сеќавам на една твоја (и на Доминик) изложба во подрумот на тогашниот 25 

Мај. Дали навистина постои уметност “доле” и уметност “горе”?

НЕ.

Останувам во Скопје до крајот на животот. Макар да е тоа утре (останувањето или крајот).

Изложбата што ја спомнуваш беше начин да се одлучи: остануваш овде или не. Резултатите 

можно е да се видат со одредена временска (или психолошка) дистанца. Оние кои се 

обидуваат да ја протурат теоријата за “ЛИНИЈА НА ПОМАЛ ОТПОР”, никој не ги спречува 

да го освојуваат веќе освоеното, со своите бизарни на овој или оној начин, идеи. 

Мÿ Помал отпор е кога човек те прашува едно а ти му одговараш друго, или буквално 

е поголем отпор? (Ние, ко сурфери, разбираш сме стручњаци за отпор, па оттаму 

заинтересираноста.)

Скопје е контекстот. Земјината топка. Малото холограмче калдрма. Ако речам “main-

stream” следниот миг треба да ти покажам членска книшка од некаква политичка партија. 

А тоа е невозможно. Горе без доле би било ... каде?

Мÿ Според тебе, Буде, какви се шансите да се извлечеме од културнава мизерија? 

Гледаш некои свежи, луцидни и креативни типчиња наоколу? Имаш модел за спасување 

на а) себе, б) блиските луѓе околу тебе, в) глобален? Или се фураш на инстинкти ко 

птица закатанчена во сеизмографски институт?

Мислам дека тоа е барање на културата на погрешно место. Ако е мизерија, тогаш не е 

култур(н)а. Ако системот не функционира, можеби не ѝ одговара на културата. Тогаш што 

е култура? Практично, колку повеќе се негуваш себеси, толку покултивирана станува и 

самата твоја околина. Не гледам зошто на твоите евентуално култивирани сетила би им 
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пречела каква и да е тековна политика (на живеење). Да бидеш различен од околината 

претпоставува дека и таа е различна од тебе. Ако ти си културен, а твојата околина тоне во 

мизерија, тука нешто мириса на расизам... Проблемот кој се обидуваме да го локализираме 

не е скопски (то ест македонски), туку на ниво на човек. Што ќе деконструираш? Освен 

себеси? Менталитетот? Балкански, било каков? Сето ова бара подлабоки сондирања 

внатре во “човекот” отколку што тоа на едно вакво место, претпоставувам, се очекува. 

Мислам на места кои прокламираат одговорна анархичност и сл. Не е баш сѐ така 

едноставно, или можеби сѐ е баш така едноставно take a side...

     А моделот што го спомнуваш го имаш и самиот.

Мÿ Ти ја следиш скопската рокенрол сцена. Имаш некои интересни согледувања 

или споредби? Дали таму сѐ уште има некоја благородна субверзивна енергија или сѐ 

гравитира кон бедната естрада моделирана од ступидните медии?

Прво: јас не ја следам скопската рокенрол сцена. Ако мислиш на текстот за “Македонскиот 

документ”, тоа беше повеќе реакција на некој чие најблиско (или основно) изразно 

средство е јазикот. Од тие причини се избезумив кога првиот пат го слушнав Документот... 

Има многу потисната болка во таа тенденција да му се додвориш на Западот. Многу 

несвесно. Но добро, можеби станува збор за процес, еволуција, доаѓање до себе преку 

испитување на различното, иако се сомневам, но оставам простор за тоа. Фаза, период, 

ит.н. Never talking to you again ги потврди моите сомнежи, иако звучи прекрасно ... хахаха 

(смеа). Нора е нешто сосема друго. Тоа сосем друго има шанси (или среќа) да ги избегне 

замките вешто поставени на релацијата горе-доле-исток-запад...

Мÿ Најделикатното прашање за крај. Од ревносните маргиналци-шпиони-желки, ти, 

мила моја, си регистрирана како припадник на “неостичкото” New ortodox движење. 

Кажи ми, на што се должи ова реафирмирање на православниот дух? На зајакнатата 

потреба по идентитет, на вообичаеното балканско наци-религиско лудирање, или на 

нешто сосема трето, пак се појави оној бекетовски несреќник “Dog”, кој шпарта сѐ 

уште, мислиш, околу нашиве колипки, а ние го бркаме со камења? 

На ниту едно од нештата кои ги набројуваш. 
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Илустрација: VÉRONIQUE JOFFRE
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ТИМОТИ ЛИРИ

Се чини неверојатно некогашниот харвардски психолог и LSD гуру сега да се меша и во 

компјутерскиот свет. Важи како татковска фигура и духовен советник на многу денешни 

хакери и сајберпанкери - на оние закоравени пронаоѓачи, коишто (како што можеме да се 

присетиме) често играат авангардна улога на подрачјето на иновативната технологија.

Приказната на др. Тимоти Лири е необична. Тој самиот ја збил во едно интервју за Rolling Stone: 

“Седум децении активно учествував во интензивни промени. Доста успешно и со многу радост 

се препуштив на секој од брановите на дваесеттиот век. Во четириесеттите години бев пет 

години во војска и потоа пет години студирав со стипендија за воени ветерани. Сѐ во најдобар 

ред! Во педесеттите бев прилагоден млад професор со деца, со куќа во предградието, и пиев 

мартини. Во шеесеттите настапи времето на “Turn on, Tune in, Drop out”, дрогите влегоа во 

игра, се впуштив во тоа и се исклучив. Па какви алтернативи имаше? Да се исклучиш, да се 

свртиш и слепо да се согласуваш?

Седумдесеттите беа деценија на политички затвореници. Никсон ги затвораше дисидентите. 

Прво бев во затвор. Потоа, по Watergate, настапи Никсоновата толпа. Како да минуваме низ 
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осумдесеттите и деведесеттите, без да се насочиме кон компјутерската и информациската 

револуција?”

Некаде на своето пропатување др. Лири се запознал со Вилијам Гибсон (William Gibson), 

писател на научна фантастика, комушто му се припишува дека го основал сајберпанк (cy-

berpunk) движењето. Тоа движење се темели на претпоставката дека информациската 

технологија ќе овозможи пронаоѓање на вештачка ставрност, којашто за основа ќе ја 

има нашата претставувачка моќ (моќ за создавање претстави). Од Жил Верн до Гибсон 

научната фантастика секогаш го претставувала идниот свет, врз основа на фантазијата на 

поединецот. Но приказните ја губат својата уверливост, кога реалниот свет ги остава широко 

распространетите визии далеку зад себе. Кој денес сака да чита луди фантазирања за свет, 

во којшто луѓето влегуваат во вселенски бродови како во конзерви и шибаат низ вселената, 

за да пристигнат на Месечината, каде што ги пречекуваат шестоглави суштества со боја на 

аметист, што блујат оган? На Месечината веќе сме биле. Знаеме што има таму.

А сепак на некои визионери им успева да ја создадат иднината. Детето си замислува 

супермоќни компјутери, не поголеми од тостер во домаќинствата низ цела Америка. Во 

одредено време тоа звучи како научна фантастика. Десет или дваесет години подоцна, 

персоналните компјутери се насекаде.

Денес си замислуваат футуристите автомобили, на коишто, не само што не им се потребни 

патишта, туку не им требаат ни тркала. Си замислуваат патувања во далечни земји, без да 

треба да ја напуштиш сопствената дневна соба.

Ги гледаат децата со очила од вселенско време и со ракавици, коишто ги контролираат 

реалните и виртуалните светови и пристапот до неограничените информации. Никој не знае 

која е таа иднина на којашто би се обложил. Но, тоа на луѓето каков што е др. Тимоти Лири не 

им пречи. Др. Лири, на свои 69 години ја проучува иднината.

Од др. Лири не би очекувале да биде вклучен во компјутерскиот свет, па сепак се наоѓа во 

центарот на една од авангардните групи на утрешната технологија. Неговото интересирање за 

Гибсон поттикна барање на многу идеи за тоа каде нѐ води таа технологија. Лири стана духовен 

советник (татковска фигура), соработник и другар  на многу млади гении, коишто работат на 

некои најневеројатни технологии. На некои од нив навистина ќе им припадне иднината.

Пред многу години, уште пред времето на Silicon Valley, кога компјутерот едвај го собираше 

во голем простор, и пред да си ја создаде репутацијата на LSD гуру, др. Лири бил угледен 

психолог и професор. Кога работел на Харвард и во Милбрук, експериментирал со употребата 

на нови орудија во психотерапијата - поточно со психоактивни дроги. Кога подоцна дрогите 

во културата широко се раширија, тоа се поврза со сосема ново обликување на свеста. Лири 
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стана поборник на движењето, коешто може да се збие во една од неговите девизи: “QA-

TFY”: “Question Authority, think for yourself” (Постави го авторитетот под прашалник, мисли со 

своја глава). Светот никогаш повеќе не би бил истиот. Магичното таинствено патување коешто 

следуваше - карактеризирано со девизите “Turn On, Tune In, Drop Out”, Baba Ram Das, Ab-

bie Hoffman, Jerry Rubin, “Be Here Now” - ги вклучуваше неговата кандидатура за политичка 

функција, меѓуигрите во затворот и бегството од законот. Тоа диво време го опишува во 

својата неодамна издадена автобиографија “Flashback”.

Да откриеме дека е сега Лири на високо технолошки trip, не е баш она што би го очекувале. 

Или, како што тој самиот смета, сѐ точно се совпаѓа. Како и да е, др. Лири настапува како полн 

со моќ, динамичен учител во најчистото значење на зборот: додека предава, се препушта, и 

понатаму го прима новото и учи.

Со секого когошто ќе го сретне,  започнува разговор - со учител, со научник, со келнер во 

ресторан. Тој е совршен слушател. Прашања поставува исто како да пука со пиштол - инсистира 

на интензивни, полнозначенски разговори, наместо на учтиви расприкажувања. Впива 

информации и ги преработува. Токму затоа UPSIDE се обрати кај него, за да дознае нешто 

повеќе за откритијата во контактот со некои од најегзотичните и најинтересните членови на 

групата луѓе коишто ја создаваат иднината.

Др. Лири живее со својата жена Барбара високо над Лос Ангелес во куќа со фантастичен 

поглед на Холивуд и Беверли Хилс. Неговата куќа е полна со уметнички дела, што му ги 

подариле пријателите, како што се Хелмут Њутон (Helmut Newton) и Кит Харинг (Keith Har-

ing). Таму стои и огромна скулптура на Кени Шарф (Kenny Sharf), а во витрината е изложена 

табла, испрскана и прострелана со боја, што ја истрелал Вилијам Бароуз (William Burroughs) 

од својата сачмарка. Таму може да се види и постер на Тим Лири (Tim Leary) (не се роднини), 

pitcher (фрлач) на Dodgers-и од Лос Ангелес.

Лири зборува со зачудувачка брзина. Кога на почетокот на интервјуто - на првата од повеќе 

средби - го вклучив касетофонот, се насмевнуваше, си ги триеше рацете и со блескави очи 

зјапаше право во мене. Рече: “Вашиот живот штотуку се сврте во друга насока...”

u Ако ги употребам зборовите на еден од вашите сопатници, времињата 

се менуваат... Да започнеме со општото: Што нѐ чека во - како што сами ги 

нарекувате - “roaring 1990s”?  

Главна функција во индустриското доба имаше организацијата. Во добата на електронското 

општество поважен ќе биде поединецот. Основната единица е во еднина. Електронските 
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стварности се персонифицирани. Во електронското општество се работи за одделни лица, 

коишто се вклучени во многу брзо движечки подрачја, мрежи, што се постојано изложени на 

промени. Ако сакаме тоа чисто прозаично да го изразиме во долари, значи дека персоналниот 

корисник, - оператор, претставува нов пазар. Значи дека прометот на интеркомуникацискиот 

хардвер и софтвер за домашна забава на поединецот ќе биде далеку поголем од прометот со 

хардвер и софтвер за претпријатија и организации.

Навистина, за десет или петнаесет години “virtual reality” апаратите и опремата за обезбедување 

информациски модули за нив ќе бидат главната работа на информациските компании. Во 

индустриското доба се работеше за претпријатија - луѓето како дел од претпријатието, како 

одделни делови, коишто создаваат производи, што може да ги произведе само големо 

претпријатие. Сега се работи за поединецот. Нафтата и јагленот можат да бидат совладани 

и ограничени суровини. Информациите не може никој да ги контролира. До нив секој има 

пристап.

u Како тоа ќе влијае на подрачјата на висока технологија?

Да се послужам со една аналогија. Моторниот сообраќај започнал на институционално 

ниво - железници, пароброди. Поединецот не можел да ги користи. Векови беа потребни да 

откриеме дека е развојно  историска цел - и, патем, исто така голем пазар - преку изработката 

на индивидуални превозни средства да се создаде потрошувачка (работничка) класа. Така 

настанала автомобилската култура.

Првиот степен во моторниот сообраќај секогаш било изработувањето и продажбата на големи 

возила за институционалниот пазар. Железниците и паробродите го определуваа раното 

индустриско општество, а подоцна камионите и 

автобусите. Во таа палеомобилна доба немаше 

индивидуално поседување и користење на тие 

мотормонструми. Поминаа два века, додека Хенри 

Форд со својот концепт на лична железница ја демократизирал таа индустрија. Сфатил дека 

поединечниот корисник - возач ќе отвори голем пазар на возила. Што, патем речено, го 

создало она што археолозите би го означиле како неоиндустриско доба. Во толкава мера 

што денешното просечно американско домаќинство има поразновидни и покомплицирани 

механички апарати отколку најмодерната фабрика во 1900.

Можам да наведам и друга споредба. Да помислиме на парите што ги трошиме на спортот. 

Пред педесет години, во палеоиндустриското доба, работните луѓе не учествуваа активно во 

“Алиса е божица на 
електронското доба.”

Тимоти Лири
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спортот. Професионалците ги полнеа парковите и стадионите. Богатите и аристократијата 

играа индивидуални спортови, како што се тенис или голф. Дури пливањето и скијањето 

беа за снобови. Но, во последните триесет години со спортот почна да се создадава голема 

заработувачка, со продажба на спортски реквизити и облека на просечниот граѓанин, којшто 

се облекува и излегува, трча и удира, како што гледа во Вимблдон (Wimbledon), Пебл Бич (Peb-

ble Beach) и Сан Вели (Sun Valley). Денес троши просечниот граѓанин многу повеќе пари за 

тениски патики, спортски јакни и спортска опрема отколку за влезници за приредбите каде што 

е само пасивен гледач. Големите заработувачки на пазарот за индивидуалните потрошувачи 

нѐ обземаат. Но, поважни се човечките вредности. На поединецот му е овозможено активно 

да го оствари она што го гледа кај своите идоли на телевизија. Тоа им дава чувство на 

независност и самопочит. Луѓето коишто можат да бидат горди на своите лични достигнувања, 

ќе бидат попаметни и посамостојни и побрзо ќе се спротистават на авторитетот.

u Но, како овие метафори за спортот и бродовите да се аплицираат на high-tech 

индустријата?

При промената на филмот, видеото и книгата во интеркомуникативна програма на 

телевизискиот екран, моето претпријатие Futique го употребува принципот на приредување 

и персонификација. Денес тие палеоиндустриски лингвистички конгломерати - филмските 

студија, телевизиските продуценти и издавачките куќи - заработуваат пари со тоа што 

машински произведените конечни производи од подвижната лента ги продаваат на пасивните 

потрошувачи.

Навистина големи пари ќе се вртат кај 

филмовите, ТВ емисиите и книгите тогаш, кога 

малиот човек ќе може да купи евтини помагала, 

со кои што ќе може самиот на екранот да 

го направи она што го прават ѕвездите и 

режисерите.

Денешниот просечен Американец минува седум 

часа дневно пред “идиот-кутијата”. Корисниците 

на компјутери учат како да си создадат приватни стварности, но најчесто тоа е осамен потфат. 

Седат сами и се ѕверат во “Сајберијата”. Интеркомуникацискиот софтвер за телевизискиот 

екран му дозволува на корисникот да обработува графики, икони, звук и текст и да ги менува 

во брзи кооперативни или компетитивни feedback сцени или во мултимедијални игри за 

тестирање на умствените способности.

Облекувањето 
компјутерска облека ќе 

биде во историјата на 
човештвото исто толку 

важно, колку што било 
важно нагрнувањето 
кожа во палеолитот.
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u На пример?

Во нашата програма Inter-Screen се работи за интеракција меѓу иницијаторот-творецот и оној 

што реагира. Како во тенисот, едниот сервира, а другиот одбива. Иницијаторот бира од дискот 

(disc-archive) дел од текстот, графиката и звукот и поставува прашања. Оној што реагира го 

стартува дискот и реагира на прашањата поставени брзо едно по друго. Секој одговор се 

оценува со единаесет индекси на способноста на духот - според содржината, но и според 

стилот.

Да речеме дека е претставена електронската книга Хаклбери Фин. Текстот, графиката и иконите 

меморирани во диск-архивата произлегуваат од книгата на Марк Твен. Корисникот го стартува 

нашиот диск и се натпреварува со Марк Твен. CD-верзијата ќе овозможи и меморирање и 

употреба на дигитални филмски инсерти. За две години компјутерот ќе го “закачиме” на 

видеото, така што ќе можете да го земете филмот и со помош на нашата програма да го сечете, 

лепите и да изработувате во него ваши сопствени секвенци. Во 1996-та пренасочувањето кон 

виртуалните стварности ќе тече со полна пареа.

u Стигнавме до ВРАЌАЊЕ ВО ИДНИНАТА, XVIII дел...  Да се вратиме на виртуалната 

стварност.

Со употребата на новата опрема - ракавиците и “cyber-suit”-от, коишто се всушност ништо 

друго туку обновена тастатура или глушец, со начинот на употреба на сопственото тело за 

пренесување на сигнали на компјутерот и со очилата ќе ги истражиме дигиталните виртуални 

стварности. Тука настануваат цели индустриски гранки. Луѓето со коишто соработувам ги 

развиваат облеката, ракавицата и очилата.

u Да не сте јаделе денес буники?

ОК, слушајте! Погледнете го човекот од феудализмот: немал поим дека живее на планета 

полна со природни ресурси, како што се фосилните горива, коишто ги движат машините, 

коишто создаваат уште покомплексни машини, коишто произведуваат хемиска-електрична 

енергија. Телефон, телеграма, телепринтер, автомобили, реактивни авиони..., денес, на 

крајот на индустрискиот период, голем број дигитални техничари и голем број менаџери 

во компјутерската индустрија не се свесни дека живееме во “сајберкултура”, опкружени со 

неограничени слоеви информации, коишто може поединецот, со помош на сајберопрема да 

ги дигитализира и да ги сними.
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u Зошто?

Затоа што е тоа електронска иднина. Виртуалната стварност не познава граници. Сѐ зависи 

само од пристапот до информациите. Облекувањето компјутерска облека ќе биде во историјата 

на човештвото исто толку важно, колку што било важно облекувањето во палеолитикот. 

Производството, понудата и продажбата на “hypertext reality” опремата, на дигиталните 

информации ќе биде исто толку важно, колку и производството, понудата и продажбата на 

храна, метални и рачно изработени производи во феудализмот и продажбата на нафта, 

електрична енергија и земен гас во индустриското доба. Во 2000 година веќе петгодишното 

дете ќе биде облечено во “сајберопрема”. За обработка ќе му биде потребен постојан прилив 

на информациски стварности, дигитални податоци, сместени во лесно достапните “hypertext” 

складишта. Замислете си ги тие огромни синџири архиви, океани дигитални библиотеки, 

џунгли дигитални слики. Суровите “сајберподатоци”, променети во порции, коишто може 

поединецот да ги прочита и да ги употреби, ќе бараат нови производи. Софтвер.

u А тоа е?

Софтвер е нашата креативност, нашата моќ на претставување и нашето индивидуално 

мислење. Исто онака како што нафтата, рудите и јагленот се наоѓаат на определени географски, 

геолошки места, постои само едно место, кадешто се наоѓа софтверот, и тоа е од решавачко 

значење: не е ништо друго туку човековиот мозок. Ако градиш фабрика којашто работи без 

тешкотии, ја ограничуваш креативноста на поединецот, што е противречност на тој систем. 

Нема традиција на индивидуалното мислење. Јапонците и Германците и четирите мали змаеви 

ќе дојдат кај нас, и на источниот брег на Америка, на средниот запад и на југот ќе изградат 

фабрики, за да произведуваат машини. Но, за да ги сочуваат природните наоѓалишта, коишто 

ја ставаат во погон електросферата, ќе пристигнат на Пацифичкоит брег - од Сан Диего до 

Белви во државата Вашингтон.

Ние на Западот сме храбри, смели домородци, што го истражуваме мозокот и можеме да 

исткаеме нам блиски електронски структури. Во Холивуд тоа веќе се случи. Тие се Британци од 

колонијалното време, а ние сме домородни Индијанци од западниот брег. За 24 долари би го 

изнајмиле нашиот мозок. Ги сакаат нашите високо развиени електрични способности. Инаку, 

токму тоа е суштината на моето истражување на подрачјето на психоделиката во шеесеттите. 

Истражувај го својот мозок и колонизирај го. И за тоа се работи во моите Futique “mind-wear” 

програми. Ги дигитализираш своите идеи и понатаму ги преработуваш и комуницираш со 

другите наваму-натаму. Америка има основни природни суровини на информациското доба. 
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Традиција на индивидуализмот - иновативност. Така како што Јапонија нема нафта и руди, 

така нејзиното тло едноставно нема ни хранлива подлога за индивидуално мислење. Ова 

не е никаков локален шовинизам. Западниот брег на САД навистина нуди плодна почва за 

неуморните иноватори од сите континенти.

u Како тогаш, со оглед на таквото минато, да поминеме подобро од Индијанците 

што го продале Менхетен?

Се наоѓаме во прекрасна положба кога соработуваме со Германија и Јапонија. Ќе дојдат 

да ги искористуваат нашите природни ресурси. Знаете, креативноста не дозволува да биде 

индоктринирана. Никому не можете да му ја затрете смислата за хумор, таа брза релативистичка 

способност на течно и брзо жонглирање со идеи. Но, ние сме свесни за важноста на нашите 

индивидуални мозочни ресурси. Во информациското доба сѐ зависи од поединецот. Секој 

поединец, којшто е способен да ја употребува својата глава, 

е поважен од дузина одбори. Стариот добар Горби тоа не го 

видел. “Гласност” може да се преведе како “мисли сам за 

себе и постави го авторитетот под прашалник”.

u Дали мислите дека соработката е веројатна? Не ли е поверојатно дека во 

иднината ќе се обидуваме да ги победиме Јапонците со нивното сопствено оружје?

Ако сме итри, ќе се поврземе и ќе преговараме. Немаме намера да ги продадеме нашите 

мозоци. Можеме способноста на употреба на нашиот мозок  да ја дадеме под наем. Ќе станеме 

снабдувачи со мозочна енергија. За разлика од нафтата и јагленот, невростварностите не се 

ограничена суровина. Се шират со брзина на светлината.

u Како можеме тогаш тоа најдобро да го искористиме?

Така што ќе го земеме нивниот хардвер, и ќе го направиме она што најдобро го знаеме, ќе 

изработиме софтвер за него. Во овој миг софтверот за Нинтендо во суштина е составен од 

малечки јапонски човечиња, коишто скокаат горе-долу и се напрегаат. Срамота е што тоа не 

сме го искористиле. 26 милиони од тие апарати е продадено. Сме произвеле многу малку 

софтвер, за да им помогнеме на нашите деца да ги употребуваат тие моќни инструменти. 

Размислувај и 
самиот! Доведи 

го авторитетот во 
прашање! 
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u Но, не ли му успеа на Нинтендо да си ги сочува правата, да спречи куп американски 

претпријатија да изработуваат софтвер за него?

Ви треба добар софтвер за вашиот хардвер! Исто така ни е потребна арапска нафта како гориво 

за нашите автомобили. И тука настапува виртуалната стварност и мојот интеркомуникациски 

interscreen софтвер. Наместо да го пуштам војникот да скока и клоца натаму-наваму по 

екранот, моите програми непосредно го вклучуваат корисникот, може да се погледнува со 

Мерилин Монро или да игра тенис со Лендл.

u Како да се сочува контрола врз идеите, ако најчесто им успева на Јапонците 

подобро да ги изработат и да ги усовршат?

Во електронската доба не е возможно да се контролираат информациите. Постојано мутираат, 

растат и многу брзо се развиваат.

u Луѓето навистина тоа го посакуваат? Не ли страдаме веќе сега од презаситеност 

со информации?

Прашајте го Гутенберг. Му рекле:”Јохан, за твојата стока нема пазар, нема индивидуален пазар 

за печат. Зошто сиот труд?” А пред да поминат 50 или 100 години, секој град во Европа имал 

печатарска машина, сите учеле да читаат и да пишуваат. Кога неколкумина техничари отишле 

кај директорите на IBM и им предложиле да развијат персонален компјутер, им одговориле: 

“Кој би сакал компјутер? Што би правеле луѓето со него?” Мораа да се појават Jobs и Wozniak, 

со визијата дека компјутерите ќе ги употребуваат сите. И сега луѓето ми велат: “Ах, просечниот 

граѓанин не сака да се напрега да произведе нешто на својот компјутерски монитор.” Чисти 

глупости. Просечниот човек има мозок, којшто е сосема изгладнет за електронска храна. 

Мозокот брзо може да стане зависен. Ако еднаш го стартуваме, никогаш веќе нема да дозволи 

да се задоволи со рутински задачи.

u Не ли е премногу идеалистички да се каже дека сакаат луѓето да прават свои 

сопствени програми? Не ли сме доста лабаво стадо; задоволни со оние седум часа 

пред телевизорот?
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Продајте им нова стока на деца. Да ги заборавиме возрасните. Децата не сакаат пасивно да 

седат и да гледаат програми на некој друг. Ако можат да бираат, ќе бидат активни. Прашајте го 

детето, дали сака да игра Нинтендо или да гледа цртани филмови. Сакаат и едното и другото. 

Значи да ги комбинираме и двете во интеркомуникациската програма.

Основната идеја е дека децата коишто пораснале со Нинтендо ракавици и аркадни 

симулатори, не сакаат до крајот на животот пасивно да седат пред “кутијата”. Ако им дадеш 

можност и орудија, нема никогаш повеќе да се вратат на мрзливото вегетирање бадијала, што 

е карактеристично за генерацијата на нивните родители. Со софтверот што го развива Futique, 

ќе го оспособиме детето од четиринаесет години, додека цело семејство седи и гледа вести, 

да ја употреби својата ракавица и - еве го одеднаш Џорџ Буш и - ох, влегува Мерилин Монро, 

и, гледај. му седнува на Џорџ Буш в скут и му вели: “Ајде, дојди, Џорџ, слушај...” Таткото го 

погледнува синот и вели: “Сега пак ќе го направи истото. Престани!”

u Како тогаш тие визии на иднината ќе делуваат на претпријатијата Fortune 

500? Ако е информацијата природна суровина како водата, како ќе задржите 

контрола, како во иднина ќе остварувате профит?

Општо речено, во електронската доба контролата не можете веќе да ја изедначувате со 

профитот. Метафората со снабдувањето со вода е сосема употреблива. Точно е дека во 

минатото многумина се обогатиле со надзор на водата. Се сеќавате на филмот Chinatown? 

Луѓето коишто го основале Лос Ангелес, започнале со водата да прават капитал - ја пренасочиле 

во центарот на градот и ја продавале. Да помислиме сега на купот информации по светот, 

сочувани во библиотеките, филмските архиви и банките на податоци. Да ги третираме како 

природни суровини. Новите telescreen технологии ќе создадат телекомуникациски врски за 

податоци, за да понудат пристап до информациските складишта односно до сајберсветот.

u На кој начин можеме да го споредиме компјутерот со психоделиката?

Илјадници години е познато дека постојат димензии на човековата свест, што можат да се 

истражуваат со јога, со софистички и визионерски средства, најчесто заедно со употребата 

на психоделични растенија. Ако сакаме да се однесуваме со нив на објективен начин, би 

се создале два проблема: ограничен пристап на психоделичните супстанции и отсутност на 

лингвистичка теорија, за да можеме искуствата и да ги изразиме. Индусите можеле да ја 

развијат иконографијата на Bhagawadgit, и тибетанските будисти го имаат Thangkas. Многу од 
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тие визионерски сликарии биле Мандала со круг во центарот, со око. Мандала е основниот 

визуелен израз на мозокот, што е едноставно рефлексија на она што мозокот го “гледа”: 

зеница, полно дигитални оптички точки, стапчиња и чепчиња, со слепа точка во средината.

Секако дека тие внатрешни, мошне консистентни визии со векови претставувале визионерски 

култови и сликари со мистични склоности. Домородната уметност многу се совпаѓа со 

психоделичната уметност. Кит Харинг (Keith Haring), големиот уметник на графитите, 

изработувал митски икони, што би можел да ги препознае секој почетник или петгодишно 

дете. Но, цртежите со слободна рака не можат да се претстават во невролингвистички облик. 

Со филмски специјални ефекти би можело да се симулира психоделична состојба на свеста, 

мултиплицирање, симултаност, преоптовареност, итн. Но, сега со помош на “cyber-wear virtual 

relity” - опремата за првпат стана можно тие искуства да се огледуваат на потполн начин. И 

секој што ќе си ги стави очилата, ќе рече: “Исто како психоделично искуство.”

u И ако апстрахираме дека се нуди психоделично искуство, постојат и други 

паралели?

Не е тајна дека сите што сум ги сретнал на подрачјето на виртуалната стварност - тоа е за Вас 

тавтологија - се ветерани на психоделичните мозочни истражувања. Воопшто не е чудно што 

персоналниот компјутер на Steve Jobs и на Steve Wozniak бил популарен, и двајцата си имаа 

работа со психоделика. Психоделиците нѐ научија дека е можно нашиот мозок да се “однесе 

горе” и да се истражи. И дека школуваниот дух може да ги насочува внатрешните панорами. 

Психоделиката ја научиле седум милиони луѓе - тоа е владина бројка - дека може духот да 

управува со она што твојот мозок го доживува. Гледам како ѕидот се менува во палми и потоа 

одеднаш во девојки што играат хула, и ѕидовите тука дишат, и сега од палмите настануваат 

мажи и сите ладала од палми се свртени кон мене, - Дојди, ваму, девојко, прешалтај.

Виртуалните стварности се стварности што заеднички ги создаваат духот и мозокот. Спретен 

психоделичен човек научил да се движи низ тие стварности. Сега тоа се случува заради 

технологијата на виртуалната стварност, а не заради дроги.

u Така виртуалната стварност е наследник на психоделичните експерименти во 

шеесеттите и седумдесеттите години?

Тука постои некоја развојно историска детерминираност. Кога човештвото развило предмети 

и техники за управување со материјалниот свет, како што се камениот нож, секирата и огнот, 
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сме почнале подобро да разбираме како да ја третираме материјата. Неуморно сме тргнале 

на пат, на лов во потрага по елементи, од коишто на крајот на краиштата се состои материјата. 

Квантната физика нѐ научила дека материјата е составена од вклучени-исклучени битови, 

квантови или кваркови.

Материјата не е ништо друго туку туку привремено замрзнати блокови на “дигиталки” - 

информации. Филозофите на индустриското доба биле статични материјалисти. Зборувале 

за Њутоновите закони. Типично за британските техничари што морале да усвојат закони. 

Њутоновите закони се сега само прописи од локално ниво, ограничени на некои привремени 

состојби. Енергијата не е ништо друго туку кога два камена ќе се удрат и летаат искри. 

Материјата доживува преобразба. Постојат одредени убедливи тополошки принципи, како 

се градени атомите, како настануваат молекулите и како органските молекули го создаваат 

телото коешто се размножува самото себе. Потоа луѓето започнале да создаваат вештачка 

електронска архитектура и да фантазираат техника. Во минатото нашиот вид градеше 

“вештачки” домови, од сламени колиби преку блокови, градови, куќи со инсталации, вили, 

катедрали па сѐ до облакодери. Сега материјалите не се веќе градиво како што се дрвото и 

каменот, туку електронски структури и иконички облици. Пред три години овие последниве 

реченици не би можел ни да ги изговорам. Овие нови концепти на “вештачка реалност”, “ВР” 

и “cyberspace”, коишто ги воведоа Myron Kruger, Jaron Lanier и William Gibson, ја променија 

нашата претстава за двопластната стварност - духот наспроти материјата -, за којашто 

филозофијата тврдоглаво се држеше со векови.

Нашиот став, што електронската технологија го присили во ова ново опкружување, мораме 

со радост да признаеме дека е примитивен. И сеедно колку небулозно и лудо да звучи, се 

соочуваме со два факта, што несомнено важат: просечниот Американец минува седум 

часа  дневно, така што се ѕвери низ прозорецот во “електроносферата”, и 600 000 деца 

за минатиот Божиќ ги употребуваа ракавиците за да ги пикнат рацете низ тој прозорец. 

Како некаков почеток можеме да видиме дека пазарот за следниот Божиќ ќе бара тимови 

лингвисти, психолошки добро школувани писатели и луѓе, коишто можат да доловат 

посебни ефекти за развивање на новиот модуларен јазик, којшто се заснова врз “меми”, 

сајберноти, што меѓу себе ги поврзуваат зборовите, иконите и структурите. Тој универзален 

мултимедијален јазик меѓу другото ќе создаде глобални мрежи за информациска размена, 

коишто човековото однесување брзо ќе го размножат и ќе спречат многу недоразбирања. 

Овие, со букви изразени секвенци, “Детето падна од дрвото” го посредуваат општото значење 

само на друго лице коешто разбира македонски (т.е. англиски, заб. на прев.). Во “cyberwear” 

облечено лице, коешто има пристап до инфобанките, може веднаш од некоја инфобанка да 
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бара икони, коишто претставуваат петгодишно момче, како од палма паѓа во базен, и да им ги 

прати на пет пријатели во пет држави, коишто преку екранот присуствуваат на некоја coctail 

party во “cyber-reality”.

u Што се однесува до хардверот, какви разлики ќе настанат ако “cybersuit”-от ја 

замени тастатурата?

Зависи од леќите. Без леќи ракавиците и облеката се елегантен начин на давање импулси на 

компјутерот. Со очилата не го гледаш веќе екранот од надвор, туку си внатре во екранот.

u Верзија на тоа што го опишувате е Нинтендо ракавицата?

Тоа е прв чекор. Еден понатамошен чекор за развој на електронската стварност што набргу 

ни претстои, ќе биде приклучувањето на персоналниот компјутер на видеорекордерот - така 

што поединецот ќе може да земе различни секвенци од случувањето, да ги обработи и да 

ги поврзе меѓу себе. Персоналните компјутери стануваат машини за обработка - не само за 

зборови и букви, туку и за звук и слика.

u До сега, во индустријата, освен во забавната индустрија, ретки се оние што 

се убедени дека виртуалните светови имаа големо практично значење. Вие 

очигледно имате поинакво мислење.

Веќе денес, а не дури во годината 2010 или 1995, Jaron Lanier може да ве приклучи и ќе бидете 

во канцеларија што воопшто ја нема. “Леќите со коишто работи се големи колку очила, 

но јапонските претпријатија веќе произведуваат леќасти екрани со големина на марка. 

Посредуваат стварност со толку висока резолуција што навистина не може да се препознае, 

дури ни од аглите на очите, дали е она што го гледаме материјално или електронско. Како што 

си замислувам тоа се леќи на спуштање, слично како кај очилата за сонце во безболот, што ги 

употребуваат играчите вон игралиштето. Едноставно ќе можеме постојано да ги носиме. IBM 

веќе развива верзија, што ќе може да се употреби со Нинтендо системите. Со таквите очила 

и ракавица на раката ќе можеме да играме виртуален ракомет. Велат дека тоа ќе биде на 

пазарот веќе за Божиќ 1990.
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u Но тоа е пак забава за деца?

Никако. Autodesk подготвува производ, којшто на техничарите и на архитектите би им 

овозможил минување низ градбата - виртуалната градба. Лекарите ќе можат да патуваат низ 

телото на пациентот. Да се договориме на ручек во вашите бубрези? И таму потоа можеме да 

планираме операција...

u Виртуално фантазиско патување.

Компјутерите веќе ги употребуваат како симулатори. Виртуалната стварност - хардверот и 

софтверот - веќе ги употребуваат за производство на симулации, што се мултидимензионални 

и со тоа создаваат стварност, што на рамен екран никогаш не би ја постигнале. Симулацијата 

на летање е сосема еднаква на вистинското летање. Ако ја свртиш главата и погледнеш назад, 

го гледаш она што би го видел зад себе во вистински кокпит.

u Дали високо технолошката индустрија правилно ја предвидува иднината?

Луѓето коишто денес ја одредуваат компјутерската индустрија, иднината всушност не ја 

гледаат. Не е нивна работа да ја гледаат. Тие се сѐ уште господари на индустриското доба и на 

стратегиите на тој период. Индустриската доба значи да се биде голем - квантитет. Во иднината 

ќе биде важно да се биде мал, да се изложуваат информации и да се направат подостапни 

на поединецот, а не на мегапретпријатијата, на општината, на државата. William Gibson е 

извонредно надарен, интелигентен 

писател на научна фантастика. Многу 

од она што го вели се пророчки изјави 

за она каде ќе нѐ води технологијата, 

иако неговите предвидувања се 

поинакви од моите. Во една од неговите 

книги личноста во иднината каква 

што тој си ја замислува, е запрашана 

од која земја доаѓа. А знае само дека 

земјите се црти и дамки во боја на картата. Во иднината сѐ зависи само од градовите и од 

претпријатијата. Градовите ќе бидат информациски центри, онака како што биле познатите 

италијански градови-држави во минатото, Џенова, Фиренца, Пиза и Рим. Ќе станат центри 

Индустриското доба значи 
да се биде голем - квантитет. 

Во иднината ќе биде важно да 
се биде мал, да се изложуваат 
информации и да се направат 

подостапни на поединецот, а 
не на мегапретпријатијата, на 

општината, на државата.
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на меѓусебно поврзаното мноштво информации. Секако иднината на технологијата бара 

сосема нов начин на мислење. Големите претпријатија на тоа подрачје доаѓаат сега од ерата 

на фабриките: да земеме метали, нафта, бои, лепила или било што друго и произведеме 

автомобил или парче софтвер или хардвер. Во информациското доба тој процес тече скоро 

во обратна насока: тие структури се расплинуваат. Информацијата стапува на местото на 

металите, боите и лепилата.

u Ако е тоа така, не ли претставува закана за големите претпријатија? Ако 

технологиите и информациите се веќе еднаш познати, тоа е слично како со 

сончевата енергија: како можете за себе да барате монопол над сонцето?

Значи, луѓето ќе се обидуваат на секаков начин да ја контролираат. Некои ќе остварат огромен 

профит. Темел на индустријата на иднината ќе биде друг вид претпријатија. Сум зборувал со 

финансиери, коишто ми потврдија дека филмската и ТВ индустријата и издаваштвото за десет 

години ќе бидат како индустријата на јаглен, нафта или бакар. Ќе произведуваат суровини, 

свежа дигитална информација - којашто потоа ќе се рафинира и дестилира - така што секој 

четиринаесетгодишник ќе може сам да одлучува: “Хм, би сакал две минути од “Одвеано од 

виорот”, а потоа она што вчера го правевме, знаеш, на журката.” И со тоа може сам да си 

направи програма и да си го води својот сопствен свет во толкава мера, каква што денес 

никој не може да си замисли.

Филмската, телевизиската и книжната индустрија се информациски извори на понизок 

степен, едноставно добавуваат суровини на луѓето, коишто го рафинираат и го дестилираат 

софтверот. Тоа се однесува на сѐ, што излегува во книжен облик. Сега бараме софтвер, којшто 

ќе може да ги употреби тие информациски парчиња од секаде.

u Како ќе биде можен пристапот до таа информација?

Тука ќе го најдат своето место луѓе како што е Тед Нелсон. Тед Нелсон е брилијантен пророк, 

којшто со години зборува за тие идеи. Во 1974-та го измисли изразот “hypertext”. Негова 

идеја беше дека ќе имаме на располагање библиотека на информации, што ќе можеме 

брзо и ефикасно да ги пребаруваме. Секако е тоа токму состојбата во којашто се наоѓаме 

сега, петнаесет години подоцна.Нелсон всушност е библиотекар. Дузина години пред “hy-

percard” за MacIntosh го развил концептот на програмата, којшто ги одлага податоците, ги 

бара и ги мести напречните показатели. Во меѓувреме веќе се разви технологијата за тоа и 
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сега подготвува можности да ги пакува сите постоечки информации. Неговата утопистичка 

претстава е постоење на трговски синџири, како McDonald’s. Би овозможил едноставен 

пристап, снимање на целината и добивање на саканата информација.

u И тоа е утопистичко? Повеќе трговски синџири - тоа е токму она што ни е 

потребно.

Па, она што таму ќе може да се добие ќе бидат информации, а не оваа, со јаглени хидрати 

- баласт - преоптоварена преобразба. Добро е барем што се зборува за пристапот на 

поединецот, но не сум сигурен дека тоа ќе се случи во таков облик. Си замислувам дека ни 

требаат доставувачи на информации, за да спречиме дискриминација и да ги надгледуваме 

плаќањата на лиценците. Мислам дека пристапот ќе се реализира на уште понепосреден 

начин. Во иднината ќе може да се влезе едноставно преку своето “cybersuit”, со употреба на 

ракавицата за управување и (др. Лири си помага со палецот и со показалецот и си прави 

обрачи околу своите очи) со очилата, за да видиме каде одиме. Можеме да тргнеме на пат 

кон секое избрано место во информацискиот универзум.

u Ако не низ Нелсоновите синџири на продавници, тогаш како?

 

Денес имаме во секоја зграда четири, шест телефони, или дури дваесет и повеќе... и во 

иднината на подеднаков начин, секаде каде што ќе бидеш, ќе постојат мали отвори и низ нив 

ќе влезеш внатре.

u И тоа те поврзува со банката на податоци?

Точно! На секој агол ќе има нешто такво - како денес телефонските говорници.

u Како тоа да се плати?

Еден ден сето тоа ќе биде бесплатно или претежно бесплатно, како водата. Данокот ќе го 

плаќаш на својот град.

u Тоа звучи доста неверојатно. Имам чувство дека мнозинството во Silicon Valley 

ги крева рамениците и се шегува дека се работи за премногу LSD.
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Јапонците не се шегуваат. Ако не стоиме блиску, тогаш наскоро ќе купуваме хардвер и софтвер 

кај нив и ќе плаќаме лиценца.

u Дали постојат начелни ограничувања заради постоечката технологија? 

Телефонските врски на пример, не можат да пренесат доволно информации, да 

може да се пренесуваат филмови непосредно во домовите.

Тоа несомнено ќе се промени. Телефонските врски за десет години толку ќе застарат, како 

што се денес камшиците за коњи. Сѐ помалку ќе ѝ веруваме на една така ограничувачка 

технологија. За десет години поседувањето преносни телефони ќе биде толку едноставно како 

Мики Маус часовниците.

u Ако некогаш имаме свои “cybersuits”, како ќе ги употребуваме?

Произведувачите нема да ги преплават пасивните гледачи со конечни производи. Тоа е 

многу важно. Секој поединец ќе стапи во комуникација со цел универзум податоци, коишто 

ќе бидат низ нашите компјутерски врски пренесувани од еден до друг. Input-и ќе добива од 

толку извори и од толку луѓе колку што ќе сака. Ќе ги собира, ќе ги расчленува и малку или 

ништо од тоа ќе употреби и ќе им предаде на своите пријатели. Четиринаесетгодишно момче 

во Сан Франциско одеднаш ќе флертува со убава глумица од Берлин, со девојче во Бразил. 

Виртуални љубовни приказни, виртуални пријателства, виртуални натпревари.

u Но, дали тоа ќе бидат вистински личности, дигитализирани или 

концептуализирани личности?

Тоа нѐ доведува до нови философски парадокси. Од тука постојат три стварности: партнер-

стварност, невро-стварност и електронска стварност. Во последните две можеме да создадеме 

сѐ што можеме да си измислиме, сонуваме, за она што можеме да халуцинираме, електронски 

да комуницираме. Како што пеел Jimy Hendrix: “I’m a million miles away and I’m right here 

in your windowpane as Photone the Clown with a 95-foot-long triple penis made of marshmal-

lows.” Телесната стварност ја наоѓаме кога ќе го соблечеме “cubersuit”-от и еден со друг ќе се 

сретнеме во град. Во сајберсветот ќе се натпреваруваш, ќе имаш љубовни врски, размени, 

шаховски игри, разговори, истражувачки проекти, ќе скијаш на кој рид сакаш, со сите оние 

прекрасни луѓе, и секој сѐ повеќе и повеќе ќе комуницира со помош на тој глобален јазик на 
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икони. Читањето и пишувањето ќе бидат толку заостанати како јазикот на бебињата. А потоа 

доаѓа можеби точката кога ќе го соблечеш “sybersuit”-от. Потоа ќе се допираме еден со друг.

u Нема ли сета оваа гимнастика во виртуалната стварност и негативни страни? 

Малку потсетува на лудувањето во орвеловскиот свет. Сакате да кажете дека 

цело време ќе го минуваме во фантазиски свет?

Не цело време. Можеби третина од нашето време. Сега просечниот Американец седи пасивно 

седум часа дневно со очите и со носот залепен за телевизискиот екран. Тоа е грозно. Значи 

може тие седум часа активно да учествува. Знаењето ќе се зголемува со зголемувањето на 

опсегот на околините што се истражуваат, со игрите што ќе можат да се играат, со новите 

луѓе што ќе можат да се сретнат, со новите јазици што ќе може да ги учиме. Со растечката 

леснотија на пристапот до иконите, што можат да се употребат. Кога ќе почнеме да стапуваме 

во контакт со луѓето во Јапонија и во Русија и кога пристапот до луѓето и до изворите ќе биде 

неограничен, Народната библиотека ќе биде на располагање секогаш и насекаде, заедно со 

денешната Правда, на професорите за било што - сѐ ќе биде дел од твојот свет, да не зборуваме 

за луѓето, со коишто патуваме и доаѓаме во контакт. Интимноста нема никако да ја запуштиме. 

Ќе постојат тие нови нивоа на интимност. Ќе се создадат сосема нови естетика и етика, дури во 

виртуалниот свет, на пример да не може да се втурнете во виртуалниот свет на некој друг. Ќе 

постои виртуален плагијат, виртуална нељубезност и виртуален секс, тука значи ќе се одвива 

сосема ново ниво на односи. “Би сакал да ти ги покажам моите quallkodes, зашто те сакам.” 

Потоа можеби ќе ја соблечеме сета наша вистинска облека. Бог знае, се случува. Тоа не се 

само фантазиски творби.

u А мислевме дека компјутерите се за desktop publishing и за уредување текстови.

Мозокот е заснован за оперирање во “дигиталка” свет. На твојот мозок му е здодевно, 

здодевно му е до смрт во оваа ограниченост на статично бедната стимулација на нашите 

домаќинства во 1990-та. Физичкиот свет го менуваш во електронско натрупување и добиваш 

појасни звуци, појасни слики и, што е многу важно, неверојатна способност да го движиш, 

менуваш и да го превртуваш сето тоа. Да земеме парче Бетовен. Притиснуваме на копче и 

ненадејно истовремено ни засвируваат 3300 виолини. Мозочната стварност е во суштина 

квантна стварност. Секоја материја во суштина е замрзната информација, без разлика дали 

е тоа стол или црн дроб од човек или кукаст крст. Човештвото се изнамачи да произведе 
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предмети: првите ножеви од камен - рачна изработка во палеолитикот - потоа орудија од метал, 

а потоа рачна комуникација и машини и машинска комуникација, и потоа машини, што можат 

да работат на дигитално ниво. Кога луѓето ќе помислат на електроника, повеќето мислат на 

телевизиски апарати и на хардвер. Електроника значи само едно! Информација, спакувана 

со брзина на светлината. А машините не се ништо друго освен садови и трансформатори за 

неа.

u И какви последици има таа нова насока на нашата положба во однос на Јапонија?

Индустриската револуција е највисоката точка на способноста на човештвото да ја преработи 

материјата во комплексни, индустриски произведени конечни производи. Најголемата мора 

на индустриското доба, што ја предвидоа Blake и Mary Shelly, била роботизацијата на луѓето. 

Човекот во Јапонија и во Германија станал на некој начин онаков каков што предвидувавме: 

ефикасно прекрасно тркалце што работи како подмачкано во неверојатно прецизната 

машинерија. Тоа е прекрасно. Сте биле некогаш во Јапонија и сте ги гледале Јапонците како 

работат? Тоа не е зафрканција! Како што веќе рековме: тие се тимски играчи.

Од прозорецот на мојата хотелска соба набљудував 20 Јапонци, како растовараат огромни 

делови од искршени камиони. Се движеа како професионални спортисти. Ниту еден 

работник не лежеше и не мислеше на тоа што ќе прави со својата девојка кога ќе дојде 

дома. Тие типови, работата им е нивната гордост. Се движеа и си ги подаваа тие огромни 

тони како да се балерини. Јапонија е способна да работи на начин на каков што ние не сме 

способни. Но, како што повторува Akio Morita (од компанијата Sony), им недостасува “Psych-

ware”. Глава-материјал-стварност имаме ние. Пред повеќе од 25 илјади години сме започнале 

со камени ножеви и на крајот на краиштата сме стигнале до делење на атомите. Дали вие 

пред триста години би можеле да си замислите со километри долг акцелератор за делење 

на невидливите атоми? Врв на индустриското доба беше Советскиот сојуз, тешка индустрија, 

колективи, централизација. Со еден збор фабричка држава. Голема предност на Јапонците 

и Германците беше што ја изгубија втората светска војна и што беа сите нивни индустриски 

обрати уништени. Ние сѐ уште правиме “willow run” бомбардери. Советскиот сојуз до пред 

половина година беше зафатен со војување во втората светска војна.

u Што мислите за теориите на John Naisbitt во “Megatrends 2000”?

Ми се допаѓа неговиот сончев оптимизам. Меѓутоа не верувам дека го погодува вистинското 
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- мултимедии, телеекрани и развој на електронските стварности. Тоа е толку огромно и толку 

брзо се случува. Помислете само дека електронската информација го урна берлинскиот 

ѕид. Тој неверојатен Вацлав Хавел, дисидент и драматург, е вистински делкач на вештачки 

стварности; кога неодамна стана претседател на ЧСФР, изговори длабока мисла: рече дека 

повеќе го потресло убиството на Џон Ленон отколку убиството на Џон Кенеди. Очигледно ја 

сфаќа моќта на електронските информации, коишто го определуваат светот на иднината.

u Што точно ќе сторите да стигнете во иднината?

Мојата група, Futique, токму сега прави алфатестови на два интеркомуникациски производи. 

“Head coach” овозможува претставување на електронската книга во трката со другите. Inter-

Com гради напната, брза интеракција за човековиот дух, којшто ќе ги покажува досегнатите 

точки на екранот. Ако говориме за иднината, не смееме да заборавиме дека тука тече 

незапирлив алгоритам: луѓето што ја измислиле парната машина, никогаш не би се сетиле 

да изградат огромен брод на парен погон, со што би ја употребиле својата технологија. Hen-

ry Ford бил вистински гениј, бидејќи прогнозирал дека неговиот изум ќе стане употреблив 

предмет за поединецот. Автомобилот значи дека секој ќе биде мобилен. Телевизиската 

технологија си прави пат во нашите дневни соби и ги менува нашите животи. На крајот на 

краиштата технологијата доаѓа во рацете на поединецот и тука се и парите. Така можеме да ги 

повикаме и да ги заведеме Software-Mogule. Добро, Lotus 1-2-3. Сѐ уште ќе мора да постојат 

и индустриски направи. Фабриката ќе биде сѐ пороботизирана, никој веќе нема да работи за 

пари, за она што машината или компјутерот подобро го работи. Но, сепак сѐ уште ќе ги имаме. 

Хардверот ќе биде сѐ покомплициран и попрецизен, прилагоден на потребите на поединецот. 

На секој начин би сакал Gates и Sculley и сите тие луѓе да станат подобри во својата работа, и 

да почнат да соработуваат со Јапонците за таков вид софтвер што ќе нѐ одведе во иднината. 

Уште важи дека тука можат да се вртат многу пари. Но, за пет години хардверскиот пазар ќе 

стане многу мал во споредба со софтверскиот пазар.

Некои high-tech претпријатија во Sillicon Valley се како Советскиот сојуз под Брежњев - 

работат сѐ уште по моделот на централизирана тешка индустрија. Воопшто не го забележуваат 

потрошувачот. Sillicon Valley на многу начини потсетува на дигиталниот Детроит.

u Но, многумина мислат дека Sillicon Valley и подрачјето на високата технологија 

се едно и тука идеите би требало сѐ уште да имаат своја вредност: младите 

претприемачи добиваат “Venture kapital”, а големите претпријатија се на лов по 

нови идеи. Мислите ли поинаку?
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На секој начин се надевам дека е така. Се чини дека млади луѓе како Jaron Lanier се на 

вистинскиот пат. Ted Nelson е секако голема ѕвезда. Овој “software-program collaborator”, 

којшто на разни сценаристи им помогна да си ги средат своите мисли, сега се прилагодува на 

потребите на гимназијалците, коишто прават писмена работа. Тоа е прототип, интелигентен 

софтвер, што ќе му биде достапен на малиот човек. Првиот дигитален гениј - изработувач на 

софтвер, којшто ќе го промени персоналниот компјутер во “cyber-elefon” ќе биде истовремено 

Henry Ford и Walt Disney на електронското време.

u Имате впечаток дека големите претпријатија со тоа што и понатаму ја 

играат старата игра, го забавуваат развојот?

Сѐ се случува во совршен развојно историски ритам. Тоа никој не може да го предизвика или 

да го забрза. Мораме да почекаме децата да пораснат. Можеш да оставиш да помине покрај 

тебе. Или си спремен и чекаш. Јас знам што треба да направам.

разговарал: David Sheff 

извор: UPSIDE, 1990.

превод: Ана Пејова
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ЏЕРОН ЛАНИЕ

“Во иднината ја гледам виртуалната стварност како медиј, кадешто 
луѓето прават цели светови, не само предмети, создаваат соништа и ги 
делат - остварување на јунговскиот сон. Тоа би можеле да го наречеме дури 
колективна свест.”

Најдобри објаснувања за виртуалната стварност може да ни даде секако Jaron Lanier, wiz-

ard (хакерски термин за некој што го владее подрачјето до најмал детаљ), пронаоѓач и водечка 

личност во VPL Research Inc. претпријатието, коешто прво го создаде комерцијалниот модел 

на ВР и со тоа ја приближи на широкиот круг на корисници. Триесетгодишниот самоук Jaron 

Lanier, којшто не завршил ни средно училиште, ни факултет, бил измислувач на компјутерски 

игри, што се денес неспоредливо покомплексни отколку во времето на првите домашни 

компјутери.
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Lanier, најентузијастичкиот заговорник на новиот клуч, што ќе ја отвори вратата на 

човековата фантазија, е веројатно првиот човек којшто на насловната страна на The Wall 

Street Journal, сериозно деловно списание, се појавил со реге фризура (dreadlocks). Славата 

и парите не го променија овој мечешки обраснат во коса човек. Иако е централна личност 

на новиот технолошки култ и најголемите zaibatsu-и (корпорации) му нудат баснословни 

спогодби да работи за нив, повеќе сака да живее во расфрлан бунгалов со својата збирка 

(преку 100) музички инструменти - од ксилофони до гитари и дувачки инструменти. Покрај 

тоа што е признат музички импровизатор, со рок ѕвездите го врзува и начинот на живот. Сака 

да останува до раните утрински часови, носи фризура како Bob Marley и сам си поставува 

работно време.

Што е виртуална стварност?

Тоа е поинаква стварност, којашто ја заменува вистинитата. Настанува кога луѓето ќе си 

стават преку своите сетила посеби делови облека, што се поврзани со компјутер. Ако со 

помош на компјутерот создадеш доволно надразби, што означуваат постоење на одредена 

друга стварност, нервниот систем ќе прескокне на друг колосек и човекот новиот симулиран 

свет ќе го прими како стварност. Можете да се најдете во будистички храм или во центарот на 

срце што чука, да се смалите до големината на молекула и да набљудувате како се создаваат 

врски меѓу атомите... И секогаш е тоа само свет што го создава компјутер. А сега замислете си 

дека тој свет можете да го менувате како сакате. Ако сакате да ја зголемите Земјата трипати, 

со џиновска кристална јама во средината, во неа да ставите огромен пулсирачки козји меур, а 

на него пак мали гратчиња, поврзани со златни пруги, по коишто со возови би се возеле мали 

хармоникаши - би можеле таков свет навистина и да направите!

О.К. Како делуваат тие посебни делови облека?  

Во очилата има пред секое око екран, на којшто се гледаат компјутерски генерирани 

слики, што го доловуваат чувството на тродименизоналност. Работата на ВР се темели уште 

на еден трик: во очилата има сензор 

што му кажува на компјутерот во која 

насока гледаш. Она што го гледаш е 

слика што компјутерот ја создава и 

ти ја праќа на екраните на очилата 

секоја дваесетинка од секундата. 

Кога ќе ја свртиш главата на лево, 

сензорот го известува компјутерот и 

тој соодветно на движењето на главата 

...џиновска кристална јама 
во средината, во неа огромен 

пулсирачки козји меур, а 
на него пак мали гратчиња, 

поврзани со златни пруги, по 
коишто со возови би се возеле 

мали хармоникаши -  таков 
свет можете да направите!
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ја преместува сликата на околината на десно. Тоа ја создава илузијата дека набљудуваш и 

се движиш по статичен простор. Ако си ја облечеш ракавицата и си ја погледнеш раката, ќе 

видиш компјутерски генерирана рака, чиишто прсти се движат ако ти ги движиш твоите. Со 

неа можеш да фатиш виртуален предмет, да речеме топка, и да ја фрлиш. Ушите се покриени 

со слушалки. Компјутерот ги обработува природните и синтетизираните звуци така што имаш 

чувство дека звукот доаѓа од одредена насока. Ако здогледаш виртуална мува, што брмчи 

околу тебе, ќе бидеш убеден дека брмчењето го предизвикува токму таа. 

Произведуваме и цели облеки, data suits, а целата работа функционира исто така само со 

шлемот (со вградени очила и слушалки). Рацете и главата се најизложени делови од телото - 

со нив најмногу комуницираме со надворешниот свет. Со очилата и со ракавиците можеш да 

направиш најголем дел од работите во виртуалноста.

А допирот?

VPL развива сензори за допир. Направивме веќе неколку експерименти со осознавање 

на допир со помош на вибрациски симулатори во врвовите на прстите на ракавиците. Кога 

со прстите ќе ги почувствуваш вибрациите што се совпаѓаат со она што го гледаш во ВР, ги 

поврзуваш со површината на виртуалниот предмет. Изненадувачки е какви сѐ чувства можеш 

да создадеш само со вибрации. Допирот би можеле да го симулираме и со помош на мрежа 

на мали клипови што се движат напред-назад, а со тоа целата мрежа прави облик. Тоа е тешко 

да се направи, бидејќи мрежата би требало да биде толку мала да ја собира во површината 

на ракавицата. Допирот е комплексна активност. Чувството за допир е активно, а не пасивно 

восприемање. Со прстите постојано нешто допираш, фаќаш, мериш, чувствуваш тежина и 

облик, ја оценуваш положбата на рацете и на прстите, а при тоа извршуваш стотици мали 

тестови. За да создадеме потполно чувство на допир во виртуалниот свет, потребно е да се 

направат многу работи, сите тешки - а некои дури и невозможни.

Кои се ваши клиенти?

Повеќето се фирми и институти што имаат технички можности за употреба. Некои ја 

употребуваат ВР за тестирање на производи, пред да воведат нивно производство, а некои 

пак, за подобро да ги разберат научните и технички проблеми. А тука се и луѓето кои сакаат 

добро да се забавуваат.

Милионери што сакаат да си играат тродимензионални игри?

До сега имаше само еден таков пример. Тоа не го поттикнувам, иако нема ништо лошо во 

технологијата што ги спојува работата и забавата. ВР ви овозможува да вршите работа што 

порано не сте можеле, и уште на забавен начин. Деловните луѓе од целиот свет се веќе сити 
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од убедувања дека здодевните работи се забавни, како на пример употребата на прегледни 

табели. ВР е навистина забава. Можете да размислувате за неа како за универзален симулатор 

или фантазиска машина. Нејзината особеност е и тоа што можат повеќе луѓе одеднаш да 

доживуваат иста поинаква стварност. Без оглед на тоа каде си, на врв на Монт Еверест или 

на дно на океан, за сите околината е еднаква. Партнерите можат да танцуваат, да си подаваат 

раце или дури да играат фудбал. Можат заедно да градат згради. ВР е епистемолошка меѓа, 

нова стварност, којашто ја делиме исто онака како што ја делиме реалноста. При тоа е и 

отворена и неинхибирана како соништата.

Какви се начините на употреба?

Секоја апликација е сама за себе 

единствен нов свет и ако зборуваме за неа, 

некако губиме прегледност над подрачјето 

како целина.

И покрај тоа, не ли е за вашите 

корисници тоа повеќе употребливо 

орудие отколку необично искуство?

Секако. Архитектот може во ВР да ја заврши градбата, уште пред да започне со градење, 

и да поведе луѓе низ неа. На пример, неодамна двајца архитекти на Pacific Bell внатре во ВР 

расправаа за можните промени на детскиот центар. Со вртење на ракавицата во одредена 

положба можеа да се смалат на величина на децата, да трчаат наоколу и да го набљудуваат 

центарот како што го гледаат децата. Тука е и употребата во урбанизацијата. На универзитетот 

во Вашингтон му помагаме да ја стави во ВР целосната копија на Сиетл. Така архитектите ќе 

можат да се шетаат низ градот, да додаваат згради каде што сакаат и да го набљудуваат новиот 

лик на градот, уште пред да почнат да градат.

Како ќе влијае ВР на развојот на медицината?

Податоците од медицинските инструменти можеме да ги претвориме во објекти во ВР. Тоа 

значи дека лекарот може да го прегледа пациентот со скенер и потоа да ги види неговите 

внатрешни органи во ВР. Ако е пациентот сериозно повреден или некој од неговите органи 

е заболен, хирургот може да ја види тродимензионалната слика на деформацијата или на 

повредата, што секако му ја олеснува подготовката на опрерацијата. Иако проектот е во рана 

фаза на тестирање, еднаш го пробавме во суперкомпјутерскиот центар во Сан Диего, кадешто 

учесниците се шетаа по внатрешноста на пациентите и ја набљудуваа структурата на нивниот 

мозок. По мозокот можат да се шетаат и двајца лекари и да рсправаат за тоа што гледаат. Еден 

би можел да му рече на другиот: “Види, онаму има тумор!”

ВР е епистемолошка 
меѓа, нова стварност, 

којашто ја делиме исто 
онака како што ја делиме 

реалноста. При тоа е и 
отворена и неинхибирана 

како соништата.
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Кој свет, во којшто стапнале виртуалните патници, е најмал?

Fred Brook и Henry Fuchs од Универзитетот во Северна Каролина проектирале систем, во 

којшто хемичарите можат да бираат молекули, во коишто се атомите големи колку тупаница. 

Некои хемиски проблеми можеш полесно да ги разбереш, ако си впрегнат на некаква 

роботска рака, што те влече или те турка и со тоа ги симулира молекулските сили. Така буквално 

можеш да почувствуваш каде можат и каде не можат да се создаваат хемиски врски. Некои 

математичари и физичари ја употребуваат да претстават непретставливи светови. Можат да 

летаат низ апстрактни шуми, што се всушност графички прикажани статистички податоци и 

така многу полесно да ги забележат мострите отколку на колкав и да е компјутерски екран.

Дали луѓето ви праќаат предлози за начини на употреба на ВР, за кои не сте 

ни сонувале?

На тони. Некои од нив се баш луди. Дизајнерите на облека за домашни миленици 

предложија да ставиме во ВР и животни. Министрите нѐ прашуваат дали може оваа работа да 

се употреби за лекување на наркоманите, нешто слично на метадонска терапија. И виртуален 

секс - какви идиотски писма пристигнуваат на таа тема! Повеќето предлози се неважни, но и 

покрај тоа важно е да се биде отворен за нови идеи.

National Enquirer објави дека VPL 

развива шпионска ракавица. 

Секако! (смеа) Напишаа дека работиме 

со CIA на развивање на робот со посебна 

рака, што би ја ранеле со data glove. Роботот 

ќе ползел до територијата на непријателот, ќе ја прескокнел безбедносната ограда, ќе ги 

украдел тајните документи и ќе ползел назад. Глупости.

А виртуален секс, постои можност?

О, боже... (чемерно) Во ВР можеме да создадеме секакви фантазии, зошто не и сексуални? 

Но, во врска со тоа ми се раѓаат сомнежи. Што е секси? Што е интимност? Има некои мошне 

интересни начини на изразување на интимност во ВР. Замислете си размена на очите. 

Своите виртуални очи ги замениш со очите на партнерот и обратно, така што го гледаш она 

што го гледа твојот партнер или партнерка. На почетокот е доста тешко и мораш да научиш 

да танцуваш многу интимно, ако сакаш работата да функционира. Тоа ми се чини далеку 

поинтересно од виртуален секс, којшто ми се чини малку чудна работа.

Во VPL често си игравме менување во други облици - ракови, газели, ангелчиња со 

крилја. Преносот во поинакво тело во ВР е далеку посложен отколку маскирањето, бидејќи 

Се обложувам во пица, 
дека за триесет години ќе 

се испостави дека луѓето 
се креативни.
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динамиката на телото сосема се менува. Изненадувачки е што луѓето веднаш се привикнуваат 

на новото тело. Со подеднаква леснотија ги фаќаат предметите со долги пипала како што би 

ги фаќале со раце. Би претпоставувале дека мозокот е врзан на екстремитетите што ги имаме, 

и доколку би ни пораснала трета нога, не би знаеле да ја употребуваме. Таквото мислење се 

покажа погрешно.

Значи би можеле да научиме свесно да движиме нов екстремитет?

Тоа е премногу сложено да може да се направи свесно. Би научиле да го движиме 

интуитивно. Тоа отвора можности за парализираните луѓе, коишто би можеле во неа да го 

доживеат искуството на одење, што во реалниот свет им е оневозможено. Сензорите на 

неповредените делови на телото би им овозможиле управување со целото тело. Така би 

можеле парализираните деца да играат фудбал со своите врсници. Дали таквата употреба би 

ја сочувала активноста на делот на мозокот, што инаку би закржлавел, сѐ уште не е познато. 

Феноменот не сум го истражувал научно, туку само неговата техничка страна. Подрачјето е 

мошне поволно за истражување, но VPL за тоа не квалифициран.

А на пример, летување во, да речеме, виртуалниот Мауи?

Постоењето на виртуалниот Мауи само би ја зголемил вредноста и посакувањето на 

вистинскиот. Мислам дека ВР никогаш нема да го замени реалниот свет. Не е доволно добра 

за тоа. Виртуалниот Мауи нема никогаш да биде совршена симулација. Ако го ставиш во 

компјутер, ја губи својата мистериозност, станува блед и деформиран. Го менуваш во конечен 

модел.

Велиш дека се можни само делумни илузии?

Емоционалниот карактер на виртуалната стварност е сосема поинаков од оној во реалниот 

свет. Луѓето велат: “Би сакал да ја пробам виртуалната стварност, за да ме преплават чувствата 

на тоа ново искуство.” А вистинското доживување пак е токму обратно - мошне наменско. 

Би можеле дури и да ја наречеме наменска стварност. Реалниот свет е далеку посложен и 

повозбудлив. Секогаш има многу повеќе работи што можеш да ги забележиш - нѐ опкружува 

море мистерии. Научниците и технолозите се 

стремат кон заблудата дека ние го разбираме 

светот околу нас, освен некои проблемчиња 

што сѐ уште не се разјаснети. А всушност 

сме си распослале околу себе само неколку 

работи што ги разбираме и со тоа се лажеме.

Одредени работи во ВР нема никогаш да 

Идејата за дрогирање 
со виртуалната стварност 

е апсурдна. Тоа е како 
кога би купиле макетна 

железница, за да 
заспиете покрај неа.
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бидат интересни, затоа што се вака достапни. Овој сребрен барабан со орнаменти е доста 

необична работа, што му дава некоја вредност. Кога би го виделе во ВР, не би бил вреден ни 

скршена пара, зашто исто толку лесно би можеле да направиме еден или илјада. Затоа што е 

достапно секому, нештото ја губи својата вредност. Интересни се границите на фантазијата и 

креативноста, кога луѓето прават нови работи.

Кога работава ќе биде воведена на масовниот пазар, дали луѓето ќе ги 

истражуваат тие однапред изработени светови?

Кога ќе пробаш создавање на сопствена стварност, пасивното соработување веќе не те 

влече. Со тоа не мислам дека сите корисници ќе си создаваат свои светови, ќе се продаваат 

многу веќе изготвени производи. Се обложувам во пица, дека за триесет години ќе се 

испостави дека се луѓето креативни.

Нашиот свет во дваесеттиот век е преплетен со технологија, што е сѐ уште неверојатно 

примитивна. Затоа што нашите деца растат со телевизијата, едностран медиум, се развива 

тежнеење кон неинтерактивноста. Овој век е прв во којшто луѓето се поврзуваат со помош на 

технологија. По оваа фаза ќе дојде интерактивната технологија.

Кој ја засновал ВР?

Многу луѓе. Ivan Sutherland, еден од пионерите на компјутерската графика, изработи екран 

со интерактивна графика, што си го ставаш на глава, уште во 1968. Во седумдесеттите Tom 

Furness, којшто работел за американското воздухопловство, многу придонел за развојот на 

технологијата. Мојот удел е што од тоа создадов медиј, во којшто можат да учествуваат повеќе 

луѓе одеднаш. До мојот изум симулацијата беше наменета само за едно лице, и тоа можеше 

само да набљудува. Ракавицата е производ на Tom Zimmerman, којшто беше првиот VPL-ов 

“хардвераш” во почетокот на осумдесеттите, а јас се приклучив кон системот и ја развив 

можноста за фаќање имагинарни предмети. Неговата првична замисла беше употреба на 

ракавицата за свирење привидна гитара. Би можеле да свириме на гитара што воопшто ја 

нема. Направив неколку поусовршени верзии на таа првична ракавица, меѓу другите лани и 

онаа, со која што ги свирев гитарските сола на Џими Хендрикс.

На насловната страница на Wall Street Journal пишуваше дека виртуалната 

стварност е “електронски LSD”.

Тоа е глупост. Идејата за дрогирање со 

виртуалната стварност е апсурдна. Тоа е како 

кога би купиле макетна железница, за да 

заспиете покрај неа. ВР е медиј што влијае на 

... се наоѓаме на 
прагот на планетата што 
не ја откриваме туку ја 

создаваме.
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сетилата и тоа е сѐ. Нема никаква врска со хемијата на мозокот и со менталните состојби. Ако 

некој во неа стане еуфоричен, тоа е само одѕив на поинаков надворешен свет. Првиот момент 

на слобода е секогаш екстатичен, а по  него секој оди пак по свое. Всушност за тоа не можам 

да зборувам бидејќи сѐ уште не сум пробал LSD. Не користам дроги и не пијам алкохол.

Имаше проблеми во средното училиште, каде што не помина баш најдобро...

Попрво би рекол дека побегнав. Го напуштив училиштето на петнаесет години и потоа се 

мафтав по факултети - во New Mexico и на други места. Никогаш не сум ги сакал академските 

ритуали како што се семинарските работи, испрашувањата за оцена... Компјутерската наука 

е прекрасна наука и многу од основачите се сѐ уште живи. Marvin Minsky беше многу важна 

личност во мојот живот. Порано многу време поминував со него. Во својот мозок постојано го 

меле целиот свет, од дното до врвот. Тоа е многу инспириративно.

Дали си создавал свои светови во фантазијата кога си бил мал?

Од детството најмногу се сеќавам на впечатоците од различни места и простори. На 

атмосферата во собата бев толку осетлив што понекогаш едвај нешто ќе прозборев. А не 

знаев тоа чувство да им го објаснам на другите луѓе. Ги сакам зборовите, сакам да читам, но 

на зборовите многу им недостига. Таа фрустрација, дека описот на случката на другите луѓе е 

далеку поограничен од вистинското доживување, ме доведе до оваа технологија.

Понекогаш си мислам дека сме на прагот на нова планета, што не ја откриваме туку ја 

создаваме. Сега за сега го гледаме само брегот на еден од нејзините континенти. Виртуалната 

стварност е авантура што ќе трае уште со векови.

Извор: OMNI,1991
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Home Reality Engines (персонална фантазиска машина) - интерактивни 

видеорекордери на 21. век

Следен степен на виртуалната реалност ќе бидат Home Reality Engines, 

машини што се според денешните стандарди сѐ уште извонредно моќни, а 

во иднината ќе бидат само просечни компјутери. Таквата машина ќе има 

многу задачи. Ќе ја пребои сликата што ја гледаме, ќе ги обработи звуците 

што ги слушаме и ќе ги преработи површините што ги чувствуваме со 

кожата - и сѐ тоа доволно брзо, да биде впечатокот реалистичен. Воедно ќе 

комуницира со другите HRE низ целиот свет, што е многу тешка задача. HRE 

веројатно ќе може да ја скенира 

околината и да ја претвори во 

слика во нашите очила. Првото 

нешто што ќе го видиме кога ќе 

ја облечеме ВР облеката, ќе биде 

алтернативната изведба на собата 

во којашто сме. Предметите во 

собата ќе ги видиме во ВР и затоа 

нема да се удираме од нив.

Во раните облици на ВР можеме да ја видиме виртуалната реалност 

само во ВР облека. Подоцна ќе бидат развиени посложени модели, во 

коишто ќе можеме да видиме и да почувствуваме мешаница на виртуални и 

вистински објекти. Ќе можеме да живееме во мешана реалност, кадешто ќе 

ги гледаме реалните објекти како низ очила за сонце, а истовремено и куп 

виртуални објекти  (тоа би можеле да го наречеме транспарентна реалност 

- заб. на прев.). Технологијата што тоа ќе го овозможи веќе ја развиваме, но 

патот до решавањето на проблемот е сѐ уште долг и многу сложен.

Во ВР може да се создаде какво и да е орудие и ќе бидат создадени 

фантастични орудија. Во ВР можеме да ги екстериоризираме нашите 

спомени. Бидејќи искуството го создава компјутерот, можеме едноставно 

да го (сочуваме) меморираме и подоцна повторно да си го пуштиме и да го 

Го уништуваме 
реалниот свет, 
зашто немаме 

виртуална стварност 
- технологијата е 

само обид светот да 
се употреби како 
корисно орудие. 
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доживееме - можеби овој пат поинаку. Тоа би било нешто сосема друго. Во 

својот џеб би можеле да ставиме цели универзуми или да си ги ставиме зад 

уво, по потреба да ги извадиме и повторно да ги погледнеме. Можам да си 

замислам како си ги вадам сеќавањата од зад уво и одеднаш пред моите очи 

излегува бифокален објектив (што зголемува и што намалува) и во долниот 

дел ја гледам моменталната виртуална стварност, а во горниот моите 

електронски спомени од минатото (се работи за виртуален теле-микроскоп 

и во продолжение ќе зборуваме за виртуалните објекти). Со апарат со 

којшто би можел да менувам леќи пред очите, секоја леќа би претставувала 

одреден аспект во мојата историја, би можел да ги филтрирам случките од 

надворешниот спомен. Би можел да изберам случки што се врзани со некој 

простор, со некое лице или, да речеме оние што се поврзани со музика. 

Потоа би ги уредил по временски редослед или по географска должина 

во виртуалниот простор. Со тоа би можел да патувам по некакво интерно 

време на сопствените доживувања, назад по сопствената историја.

Ќе можеме повторно да си ги пуштиме нашите доживувања. Искуството 

така станува нешто што може да се стави во компјутерска датотека. Но, 

тие искуства никогаш не се вистински. Јас сум првиот противник на тој 

грозен надоместок на информации за човековото искуство. Мислам дека 

концептот на самата информација е несоодветен. Нѐ лишува од богатството 

на живеењето, од задоволството на секој миг и мистеријата на следниот. 

Вистина е дека е виртуалното искуство надворешно доживување, само 

компјутерска датотека. И само тоа.

Од друга страна пак, се надевам дека ВР ќе им помогне на западњаците 

да се приспособат на различни реалности, на искуства што инаку ги 

одбиваат. Во повеќето општества на земјата постојат методи, со коишто 

луѓето го сфаќаат животот низ радикално поинакви реалности, поинаку го 

сфаќаат времето, низ ритуали и слични начини. Западната цивилизација 

обично ги оспорува (не ги прифаќа) тие методи, но ВР нема да ја одбие, 

затоа што е “gadget” (нешто со што можеш да се поставиш, да си го обесиш 

на градите). Тоа е совршен gadget, некаква кулминација на gadget-ството 

во повеќе работи. Мислам дека ќе врати нешто во западното искуство што 

е одамна изгубено.

Воедно, тука се и новите облици на интеракција. Виртуалната стварност 

ќе биде на почетокот медиј, како што е телевизијата, компјутерот 

или пишаниот збор. Но, кога нејзината употреба ќе стане доволно 

распространета, ќе стане друга стварност, во којашто можеме да живееме. 
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Си ја замислувам како сунѓер, што ќе ги впие човековите дејства од 

реалноста во виртуалноста. Кога ќе црпи позитивна енергија, ќе добиеме 

во ВР убава уметност, танц, соништа и општо креативност. А ако впива лоша 

енергија, тоа ќе ја намали (иако не значајно) количината на насилство во 

реалниот свет, бидејќи луѓето  ќе можат да си ги исполнат насилните желби 

во виртуалноста во уште побрутален облик - без последици, зашто е тоа 

виртуален свет.

Го уништуваме реалниот свет, зашто немаме виртуална стварност - 

технологијата е само обид светот да се употреби како употребливо орудие. 

Физичкиот свет на тоа секако му се спротивставува и затоа живееме во 

такво загадување. И токму ВР е идеален медиум за решавање на тој 

проблем.

Тешко е да се предвиди, кога HRE ќе преминат во секојдневна употреба, 

зашто на тоа подрачје има уште многу непознати. Но, за три или пет години, 

да речеме, HRE ќе бидат веќе тука. Ќе бидат сѐ уште премногу скапи за 

домашна употреба, но многу луѓе ќе ги употребуваат во претпријатијата и 

институциите. Од друга страна, Mattel веќе ја откупи лиценцата за data glove 

од VPL и продава евтина верзија како ракавица за играње за Нинтендо 

видео игрите.

Jaron Lanier

 Извор: Whole Earth Review, бр.64, 1989

превод: Ана Пејова
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ПОЛ ВИРИЛИО

Пол Вирилио (Paul Virilio) е француски теоретичар на новите технологии. 

Ги објавил книгите: Pure War, Speed and Politics, War and Cinema: the Lo-

gistics of Perception, Desert Screen (за заливската војна), и последната The 

Art of the Engine. Со него зборува Луиз Вилсон (Louise Wilson), британската 

уметничка која во моментов живее во Монтреал, а се занимава со 

инсталации и перформанси. Интервјуто беше објавено во CTheory - 

меѓународен електронски часопис.

—Пред сѐ, би сакала да кажам дека на вашата работа ѝ приоѓам како визуелен уметник.

—Па, јас и пишувам секогаш во слики. Не би можел да напишам книга без слики. Верувам 

дека филозофијата е дел од литературата, а не обратно. Пишувањето не е можно без 

слики. Сепак, сликите не мораат да бидат опишувачки, тие можат да бидат концепти, а 

Делез (Deleuze) и јас често расправаме за тоа. Концептите се ментални слики.

—Во текстот The Museum of Accidents пишувавте за проблемот на позитивизмот кој се 

соочува со музеологијата на науката, и за потребата за “наука за антинаучен музеј”.
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—Во Музејот на несреќите на крајот од текстот велам дека всушност телевизијата е тој 

музеј. На почетокот велам: потребен е музеј на несреќи, и читателот замислува зграда со 

несреќи внатре. Но на крајот велам: не, тој музеј веќе постои, тоа е телевизијата.

Тоа е повеќе од метафора: киното сигурно е уметност, но телевизијата не може да биде, 

бидејќи е музеј на несреќи. Со други зборови, нејзината уметност е во тоа да биде место 

кадешто несреќите се случуваат. Но, тоа е единствената нејзина уметност.

—Сте пишувале за индустријата на симулација и за нејзината функција да ја “изложи 

несреќата за самата да не биде изложена”. Можете ли да кажете нешто повеќе за тоа во 

врска со телевизијата?

—Несреќата се прикажува за да не бидете изложени на несреќа. Се работи за инверзија. 

Една француска изрека вели: да се биде изложен на несреќа значи да се премине 

улицата без внимание и да им се биде изложен на автомобилите. Тоа е повеќе од игра 

со зборови, тоа е основното. Телевизијата го изложува светот кон несреќата. Светот ѝ 

е изложен на несреќата со помош на телевизијата. Уредникот на The New York Times 

неодамна во интервјуто за Le Nouvel Observateur рече нешто со што навистина се 

согласувам: телевизијата е медиј на кризата, што значи дека телевизијата е медиј на 

несреќата. Телевизијата може само да уништи. Иако го почитувам Меклуан, ми беше 

дури и пријател, сепак верувам дека тој потполно згреши во своето идилично третирање 

на телевизијата.

—Но, претворањето на несреќата во роба се случи пред телевизијата, со помош на 

симулацијата?

—За почеток, симулаторот е објект за себе, различен од телевизијата, и кој не води 

во киберпросторот. Американското воздухопловство (US Air Force) ги создаде првите 

софистицирани симулатори на лет за да заштеди бензин на вистинските летови, 

тренирајќи ги пилотите на земја. Токму тука се зачнува визијата за киберпростор: не се 

лета во вистински простор, се создава едноставен cyberspace, со слушалки итн... Тоа е 

друга логика. Симулаторот на некој начин е поблизок до киберпросторот од телевизијата. 

Тој создава инаков свет. Така, симулаторот, се разбира, брзо станува симулатор на 

несреќи. Но, не само тоа: почнува да ги симулира првите часови летање, а тие часови 

се сметаат за стварни при вреднувањето на искуството на пилотот. Симулираните часови 
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на летање и стварните часови 

стануваат изедначени, и тоа е 

киберпросторот, не несреќа туку 

нешто друго, всушност несреќа 

на стварноста. Стварноста е 

унесреќена. Станува збор за 

некаков тип на несреќа, но потполно различна несреќа. Несреќата не е несреќа. 

На пример, ако ја пуштам чашава да падне, дали тоа е несреќа? Не, унесреќена е 

стварноста на чашата, а не самата чаша. Чашата секако е скршена и веќе не постои, 

но со симулаторот на летот унесреќена е стварноста на целиот свет. Киберпросторот е 

несреќа на стварното. Виртуелната реалност е несреќа на самата стварност.

—Но симулацијата всушност и не се обидува да биде чаша?

—Тоа е малку тешко да се објасни. Ние имаме чувство за стварноста кое се одржува со 

физички сензации. Токму сега држам шише: тоа е стварност. Со data glove (сензорската 

ракавица) би можел да држам виртуелно шише. Слично е и со киберсексот: тој е несреќа 

на сексуалната стварност, можеби најнеобична, но сепак несреќа. Би можело да се 

каже: несреќата се поместува. Веќе не ѝ се случува на материјата, туку во светлината 

и сликите. Киберпросторот е лајт-шоу. Создавањето на виртуелна слика е форма на 

несреќа. Тоа објаснува зошто виртуелната реалност е космичка несреќа. Тоа е несреќа 

на стварното. Не се согласувам со својот пријател Бодријар во поглед на симулацијата. 

Наместо симулација, го преферирам зборот супституција, замена. Ова е вистинска чаша, 

а не симулација. Кога со data glove држам виртуелна чаша не се работи за симулација 

туку за супституција. Тоа е големата разлика меѓу Бодријар и мене: не верувам во 

симулационизмот, мислам дека и самиот збор е веќе застарен. Како што јас гледам, 

новите технологии ја заменуваат вистинската стварност со виртуелна. И тоа не е само 

фаза: тоа е дефинитивна промена. Влегуваме во свет во кој нема да постои една туку 

две стварности, како што имаме две очи или слушаме басови и сопрани, токму како што 

денес имаме стереоскопија и стереофонија: ќе имаме и две стварности - вистинска и 

виртуелна. Но тоа не е симулација туку супституција. Стварноста станала симетрична. 

Раздвојувањето на стварноста на два дела е значаен настан кој далеку ја надминува 

симулацијата.

Создавањето на виртуелна 
слика е форма на несреќа. Тоа 

објаснува зошто виртуелната 
реалност е космичка несреќа. 

Тоа е несреќа на стварното. 
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—Што е со почетоците на филмот кога луѓето во страв ги напуштаа кината?

—За разлика од Серж Дани (Daney) или Делез, сметам дека филмот и телевизијата немаат 

ништо заедничко. Постои пресвртница помеѓу фотографијата и филмот, од една страна, и 

телевизијата и виртуелната стварност, од друга. Симулаторот е степен меѓу телевизијата и 

виртуелната стварност, момент, фаза. Симулаторот е момент што води во киберпросторот, 

и кој е, така да кажам, процес поради кој денес имаме две шишиња наместо едно. Јас 

можеби не можам да го видам тоа виртуелно шише, но можам да го почувствувам. Таа 

е сместена внатре стварноста. Тоа објаснува и зошто терминот виртуелна реалност е 

позначаен од терминот киберпростор (cyberspace), кој е поетичен. Што се однесува 

до половите, денес постојат два мажи и две жени: стварни и виртуелни. Луѓето се 

зафркаваат со киберсексот, но тоа е нешто за што сериозно треба да се размисли: тоа 

е драма, подвојување на човечкото суштество! Човекот сега може да се промени во 

некаков тип на дух кој води љубов на дистанца. Тоа навистина е застрашувачко, бидејќи 

е подвоено она што некогаш беше најинтимниот и најважен однос кон стварноста. Тоа 

не е симулација, туку коегзистенција на два одвоени света. Еден ден виртуелниот свет 

можеби ќе го победи стварниот свет.

Новиве технологии се обидуваат виртуелната реалност да ја направат помоќна од 

вистинската реалност, што е вистинска несреќа. Денот кога виртуелната стварност ќе 

стане помоќна од стварноста ќе биде ден на голема несреќа. Човештвото сѐ уште не 

искусило таква вонредна несреќа.

—Како се чувствувате во врска со тоа?

—Не се плашам, само сум заинтересиран. Тоа е драма. Уметноста е драма. Секој 

однос кон уметноста воедно е и однос кон смртта. Создавањето постои само наспроти 

уништувањето. Создавањето е против уништувањето. Не можете да го одвоите раѓањето 

од смртта, создавањето од уништувањето, доброто од злото. Така секоја уметност е облик 

на драма меѓу два екстремни пола: раѓањето и смртта, токму како што и животот е драма. 

Тоа не е тажно, бидејќи да се биде жив значи да се биде смртен и минлив. И уметноста 

е жива бидејќи е смртна. Иако уметноста денес станува повеќе од слика, скулптура или 

музика: уметноста е нешто повеќе од Ван Гог кој слика пејсаж или Вагнер кој компонира 

опера. За некој налик на Зурбаран кој слика мртви природи, уметнички предмети се 

лимоните и крушите. Но за инженерот по електроника кој работи на технологиите на 
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виртуелната стварност, целата стварност станала предмет на уметноста, со можност за 

замена меѓу виртуелното и стварното.

—Се случува ли трансценденција на телото?

—Тешко е тоа да се каже. Прво, не е погодено само телото, туку и неговото опкружување. 

Идејата за транценденцијата е комплексна, но вистина е и дека постои нешто божествено 

во тие нови технологии. Истражувањето на киберпросторот е барање Господ. Бидување 

Господ. Бидување и овде и таму. На пример, кога велам: “Те гледам, можам да те видам”, 

тоа значи: “Можам да те видам бидејќи не гледам што е зад тебе, те гледам внатре 

рамките што ги цртам; не можам да видам низ тебе.” Ако можам да те видам одозгора 

или одзади, би бил Бог. Можам да те видам бидејќи мојот грб и моите странични делови 

се слепи. Не може дури ни да се замисли како е да се види внатрешноста на други луѓе.

Технологиите на виртуелната стварност се стремат кон тоа да нѐ оспособат да гледаме 

одозгора, низ, напречно... како да сме Господ. Јас сум христијанин, и иако знам дека 

разговараме за метафизика, а не за религија, морам да кажам дека киберпросторот 

постапува како Господ, си игра со идејата за Господ кој е сѐ, сѐ гледа и сѐ слуша.

—Што ќе се случи кога виртуелната реалност ќе надвладее?

—Тоа веќе е случено. Ако ја гледате Заливската војна или новите воени технологии, се 

приближуваат кон кибер-војни. Поголемиот дел од видео-технологиите и технологиите за 

симулација користени се за војна. На пример, видеото е направено по Втората светска 

војна поради радио-навигацијата за авионите и носачите на авиони. Така видеото дојде 

со војната. Требаше да минат дваесет години 

тоа да стане средство за уметничко изразување. 

На сличен начин, телевизијата првенствено 

била замислена како некаков тип телескоп, а не за емитување. Изворно изумителот на 

телевизијата, Своркин, сакал да стави камери на ракети за да може да се набљудува 

небото.

—Значи, беше само прашање на степенот кога Заливската војна ќе се претвори во 

“виртуелна војна”. Преносот во живо беше она што ја овозможи таа промена?

—Високиот степен на користени технологии во Заливската војна ја направи оваа војна 

Телото е растргнато и 
дезорганизирано.
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прилично посебна, иако процесот на де-реализација започна уште 1945-та. Војната се 

случуваше во Кувајт, но се случуваше и на екраните на целиот свет. Местото на победа 

или пораз беше екранот, а не земјата. Тогаш стана очигледно дека телевизијата е медиј 

на кризата, музеј на несреќата.

—Тоа сигурно резултира и со некакви психички кризи?

—Тоа е како да си го извадам окото, да го фрлам, а и понатаму да можам да гледам. 

Видеото изворно е без-телесност, дискфалификација на сетилните органи кои се 

заменети со машини... Окото и раката се заменети со сензорски ракавици, телото е 

заменето со дата суит (кибер-одело), сексот со киберсекс. Сите квалитети на телото се 

пренесени на машината. Тоа е темата за која расправам во својата последна книга The 

Art of The Engine.

Сѐ уште не сме потполно прилагодени, но го забораваме своето тело, го губиме. Тоа е 

несреќа на телото, бестелесноста. Телото е растргнато и дезорганизирано.

—Заливската војна беше толку несфатлива затоа што сѐ беше поместено.

—Заливската војна беше прва војна во “директен пренос”. Втората светска војна беше 

светска просторно. Се прошири од Европа во Јапонија, во Советскиот Сојуз, итн. Втората 

светска војна беше прилично различна од Првата светска војна, која географски беше 

ограничена на Европа. Во случајот на Заливската војна станува збор за војна просторно 

изразено локална, но временски глобална, бидејќи станува збор за војна пренесувана 

“во живо”. А на оние, кои како мојот пријател Бодријар, велат дека оваа војна всушност 

и не се случи, им одговарам: оваа војна можеби не се случи во актуелниот глобален 

простор, но се случи во глобалното време. И тоа благодарејќи им на CNN и на Пентагон. 

Ова е нова форма на војна, и сите идни војни, сите идни несреќи ќе бидат војни во живо 

и несреќи во директен пренос.

—Како оваа промена ќе влијае на луѓето?

—Прво, де-реализација, обестварување, несреќа на стварното. Не е убиен еден, двајца, 

стотици или илјадници луѓе, туку самата стварност. А, на некој начин, сите се ранети 

поради ранувањето на стварното. Тој феномен е сличен на лудилото. Лудата личност е 

ранета со својот пореметен однос кон стварното. Замислете дека одеднаш сум убеден 
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дека сум Наполеон: јас веќе не сум Вирилио, туку Наполеон. Мојата стварност е ранета. 

Виртуелната стварност води кон слично обестварување. Во секој случај, тоа веќе не се 

одвива само на индивидуално ниво, како кај лудилото, туку на ниво на целиот свет.

Иако ова може да звучи драматично, сепак не е крај на светот: едновремено е тажно и 

среќно, одвратно и привлечно. Има многу противречности едновремено и сложено е.

—Како можеме да ги опишеме, да ги лоцираме тие промени?

—Вистинскиот проблем на виртуелната стварност је невозможноста за ориентација. 

Ја загубивме референтната точка. Де-реализираниот, обестварениот човек е 

дезориентиран. Својата последна книга The Art of The Engine, ја завршувам упатувајќи на 

современото американско откритие - GPS (Global Positioning System), коешто претставува 

втор часовник. Првиот часовник ни го покажува времето, а вториот ни кажува каде се 

наоѓаме. Ако имам GPS, можам да знам каде се наоѓа оваа маса во однос на целиот 

свет, со фантастична прецизност, благодарение на сателитите. Тоа е извонредно: во 

петнаесеттиот век го конструиравме првиот часовник, а сега го пронаоѓаме GPS за да 

знаеме каде сме.

Ако се најдете среде виртуелната стварност, не знаете каде сте, но со ова орудие, 

можете да дознаете. Овој часовник се користи на бродовите, зашто не само што вам 

ви кажува каде сте, туку и на другите може да им каже каде се наоѓате - работи во две 

насоки. Прашањето што го поставувате е мошне интересно. Некој дури не може ни да 

знае што значи да се биде изгубен во стварноста. Тоа е многу посложено! Тоа се две 

стрварности, како можеме да знаеме каде сме? Далеку сме од симулацијата, дојдовме 

до супституцијата! Верувам дека тоа е истовремено, фантастичен, многу застрашувачки, 

и извонреден свет.

—Да се вратиме на прашањето на трансценденцијата...

—Сѐ на сѐ, верувам дека таа божествена димензија го наметнува прашањето за 

трансценденцијата, тоа е, да кажеме, проблемот на јудео-христијанскиот Бог. Луѓето 

се согласни дека рационалноста и науката го отстранија она што се нарекува магија и 

религија. Но, на крајот, како иронична последица на овој технолошко-научен развој 

стои обновената потреба за идејата на Бог. Многу луѓе денес го преиспитуваат својот 

религиозен идентитет, не нужно во смисла на преоѓање во јудаизам или ислам: самите 

технологии претставуват сериозен предизвик за статусот на човечкото суштество. Сите 
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технологии се свртуваат кон иста точка, сите водат кон Deus ex Machina. На некој начин, 

технологиите го негираат трансцендентниот Бог за да го воведат Богот- машина. Во секој 

случај, обајцата поставуваат исти прашања.

Како што можете да видите, сѐ уште сме во музејот на несреќи. Тоа е огромна, космичка 

несреќа, а телевизијата, којашто доведе до експлозија на стварноста е дел од тоа. Се 

согласувам со Анштајновото тврдење за постоењето на три бомби. Прва е атомската бомба 

- таа ја дезинтегрира стварноста. Втора е дигиталната или компјутерската бомба - таа ги 

уништува принципите на самата стварност, не самиот објект, и повторно ги изградува. 

Трета е демографската бомба. Некои стручњаци пресметаа дека за пет илјади години од 

денес, вкупната тежина на населението ќе биде поголема од тежината на самата планета. 

Тоа значи дека човештвото ќе создаде планета по себе.

—Дали секогаш го одвојувате телото од технологијата?

—Не. Телото за мене е исклучително важно, зашто тоа е планета. На пример, ако ја 

споредите Земјата и еден астроном, ќе видите дека човекот е планета. Една многу 

интересна еврејска поговорка вели: “Ако спасиш еден човек, си го спасил светот.” - тоа 

е обратна верзија на идејата за месијата: еден човек може да го спаси светот, но да се 

спаси човек значи да се спаси светот. Светот и човекот се идентични. Затоа расизмот е 

најглупавото нешто на светот.

Вие сте космос, како и јас, ние овде сме четири космоси. А милиони други се околу нас. 

Значи дека телото не е само комбинација на мускули, боди билдинг, сила и пол. Она 

што ме приближи до христијанството е отелотворувањето, а не спасот. Зашто човекот 

е Бог, а Бог е човек, светот не е ништо друго но светот на мажот и жената. Значи нема 

никаква смисла да се раздвојува разумот од телото. За материјалистот, предметноста е 

есенцијална: каменот е камен, планината е планина, водата е вода, а земјата е земја. 

Што се однесува до мене, јас сум материјалист на телото, што значи дека телото е основа 

на сета моја работа.

За мене танцот е извонредна работа, многу поизвонредна од повеќето човекови мисли. 

Танцот им претходи на пишувањето, говорот и музиката. Кога немите луѓе зборуваат со 

својот телесен говор, тоа е реален говор а не хендикеп, тоа е прв говор и прво писмо. 

Затоа телото за мене е фундаментално. Телото, и просторот, се разбира, зашто не може да 

има анимално тело без просторно тело. Три видови на тела меѓусебно се преклопуваат: 

просторно, територијално тело - планета - социјално тело - пар - и животинско тело - вие 
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и јас. А технологијата го раздвојува ова единство, оставајќи нѐ без чувство за тоа каде 

сме. Ова, исто така е обестварување.

Постои една будистичка поговорка која многу ми се допаѓа. “Секое тело заслужува 

милосрдие”. Тоа значи дека секое тело е свето. Толку како одговор на прашањето за 

телото.

Технологиите прво го опремуваат територијалното, просторното тело со мостови, 

аквадукти, пруги, улици, аеродроми и сл. Денес најмоќите технологии стануваат 

минијатурни - микротехнологии - сите технологи можат да продрат во телото. Овие 

микротехнологии ќе го исполнат телото. Истражувањата се насочени, на пример, 

кон создавање на дополнителна меморија. До сега технологиите низ импланти го 

колонизираа нешето тело. Започнавме со човечки импланти, но истражувањата водат 

кон микротехнолошки импланти.

Територијалното тело е загадено со патишта, кранови и сл. На сличен начин, нашето 

животинско тело почнува да станува загадено. Екологијата веќе не се бави само со 

водата, флората, дивината и воздухот. Таа исто така се бави и со самото тело. Тоа може 

да се спореди со инвазија: технологиите заради минијатуризацијата го заземаат телото. 

(покажувајќи на микрофонот: “следниот пат кога ќе дојдете, нема ништо да прашувате, 

само ќе фрлите малку прашина на масата!”)

Постои извонредна кратка СФ приказна, за жал не се сеќавам на името на авторот, во која 

е пронајдена камера која може да биде поставена на снегулка. Камерите се поставени 

во вештачки снег, кој се исфрла од авион, и кога снегот ќе падне, очите се насекаде. 

Нема веќе ниту една слепа точка.

—Но за што ќе сонуваме кога сѐ ќе стане видливо?

—Ќе сонуваме дека сме слепи. Тоа е уметност на моторите. Уметност некогаш беше 

сликарството, вајарството, музиката итн., но денес, сите технологии стануваат уметност. 

Се разбира, овој облик на уметност е сѐ уште мошне примитивен, но тој полека ја 

заменува стварноста. Тоа јас го нарекувам уметност на моторите. На пример, кога ќе 

седнам во Франција во TGV (воз Grand Vitesse), уживам гледајќи ги пределите: тие 

предели се, налик на Пикасовите дала или делата на Кле, уметност. Моторот создава 

уметност на моторите. Вим Вендерс снимаше on the road филмови, но што е моторот 

на on the road филмовите? Тоа е автомобилот, како во Парис-Тексас. Дромоскопија. Сѐ 
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што треба денес да се стори за да се влезе во кралството на уметноста, е да се влезе во 

автомобил. Мноштво мотори создаваат историја.

—Да се вратиме конечно на несреќата! Дали е можно самото тело да се гледа како 

симулатор?

—Телото има димензија на симулација. На пример, процесот на учење: додека учиме 

да возиме автомобил или комбе, се чувствуваме потполно изгубени во нив. Но кога 

еднаш ќе научиме да возиме, сиот автомобил е во нашето тело. Интегриран е во нашето 

тело. Друг пример: пилот на Jumbo Jet најпосле ќе почувствува дека Боингот влегува 

во неговото тело. Но она што се случува сега, или што ќе се случува за една или две 

генерации, е дезинтеграција на светот.

—Сакате да кажете дека човечкото тело, во полна смисла на зборот, ќе исчезне?

—До таму сѐ уште не сме стасале: Она што го опишував е крај, или визија на крајот. Она 

што ќе превладее е таа волја за редуцирање на светот до точка во која Еден може да го 

има. Сите воени технологии го редуцираат светот на Ништо. А бидејќи воените технологии 

се напредни технологии, она што тие денес го скицираат, тоа е всушност иднината на 

цивилниот простор. Но и тоа се само непријатности.

Кога бев млад војник, ми побараа да возам камион, а јас никогаш немав возено ниту 

автомобил. И ете сум, возам низ германско село (тоа беше за време на окупацијата) 

а таму некој сликар имаше поставено штафелај, точно кон улицата. Мислев дека мојот 

голем камион ќе го здроби неговиот штафелај. Тоа не се случи. Едноставно поминав. 

Превод: Венка Симовска
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МАЈКЛ ХАЈМ
Хајм го нарекуваат фило зоф 
на кибер-просторот. Тој е 
преведувач на Хајдегер и автор 
на книгата Electric Language. 
Се залага за еден прагмати-
чен, нееуфоричен пристап 
кон новите технологии. Во 
минатата Маргина преве-
довме еден извадок од најно-
вата книга на Хајм, а ова 
интервју го пренесуваме од 
холандското списание Media-
matic.

Зошто во насловот на вашата книга го употребувате зборот “метафизика”?

Не сум сигурен дали можам да ви ја кажам вистинската причина. Во САД, зборот метафизика 

не се сфаќа во вообичаената смисла, како во Европа, како дисциплина во сенка на науката. 

Во САД тој добива ново значење: означува цело движење на луѓе коишто истражуваат 

други традиции, особено Азиските религии, кои не се научно класифицирани. Тоа често се 

нарекува метафизика. Некои го користат зборот метафизика за да го означат својот интерес 

за астрологија и  хиромантија. Луѓето во L.A. ќе помислат дека можеби зборувате за некои не-

научни проблеми. Токму поради тоа и ми се допаѓа зборот метафизика. Мојата намера беше 

да го употребам во строгата, тредиционална, Европска смисла. Но, исто така, ми се допадна 

идејата дека сето тоа и не е толку сериозно. Ја нарекувам “лесно сварлива метафизика”. 

Дали со тоа мислите дека филозофијата не може веќе да биде “кралица на науките”?

Ми се допаѓа она што Хајдегер го вели, дека науката не треба да биде далеку од 

филозофијата, но филозофијата, напротив, треба да стреми да ги предводи науките. Но тој 

можеби мислел многу посеопфатно. Мојот приод е многу попрагматичен. Филозофијата треба 
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да создава можности, во рамките на тимовите научници, техничари, уметници, дизајнери, 

луѓе кои доаѓаат од различни области, за да ги создаде околностите на иднината. Јас не го 

сфаќам филозофот како тоталитарен теоретичар, туку повеќе како некој што плете можни 

светови, разговори, траги коишто можат да се следат - исто така и некој што ја ко-ординира 

дискусијата, помага да се ко-ординираат тимовите коишто ги создаваат нашите виртуални 

светови и нашите нови технологии. Метафизиката скока напред, таа ја осветлува мрачната 

иднина, поставува прашања, таа е апсурдна со тоа што е радикална, но ја нема сериозноста 

на еден систем, на завршена книга што треба побожно да се следи. Напротив, метафизиката 

е лесна, прагматична, хумана, стреми да продуцира спекулации но истовремено не сака да 

војува за да ги брани.

Но зошто во последно време филозофите зборуваат за метафизика? Дали ќе има 

враќање кон овој систем?

Следниот век ќе значи повторно откривање, обелоденување на традиционалната метафизика. 

Тоа ќе се случи низ начините на кои се обидуваме да ги артикулираме овие подлабоки прашања 

што директно ги поставуваат нашите технологии. Традиционалната метафизика не беше во 

заблуда, нео-позитивизмот во еден момент ја отфрли метафизиката за да разјасни сѐ, за да 

доведе сѐ во ред и на чисто. Сега се соочуваме со такви нешта како “присуство”, на пример. 

Што значи да се биде “присутен” некаде, како човечко суштество? Што значи да се биде, во 

човечкото постоење? Присутноста како постоење на еден ентитет е суштинско прашање при 

градењето на технологијата на виртуалната стварност. Тоа не е спекулативно прашање, во 

негативна смисла. Мит го употреби филозофскиот термин “присутност” за наслов на своето 

ново ВР-списание. Секако, Хајдегер 

го направи Anwesenheit (присутност) 

суштинско за неговата историја на 

Битието (Seinsgeschichte). Мислам 

дека повторно ќе го откриеме овој 

вокабулар, на нов, свеж начин. Така тој 

нема да ја има оваа апсолутистичка, 

теолошка позадина, но сепак ќе претставува мисловен експеримент и истражување кое го 

разбива логичкиот позитивизам. Новите медии бараат  нов вокабулар кој поставува прашања 

што мораат да се справат со идентитетот.

Јас не го сфаќам филозофот 
како тоталитарен теоретичар, 

туку повеќе како некој 
што плете можни светови, 

разговори, траги коишто 
можат да се следат
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Што може да биде Gelassenheit (резигнација) во овој свет на избори и можности низ 

којшто пловиме?

Има некои аспекти од делото на Хајдегер со кои не се чувствувам баш најкомотно. Тој беше 

толку длабок во својата генијалност што гледаше напред, беше свесен за моќните промени 

што ќе се случат по неговиот живот. Најпосле, персоналниот сметач ни не беше конструиран 

пред 1976-та, кога тој почина. Сета смисла на Gelassenheit можеби е нешто повеќе одошто 

повлекување пред нештата со кои ќе мораме да се соочиме. Но истовремено, тој се бавеше 

и со азиската мисла, иако не ја познаваше директно. Ние во западниот свет, сега сме во 

позиција да ја запознаваме источната традиција директно, практицирајќи ја. Оплодувањето 

на Западната култура со Истокот стана практична работа, не само “ Зен на умот”.

Стана природно практицирање на нешта како Јога, Таи-Чи, Аикидо, акупунктура,  

медицинските теории на Чи Гонг. Овие практики можат да се сметаат за корелат на Gelassenheit.  

Тие се алтернатива на претераното нагласување на рационалното, умственото, визуелното, во 

западната технологија. Не супститут, туку повеќе комплемент, контрабаланс. Јас се обидувам 

ова да го вклопам во целина, во систем. 

Прва работа што треба да ја разгледаме, е дали има каква било корист луѓето во една 

компјутерска фирма да практицираат Таи-Чи, како нешто одвоено и надвор од нив. Но ако 

сакате да сте практичен во врска со ова, неопходно е да имате искуство. Јас не можам да 

дојдам со теориска секира, и да кажам, ако не е “од внатре”, фрли го, не помага. 

Сега е време да се вежба, и мораме да имаме трпение, да ги негуваме овие насоки  на 

развој, да не се надеваме дека ќе дојдеме до теорија што еднаш за секогаш ќе одговори на 

прашањата и дека тогаш ќе можеме да ја примениме. Напротив,  потребно е време. Со време, 

луѓето ќе учат што можат да им понудат овие дисциплини. Единствено тогаш тие ќе бидат во 

состојба да создадат околина и технологии што ќе го имаат овој врамнотежувачки, внатрешен 

ефект, наместо да бидат агресивни, маскулини, западни приоди. Хабермас би рекол, овие 

активности се чисто симболички. Не сметам дека “чисто” е нешто на што и понатаму треба да 

инсистираме. Малата пракса е почеток, не само симбол. Таа е делување што носи резултати.

Некои француски и германски теории тргнуваат од претпоставката дека медиите 

произлегуваат од воената логика. Тоа може да се најде и во делата на Томас Пинчон. Зошто 

не го спомнувате воениот аспект на новите технологии?

Тоа е вистина, јас не го допирам директно овој аспект. Се разбира, тоа е една струја и 

не е доволно истражена. Но како и да е, развојот на виртуалната реалност во армијата не е 
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единствен извор. Мој пријател, поттикнувач и инспирација во ВР е Myron Krueger, познат како 

татко на виртуалната реалност. Тој во основа е уметник, работеше уште во доцните шеесетти, 

во исто време со армијата, развивајќи свои сопствени типови на ВР. Еден сосема поинаков, 

паралелен развој. Воениот пристап е head-mounted display (HMD), прилично рестриктивен тип 

на телесна опрема. Работата на Кругер беше необична и тој беше игнориран, но сега стана 

мошне познат, бидејќи луѓето ги согледаа ограничувањата и опасностите на HMD. Тешкотиите 

со него се големи, дури и кога се работи за забава. Моја цел во последно време е да ги 

истакнам овие две струења и да ги поставам различните насоки во кои тие нѐ водат. Не мислам 

дека HMD-технологијата е ограничена само на воена употреба. Таа имаше мошне практична 

примена во градењето на автомобили, авиони, во регулирање на авионскиот сообраќај. Во 

многу области, таа може да биде исклучително моќно орудие за навлегување во електронскиот 

свет.

Всушност, во своите воени почетоци, ВР не е потполно интерактивна. Таа на некој начин е 

една трик-симулација. ВР е универзален симулатор, не само симулатор на летање. Армијата 

значајно придонесе во развојот на хардверот и софтверот. Ова отсекогаш било така, бидејќи 

човекот кога е во борба се грижи за зачувување на  сопствениот живот. Тој работи многу за 

да пронајде начин кој ќе му обезбеди предност во ситуации на живот или смрт. Се разбира, 

има сериозни етички проблеми во врска со употребата на симулацијата во Заливската војна. 

Понекогаш имаме мали војни, инвазии, базирани на експерименти, обиди да се испроба 

технологијата, со користење над некоја нација. Но мојот фокус е повеќе на технологијата и 

нејзината поврзаност со нашата култура во целина. Иако им се восхитувам на делата на Пол 

Вирилио, истовремено мислам дека во нив постои едностраност во која можат да уживаат 

некои академски француски филозофи, бидејќи не се соочуваат со прагматизмот на светот. 

Тие имаат традиција на апсолутна слобода на критикување на животот во целина. Јас од друга 

страна, морам да се справам со сѐ потехнологизираниот свет, кој ќе се развива уште повеќе. 

Едноставно е невозможно технологијата да се обвини како воен феномен.

Во вашата книга Метафизика на Виртуалната Реалност, пишувате дека ВР ќе биде 

прва технологија што е социјално самокритична. Каде ги гледате можностите за раѓање 

на самокритицизам?

Имаме компјутерски мрежи што ги поврзуваат луѓето, конференции, неформални групи кои 

се среќаваат. Ова се шири, повеќето градови во САД имаат ВР групи. Тоа се обиди да се допре 

до разговорите за технологијата, зашто информацијата е таму. Овие виртуални заедници се 

загрижени за иднината и фасцинирани со технологијата. Осудата на компјутеризираниот свет 
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е самозалажување. Тоа не е дури ни една опција или можност. Ние се бавиме со прагматичниот 

проблем како подобро да ја вообличиме иднината на компјутеризираниот свет. Јас работам 

на ниво на национални конференции и можам да го видам влијанието на неформалните 

дискусии на национално ниво. Влијанието не е формално или експлицитно, нема ултиматуми 

или манифести. Но, постојат зборови, кои имаат ефект на пеперутка, кој полека, дури и без 

намера се шири наоколу. Луѓето од Пентагон и владините канцеларии коишто инвестираат 

во базите на податоци, се под влијание на разговорите кои се одвиваат во мали групи. Се 

разбира, комерзализацијата се одвива со брзи чекори. Но прашањето на содржина и стил 

е секогаш актуелно. Доаѓа цела генерација вешта во користењето на интерактивни орудија, 

таа мигрира во светот на виртуалната реалност, каде што може да ги развие своите соништа 

и игри на фантазијата. Луѓето од техниката ќе останат во позадина доколку не ги вклучат 

имагинативните млади луѓе. Не мислам дека индустријата за забава ќе биде во можност да ги 

наметне старите модели на филмската индустрија. Знам дека луѓето од филмската теорија би 

сакале да мислат дека ВР ќе биде продолжение на филмот. Јас мислам дека таа радикално ќе 

го промени пристапот кон идејата на пасивно восприемање на нештата.

Како ќе изгледа да се имаат делата на Мартин Хајдегер “on-line”?

Постојат филозофски текстови коишто се компајлирани и веќе достапни на CD-ROM-ови, 

и тие се складирани. Еден од моите студенти ги објавува на CD-ROM Аристотел, Лок и Хјум, 

заедно со Шекспир и Хомер. Една од тешкотиите во врска со Хајдегер, е неговата загриженост 

за деталите и за историчноста на сопствената мисла. Можеби ние можеме да го користиме 

хипертекстот за да индицираме различни нивоа, бидејќи токму сега, текстовите на Хајдегер 

се вистински хаос, особено Gesamtausgabe (Собрани дела); постојат толку многу различни 

верзии на Being and Time. Но, Хајдегер го продолжува континуитетот на концептот за пишуван 

текст од 19-тиот век. Тој се обиде да го смести во временски контекст. Тоа е мошне разбирлив 

пристап, но сега ние живееме во ера кога поимот текст се менува. Возможно е Хајдегеровото 

дело подобро да се претстави on-line, поради можностите на хипертекстот - да се оди на разни 

нивоа,  да се разгледаат алтернативи, наместо да се одлучува кое е најдобро издание. 

До сега, јазикот во Нет е Англиски. Би сакале ли да видите промени во насока на мулти-

јазична комуникација?

Имаме луѓе кои работат на програми за преведување. Не знам кое ниво го достигнале, 

или кој е врвот што можат да го достигнат. Зарем тоа не би била фасцинантна можност, да се 

има Интернет ширум светот, со вградена способност за преведување? Наместо да нѐ прави 
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похомогени, компјутерското поврзување ќе ни овозможи автоматско преведување. Знам дека 

Хајдегер мошне го вознемируваше оваа идеја. Според мене, кога зборуваше за Sprachmas-

chine, тој секогаш мислеше на машина за преведување. Кога јас го читам тоа сега, откако 

го имам преведено неговиот Hebel есеј на англиски, секогаш кога ќе го прочитам зборот 

Sprachmaschine, ми се наметнува да помислам на “word processor”. Тој самиот никогаш не 

би помислил на него, зашто се појавува по неговото време. Мислам дека голем дел од нашиот 

јазик може да помине низ машина за преведување и да биде успешен. 

Многу сериозно го сфаќам Ernesto Grassi. Тој Хајдегеровата идеја за Sprache, за 

оригиналноста на јазикот, неговата поетска природа, ја сфаќа не толку во нејзиниот v�lkisch-

es карактер, нејзиниот национален карактер, туку повеќе низ способноста да генерира нови 

метафори. Тоа ми се допаѓа повеќе од националистичкото сфаќање за непреведливоста на 

јазикот. Хајдегер почувствува дека јазикот мора да биде вдахновен со национален, v�lkisch 

квалитет,  и дека тоа е причината за неговата непреведливост. Можеби има опасности во 

автоматското преведување, поради неможноста да се дофатат метафорите, но, наместо тоа, 

јазикот може да вообличува и да креира, користејќи го уличниот јазик на пример, за да означи 

нешто на нов начин. Ние мешаме различни јазици во англискиот. 

Хајдегер изгледа мислеше дека има чистотија во грчкиот или 

германскиот што им дава интегритет и можност да генерираат 

нови нешта на доследен начин, што претставува извонредно филозофско гледиште, но јас не 

го делам тоа чувство, претпоставувам затоа што сум комотен во англискиот  позајмувајќи од 

странските јазици. 

Кога Европјаните мислат на САД, во глава им се сиромаштијата, криминалот, моралната 

криза и паничната состојба во која се наоѓа ова општество во моментов. Едновремено се 

случуваат огромни инвестирања во виртуални технологии. Гледате ли некоја врска меѓу 

социјалното пропаѓање и подемот на киберпросторот?

Технологијата преувеличува. Таа ја има способноста да го насочи нашето внимание. 

Помислете на пример, на Сомалија. Една од причините што ги вметнаа САД во Сомалиската 

околина, се сликите што ги емитувавме. Технологијата го привлекува вниманието на нов 

начин. Таа понекогаш нѐ вовлекува да делуваме на начин кој сѐ уште не е анализиран 

како нешто што ние го правиме. Искрено кажано, некои од кризите се и генерирани со 

преувеличување. Вистина е дека движејќи се во киберпросторот можеме да оставиме зад нас 

дел од популацијата. Ова се случува низ целата еволуција, некои од потресите во еволуцијата 

предизвикаа револуции во општествата. Затоа е важно да разбереме, да се отарасиме од 

удобните каучи и да станеме активна публика, во однос на технологијата која доаѓа. Кризите 

Технологијата 
преувеличува.
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постојат, истовремено тие се преувеличани. Но она што можеме да го сториме, е енергизирање 

на нашата заедница во однос на технологијата. Не мислам дека е можно да се каже - ајде да 

си ги земеме назад доларите, да инвестираме во општеството, и да се надеваме дека повеќе 

нема да мораме да се развиваме технолошки. 

Не знам која е логиката на овој предлог. Не е армијата единствената која го влече тоа. Тоа 

е повеќе она што Хајдегер го нарекува Seinsgeschichte, има во тоа некоја предодреденост, 

судбина, Моира. Ние мораме да се движиме кон нештата што ги посакуваме. Августин би рекол, 

да бидеме водени од срцето на нашата цивилизација. Мораме да бидеме свесни за потребата 

од проширување на основите на технологијата, за да му овозможиме на технолошкото човечко 

суштество да преживее, насекаде, колку што е можно повеќе, така што ќе станеме освестени 

технолошки суштества и нема да оставаме луѓе зад нас. На тој начин нема да паднеме назад во 

националните идентитети, етничките групи. Потребно ни е да ја разбереме нашата технолошка 

судбина. 

Киберпросторот е следната граница, место кон коешто се движиме и на некој начин тоа 

е неизбежно. Мислам дека нема веќе можност за повлекување, освен ако не сакаме да се 

помириме останувајќи некаде назад. Мораме да се соочиме со она што се случува. Индивидуата 

која го надградува својот DOS систем за Windows веќе навлегува во компјутеризираниот свет. 

Не можете да изберете дали да надградувате или не, морате да го сторите тоа, дури и ако не ви 

се допаѓа, зашто технологијата е нешто во што стануваме сѐ повеќе и повеќе вовлечени. Кога 

еднаш ќе го прифатите Windows, сфаќате колку многу ви бил потребен. Тогаш ја согледувате 

моќта што ви ја дава, и тоа е возбудливо.

Во вашите текстови реферирате на Лајбниц и на неговиот модел за монадата. Се 

согласувате ли со овој опис на сегашната ситуација, според кој индивидуата е сосема 

изолирана во таа капсула, а истовремено е и поврзана?

Она што се обидувам да го сторам кога го споменувам Лајбниц, е да ја истакнам имплицитната 

логика на компјутеризацијата. Таа е стара 300 години и ние всушност го развиваме Лајбниц. Но, 

сега сме поумни од тогаш. Лајбницовата теорија на музиката на пример денес е смешна. Ние 

сфаќаме дека допирањето на човечкото суштество бара многу подлабоко продирање. Тој го 

прикажува она што ние го правиме, монадата како компјутерски екран, без прозори, поврзан 

дел. Тоа е опоменувачка метафизика, разбирливо е што е она што ја обликува технологијата, 

и кога еднаш тоа ќе ни стане јасно, веќе сме надвор од тоа, и размислуваме за богатството на 

нашето телесно постоење. Се обидувам да го развијам критицизмот освестувајќи ги целосно 

недостатоците на рационалистичкиот модел. Додека пишував за монадата, имав на ум слика 
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на студент кој постојано работи на својот компјутер, сосема изолиран социјално. Weizenbaum-

овата критика на ова е во ред. Делумно, она што го правиме е ископување на метафизичкото 

минато како наша сегашност. Можеме да учиме од метафизиката, но исто така, и од нејзините 

ограничувања, доколку ги согледаме.

Мишел Фуко го анализираше односот меѓу моќта и телото. Во вашата книга нема 

реферирање на телото во ерата на комјутерот, всушност, воопшто нема анализа на 

моќта. Зошто го изоставивте овој аспект?

Морав жестоко да одбијам и да се откажам од каква било теорија што би била опскурна и 

збунувачка. Морав да бидам многу внимателен, да ги избегнам теориите на деконструкција, 

зашто тие не се од помош при разјаснување на проблемите што можат да го приближат 

техничкиот свет до јавноста и до умните луѓе. Многу штета е направена од теориите кои нудат 

многу комплексни, психолошки засновани анализи, со термини речиси сосема неразбирливи 

за просечен човек. Ова не го потпомага дијалогот кој е потребен за технологијата да стане 

проблем со кој ќе се бават нашите луѓе, ќе се зафатат со него на еден рефлексивен филозофски 

начин. Исто така, чувствувам дека сомнежот што е вграден во голем дел од Марксистичката 

теорија, исполнет со страв од моќта на угнетувањето, не може да функционира прагматично, 

дури и ако овие теории произлегуваат од сигурноста на академскиот контекст. Потребно 

ми е нешто што ќе ми помогне да се справам со специфичностите на технологијата, за 

да предложам сугестии за корисниците и стручњаците. Не генерален страв, не генерална 

еуфорија, ништо генерално. Се обидов да се бавам со ова во Electric Language, да фрлам 

поглед врз специфични програми, анализирајќи ја тековната пракса. Мораме да ја прифатиме 

новата улога на паметните луѓе, да се обидеме да помогнеме во разговорите, не обидувајќи 

се да доминираме или да ги заплашуваме луѓето, да создаваме сомнеж во нивните умови 

или да предизвикуваме револуции. Мораме да си помагаме меѓусебно, да станеме јасни, да 

разбереме каде сме. Постоење на група која разговара заедно, тоа е идеалот.

Разговарал: Герт Ловинк

Извор: Mediamatic, vol 8/1

Превод: Венка Симовска
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ГЕРТ ЛОВИНК

Герт Ловинк е од Амстердам. Беше активен во сквотерското движење кое 

го инспирираше повеќе од факултетите на политикологија и филозофија, 

кои ги студирал. Откако сквотерските акции ослабнаа, Ловинк го основа 

ADILKNO - Фондацијата за придвижување на илегалното знаење. Таа беше 

составена од една екипа луѓе со компјутери која самата си ги смислуваше 

истражувањата не обидувајќи се да им се допадне на професорите. По 

1984-та поголемиот дел од луѓето се повлекоа во илегала или исчезнаа во 

медиите, додека ADILKNO се префрли кон истражувањето на магичниот 

свет на медиите работејќи врз картографијата на медискиот простор и 

на феноменологијата на многуте тајни катчиња и фигури загубени во тој 

простор. 1992-та ја објавуваат книгата “Medienarchiv” - собраните есеи 

за теорија на медиите, а 1994-та излегува книгата “Datendandy”.

Како ги дефинирате медиите?

Медиите се материјал, и тоа е основната идеја. Тие не се канал што ја 

пренесува пораката од А кон Б, туку материјал со кој можеш да си играш. Таа 

идеја за игривоста како битен аспект на медиите ја имавме од самиот почеток, 

кон крајот на седумдесеттите, кога започнавме со тие медиски експерименти. 

Ни беше јасно дека не сакаме да ги критикуваме големите медии на класичен 
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начин. Не се занимававме со анализи на моќта. Медиите се одредена околина 

во која учествуваш, а медиската околина е пространа како космосот и ги 

содржи сите можни култури, не само стварноста во која моментно се наоѓаш. 

Тоа оди од работата на мали фанзини до дискурси за виртуелната стварност и 

за нет-политиката, што станува сѐ позначајно прашање.

Значи ли тоа дека се бавите и со медиска пракса, а не само со теорија?

Да, за мене тој спој е мошне важен. Повремено во прв план е медискиот 

активизам, а повремено пишувањето и студирањето, но тие сепак секогаш 

на некој начин одат заедно. Се сметам себеси за медиски теоретичар, 

интелектуалец од 19-иот век кој работи во околностите на 21-иот век. Начинот 

на којшто ја разбирам медиската теорија ниту е вообичаен ниту е раширен. 

Идејата за комуникациски студии стана голем бизнис на сите светски 

универзитети. Но, тоа не е она што јас го сметам за медиска теорија. Не ме 

интересира публиката како целна група, ниту ја доживувам како жртва. 

Медиската теорија на која работам од средината на осумдесеттите не се 

занимава со статистика и семиологија, туку почнува некаде во филозофијата 

и студиите по литература.

Дали себеси се доживуваш како теориски анархист или пак како дел од 

некоја поширока струја?

И двете. Сега кога нашата група веќе има објавено четири-пет книги, по 

десетгодишното постоење станува појасно во која насока се развиваме. Веднаш 

на почетокот јасно знаевме дека не сакаме да бидеме дел од академскиот 

свет, не сонувавме за докторати, секогаш се сметавме за теоретичари вон 

универзитетот, што не е лесно. Има малку луѓе коишто консекветно работеле вон 

универзитетот, но и вон медиите. Ние не сме уредници на големите магазини. 

Долго време живеевме од социјална помош и постепено почнавме да работиме 

различни работи. Јас живеам од организирање конференции и предавања 

во Западна Европа. Дел од времето минувам и во Источна Европа, работејќи 

врз развивањето на проекти, мрежи. Другите членови на групата работат 

како уредници на книги, во туризмот и слично. Ако одберете да дејствувате 

вон универзитетот, морате да ги носите последиците од таквата одлука. 

Прилично е тешко да се живее како интелектуалец. Доколку не сте новинар 
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- како можете да живеете од 

пишување есеи? Малкумина го 

можат тоа. Никогаш не баравме 

помош од фондации, пари за 

истражување и слично. Во таа 

смисла ние сме анархисти, се 

сметаме за дел од движењето 

на автономите, анархистите. 

Причината поради која сме 

вон универзитетите е затоа што 

мислиме дека внатре нив не е 

можно генерирањето на нови 

знаења, работењето на нешта што во моментот се случуваат. На Универзитетот 

ве присилуваат да работите на историски начин. Ние тоа не го работиме, 

имаме литературна инспирација, пишуваме манифести и есеи, не сакаме да 

произведуваме официјални студии. Го мразиме тоа. Не сме објективни. Ние 

сме теориски екстремисти и не сакаме да се преправаме дека пишуваме на 

објективен начин. Никогаш не пишуваме за некоја тема, туку самите сакаме 

да бидеме тема. Се обидуваме да го надминеме новинарскиот пристап. Не 

пишуваме за медиите туку се обидуваме да продреме во самите медии, а 

едновремено, минувајќи низ тој data-космос, се обидуваме да ја пронајдеме 

позицијата којашто е вон-медиска. Да видиме дали денес воопшто е можна 

позицијата која е радикално  против. Се обидуваме да создадеме силно 

анти-медиа движење, а едновремено да ја развиваме свеста дека сме дел од 

медиското царство. Медиската свест мора да се развива. На пример, морам 

да бидам свесен дека зборувам во таа машина и дека тоа ќе биде објавено. 

Снажно чувствуваме дека едновремено постојат различни светови, различни 

присуства, светот на задоволството, светот на телото, и некои други космоси 

што не содржат data. Секогаш трагаме po way aut од царството на медиите. 

Не затоа што се плашиме од медиите или затоа што сакаме да го задржиме 

почетниот стадиум. Напротив, сакаме што поскоро да минеме низ тој дел 

и да дојдеме до крајот. Нѐ интересира како одреден медиј ќе заврши, како, 

на пример, ќе умре последната виртуелна стварност. Тоа на подобар начин 

ќе нѐ подготви да бидеме независни и автономни, отколку едноставно да ја 

Причината поради која 
сме вон универзитетите 

е затоа што мислиме 
дека внатре нив не е 

можно генерирањето на 
нови знаења, работењето 

на нешта што во 
моментот се случуваат. 

На Универзитетот ве 
присилуваат да работите 

на историски начин.
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одбиеме технологијата. Исто така не е баш паметно во неа да се проектираат 

наивни, утописки елементи. Бидејќи медиите за нас го имаат тој квалитет на 

материјалност, можеме да ги гледаме како објекти.

Зошто своите текстови ги потпишувате како група, а не како автори?

Тоа е објаснето во книгата “Media-archive” кадешто се послуживме со 

идејата на Brian Gysin, пријателот на William Burroughs, со идејата за “трет ум”. 

Третиот ум настанува кога двајца ќе седнат заедно и ќе почнат да пишуваат. Тие 

создаваат текст којшто самите никогаш не би го напишале, настануваат мисли 

што никогаш не би се појавиле кога би пишувале поединечно. Групата BILWET 

за нас е третиот ум. Ниеден од нас поединечно тоа не може да го симулира. 

Можат самиот да седнам и да се обидам да пишувам на BILWET начин, но 

тоа не оди. Тоа не значи дека сме колектив, туку слободна асоцијација на 

индивидуалци.

Што значи и како конкретно изгледа комбинирањето на теориската и 

практична работа?

На пример, држам предавања за медии во рамките на некои Уметнички 

академии, вклучен сум во некои проекти на Соросовите центри, и сега токму се 

враќам од Скопје кадешто имав предавање во Музејот на современа уметност. 

Работам разни работи на подрачјето на пиратското радио, кое го сметам за 

важен дел од алтернативните автономни медиски структури што ги изградивме 

во Амстердам последниве петнаесетина години. Радиото не е многу важен 

медиј, властите губат интерес за него и тука може да се дејствува, за разлика 

од телевизијата која е премногу важна и скапа и таму работите потешко се 

помрднуваат.

Од 89-та малку повеќе се бавиме со начинот на којшто се изградени и 

фунционирањето на компјутерските мрежи. Во Амстердам 89-та беше одржана 

првата меѓународна конференција на компјутерски хакери, “Galactic hacker 

party” (Галактичка хакерска журка). Од 93-та имаме свој сопствен Интернет 

on-line систем, наречен Hacktic па преименуван во Acess for all, и тоа ни дава 

можност да дознаеме како се создава сопствена он-лине култура во Амстердам. 

Во 93-та ја одржавме и втората хакерска конференција во полдерите северно 

од Амстердам, во шумите под шатори, имаше 600-700 луѓе и беше фантастично. 



Margina #17-18 [1995] | okno.mk128 Margina #17-18 [1995] | okno.mk128

Истата година организиравме и конференција за тактичката телевизија, како 

што тогаш ја нарекувавме. Учествуваа луѓе што се бават со видео и телевизија 

и кои се некаде меѓу уметноста и културата од една, и политиката и активизмот 

од друга страна. Тие луѓе експериментираат со естетиката но едновремено 

мошне се заинтересирани за содржината и темата.

Колку во своите промислувања за медиите се надоврзувате на 

концептите настанати во шеесеттите години?

Старата концепција од шеесеттите, тнр. концепција на “мегафон”, зборува 

за медиите што произведуваат ѓубре, а ние сме мали, и праведни кога ги 

напаѓаме носејќи им ја на луѓето вистината. Мислам дека денес живееме 

во многу покомплексен медиски свет и толку поедноставените идеи веќе не 

функционираат, иако и понатаму постојат причини за развој на радикалната 

медиска критика. В ред, постои манипулација, но опиши ја, опиши ја 

многу прецизно. Исто така, ако си во медиите биди свесен дека и самиот 

манипулираш. Биди свесен и за тоа дека е мошне забавно да се работи со 

медиите, не работиш со нив само поради идејата, големите причини. Доколку 

не чувствуваш задоволство веднаш престани, луѓето насетуваат дека веќе не 

се трудиш да ги продлабочиш нештата. Медиите се развиваат толку брзо што 

никој не поседува рецепти како да се работи, туку треба да се експериментира. 

Мораш да одиш во пиратство, да ја развиваш сопствената дистрибуција. Тоа 

во секој случај ќе те одведе подлабоко во медиското дата-царство. Ние сѐ 

уште не сме медиски писмени, но наскоро ќе бидеме. Следната генерација 

ќе знае како да ги користи компјутерите и можеби тие потполно ќе ја отфрлат 

телевизијата, бидејќи ќе бидат страшно добри во деконструкцијата на ѓубрето 

што се емитува, ќе гледаат низ сета симплифицирана глупост на ТВ пораките. 

Значи, стани медиски писмен. А тоа можеш да станеш не само со читањето 

на Меклуан, Дерида или Ниче, туку и практично. Почни дома да формираш 

компјутерски систем, зошто не?

Со ова пак се враќаме на политичкото рамниште - како го гледаш јазот 

меѓу Амстердам о ова овде? Се чини дека ние многу повеќе сме опседнати 

со политиката?

Ако постои мета-ниво, сите сме во тоа, тоа е медиската политика, тоа е 

нивото на светскиот пазар кадешто постои тип по име Руперт Мардок, кадешто 
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постојат ATT, TELECOM и слични големи играчи во целава игра. Ако гледаме 

од национални рамништа, не може баш многу да се стори. Кога зборуваме 

за политика зборуваме за нешто многу ограничено, коешто всушност е 

регулација на национално рамниште. Инаку, разликата се состои во тоа што 

овде сѐ уште се верува дека медиите се опасни, додека во Холандија велат: 

ма, тоа е само весник, тоа е само едно мислење среде многу други. Овде не 

е така, овде одредено мислење може да произведе и убивање во војната. 

Сепак, можеби тоа и не е така, би сакал ова прашање да остане отворено. 

Мошне е опасно да мислиш дека доколку кажеш нешто тоа може да произведе 

светска војна. Мислам дека медиите манипулираат само во ситуациите кога 

нема многу можности за бирање, кога луѓето можат да гледаат само еден или 

два канали, кога зборовите на некоја личност (претседателот!) се доживуваат 

мошне сериозно. Доколку имаш само малку поироничен однос кон светот на 

медиите ќе имаш и дистанца кон сѐ, а тоа е важно. Посебно младите треба 

да научат нештата да не ги разбираат пресериозно. Не само она што им се 

презентира, туку и самите себеси. Работите треба да се посматраат како игра. 

Медискиот свет е паралелен свет кој нема баш многу врска со светот “долу” и 

тоа е една од основните идеи на нашата медиска теорија.

Што мислиш за медиското покривање на војната во Босна и Хрватска?

За мене секогаш постоеше силна врска меѓу Заливската војна и конфликтите 

во екс-ЈУ. По Заливската војна луѓето, имам впечаток, станаа поскептични кон 

медиите, иако не и поскептични кон манипулацијата. Сето тоа беше голема 

претстава и денес веќе не може да се повтори бидејќи војната на ова подрачје 

и војната во Чеченија се долги и конфликтите не можат да се збутаат во 

директен пренос. Сега имаме нова медиска ситуација - војната не може да се 

пренесува како спектакл.

Дали е можно медиите, пред сѐ телевизијата, кај публиката да 

предизвикаат емпатија, сочувство кон другите?

Знаете, од техничка гледна точка, конфликтот е покриен, репрезентиран, 

секој ден можете да видите слики, веќе не може да се каже дека конфликтот 

е погрешно интерпретиран, но на некој начин недостасува поголема идеја, 

интерпретација. Медиите не произведуваат дискурс од конфликтите. Сега сме 

во период на изолирани настани, изолирани вести, а медиите се присилени 



Margina #17-18 [1995] | okno.mk130 Margina #17-18 [1995] | okno.mk130

тоа да го следат на екстензивен начин. И сѐ додека конфликтот е сведен на 

вест, тој не може да стане нешто. Најлошо е да се биде вест. Тоа значи дека си 

аут.

Дали сепак гледаш можност некако одоздола да се изгради нов дискурс?

Мислам дека тоа е можно, но само доколку прифатиме дека медиите веќе 

не интерферираат со секојдневните настани. Она што работиш е положување 

на лавиринти од мрежи и контакти под сѐ. Наместо настаните да се буткаат кон 

некој конечен резултат, треба да се работи на една долготрајна стратегија на 

дисеминација. Она што мене ми изгледа важно е подемот на e-mail контактите.

Во последно време се занимаваш со проблемот на net-planning. За што 

станува збор?

Факт е дека компјутерските системи што ние ги знаеме се затворени. 

Постојат внатре институциите и не се видливи за пошироката публика. Тоа 

се однесува и на Интернет, кој постои на универзитетите (иако настана во 

американските воени лаборатории), но таа мрежа се шири и денес веќе има 

многумина источноевропјани со e-mail адреси. Сега влегуваме во нова фаза, 

на отворање кон јавноста, и тоа е важно бидејќи внесува нови елементи во 

многу ригидната расправа за медиската политика, пристапот кон телевизијата, 

влијанието врз законите за медии и слично. Ова сега внесува една потполно 

нова компонента на телекомуникациониот пазар. Владата лесно може да ја 

контролира телевизијата, но знаете ли колку канали на контакт има во една 

мрежа? Секоја news-група, секоја јавна конференција можете да ја третирате 

како канал. Значи, технологијата е тука. И ако само малку погледнете во 

иднината, можете да замислите илјадници луѓе што почнуваат да емитираат 

ТВ програма од сопствените компјутери. Тогаш целата дискусија за контрола 

на националната телевизија ќе стане 

апсурдна. Но, сега сме сѐ уште во 

првата фаза на ширењето на e-mail 

комуникацијата и за мене примарно 

прашање сега е како да им се пријде на 

луѓето и да им се олесни користењето.

Уметноста е драма. 
Секој однос кон 

уметноста воедно е 
и однос кон смртта.
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Кои стратегии за ширење на e-mail комуникацијата ги поддржуваш?

Постојат разни стратегии. Јак е на пример концептот на кибер-кафеа во 

Лондон. Тоа се обични кафулиња кадешто има терминали со on-line можности 

и достапни им се на сите што знаат да ги користат. Во основа станува збор 

за приближување на новите технологии и на информациите кон обичните 

луѓе. Иако луѓето мислат дека e-mail комуницирањето е нешто што те изолира, 

заковува за екранот, со самото негово сместување во еден социјален контекст 

каков што е кафето, изолацијата се намалува. Тоа ни финансиски не е тешко 

за изведување, а освен тоа луѓето што дома немаат компјутер на овој начин 

можат многу лесно да го користат за комуницирање. Вториот концепт е Digital 

city, кој всушност е free-net. Тоа е концепт на бесплатни услуги. Едноставно, 

со самиот факт, на пример, дека сте жител на некој град имате право да ја 

користите мрежата и сите информации во неа. Најчесто “слободната мрежа” 

е поврзана со градското собрание, и во неа можете да добиете информации, 

на пример, за пореските закони, за полициските овластувања, или можете 

да поставате прашања до одредени служби; значи, мрежата во овој случај 

делумно е службена, официјална. За градот исто така е важно да добие 

повратни информации од граѓаните. Овој концепт почнува да се развива во 

Амстердам (20 000 корисници), во САД и во Канада. Познато е, на пример, 

дека и Клинтон има e-mail адреса и можете директно да му се обратите.

Го спомена длабокото влијание на “електронската пошта” врз 

општеството. Какви ќе бидат консеквенците?

E-mail комуникацијата го намалува значењето на традиционалните структури 

на моќ во државата, во компаниите, но и во алтернативните движења кои често 

се бирократизирани. Во секој случај, употребата на e-mail донесувањето на 

одлуките ќе го направи покомплексно. Ќе се смали значењето на вертикалните 

структури на моќта, работите ќе станат многу подинамични и похаотични. 

E-mail-от промовира хаос и тоа ќе има позитивен ефект врз институциите. 

Знаете, некои работни места ќе бидат загубени, други ќе се отворат, но важна е 

борбата и против новите структури на моќ што ќе се востоличат со пробивот на 

овој тип комуникација. Артур Крокер тоа го нарекува виртуелна класа (virtual 

class), имено оние луѓе што имаат моќ, што се визионери и коишто во моментов 

го креираат кибер-просторот за нас. Тие луѓе претежно се анархо-либертери 
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коишто немаат поим за општествените структури и кои мразат било какво 

вплеткување на државата. Нивниот менталитет е тачеризам одоздола. Но, во 

многу земји огромен дел од популацијата ќе биде потполно вон случувањата 

во оваа сфера. Во моментов само неколку луѓе се доволно информирани за 

да имаат јасен увид и јасна стратегија, но и непредвидливоста е важен фактор, 

бидејќи работите навистина брзо се менуваат.

Дали можеме да очекуваме промени на вредносните системи? Кај 

нас сите се опседнати со граници, јазик, нации, наспроти мрежите и 

трансграничноста...

Националните разлики не се уништени, и не мислам дека треба да 

бидат. Луѓето имаат право да зборуваат на сопствените јазици и тоа право е 

неприкосновено. Зошто на мрежите да има само англиски? Да создадеме нов 

Вавилон. Но, во зависност од земјите, и системите различно ќе функционираат 

- некаде позатворено, некаде поотворено. 

Извор: Arkzin (Fractal)

Превод: Abbe Buzoni
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Насловна страна на последниот број на Mediamatic, списание 
чиј што уредник е Ловинк.
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БРАЈАН ИНО

Брајан Ино е човек на новата ренесанса. На 47 години, тој е татко на поп 

музиката (амбиентала), продуцент на албуми на рок ѕвезди, и редовно ги 

изложува своите мултимедијални уметнички дела во музеите и галериите. 

Неодамна беше наименуван како Почесен Доктор на Технологија на 

Универзитетот во Плајмут, и избран за Професор на Кралскиот Колеџ за 

Уметност. Соработник е на албумите на Дејвид Боуви, U2, и Лори Андерсон. 

Ино ги истражува новите технологии. Тој е пионер  во технолошката уметност. 

Како набљудувач на модерниот живот, неговиот талент е разоткривање 

на конвенционалното. Ова интервју главно нема врска со ВР, но има со 

технологијата, чиј спој со уметноста токму е интригантен. 

ñНекаде долж линијата, се чини дека уметноста ја губи својата назначеност. 

Без навреда, но на кого му е уште гајле за сликањето?

 

Јас сум акутно свесен за вовлеченоста во нешто што би требало да создава повеќе 

разлики, отколку што создава. Но уметноста не престанува да делува на нас; едноставно 

процесот што го нарекуваме уметност се случува на некое друго место, во области 

кои би можеле да бидат поинаку наречени (со други имиња). Секогаш сум мислел на 

средновековната хералдика, којашто со векови била толку значајна, а денес е тотална 

мистерија скоро за сите. Традиционалните позиции на уметничките активности се 
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чини дека ја губат својата моќ, додека нејзините нови локации стануваат сѐ помоќни. 

Ја бараме уметноста на погрешни места. 

ñДа речеме дека ти давам карта за враќање во минатото. Каде би отишол?

Интелектуалниот Арапски свет во неговиот врв - на пример, некаде помеѓу почетокот 

на 11-от и средината на 13-от век; тоа би било апсолутно прекрасно искуство. 

ñЗошто тогаш и таму? Зошто не  малку подоцна, во Ренесансата?

Да бидам искрен, никогаш не сум бил толку восхитен од Ренесансата. Можам да 

ја замислам возбудливоста на тоа време, но мислам дека Ренесансата, оставајќи ги 

нештата надвор од сликата, го игнорира оној дел од нашата психа, којшто е малку 

нечист и варварски. Исто така и чувството за перфекција... Но постојат аналогии 

помеѓу она што е врв во Арапскиот свет и сегашноста. Сето тоа време, имало големи 

промени од еден тип на свесност во друг. Старите системи се распаѓале и се раѓале 

нови. Би било возбудливо да се гледа еквилибрирањето помеѓу науката и алхемијата, 

философијата и религијата.

А сега, дали ми е дозволено да се движам напред, во иднината?

ñТоа е поинаков билет, но можам и тоа да ти го исполнам. Колку далеку сакаш 

да одиш во иднината?

О, само околу 50 години.

 

ñНели личи тоа на залудно трошење на магијата? Што се педесет години? 

Можеби и самиот ќе ги доживееш. Но не можеш да чекаш, нели?

Да, не можам. Сакам да знам што (ќе) се случува во Африка.

ñАфрика?

Африка е сѐ она што класичната музика не е. Класичната, или можеби - 

“оркестралната” - музика е толку дигитална, толку скроена, ритмична, и зависна 
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од улогите на музичарите. Сѐ е во 

мали кутии. И ми здосадува тоа што 

оркестарот постојано го свири едното 

исто нешто. Класичната музика е 

музика без Африка. Ги претставува 

старомодните хиерархиски структури. 

Оркестралната музика претставува сѐ 

што не сакам од Ренесансата...

Ако си композитор кој пишува таква 

музика, можат да поминат неколку 

години пред да слушнеш како звучат твоите дела. Така, оркестралниот композитор 

е отворен за сите проблеми и замисли, подложен да упадне во замката на формата 

која е не-импровизирачка, не-емпириска. Не би требало да бидам толку апсурдно 

догматичен, но морам да кажам дека не давам ни пет пари за таквата музика. Не ми 

овозможува речиси никаква корист. 

А она што многу ме возбудува е судирот помеѓу домашната Западна музика и 

Африканската музика. Многу од нештата што ги сакам во музиката произлегуваат 

од тој судир. Африканската музика обележува практично сѐ што правам - дури и 

амбиентот, бидејќи тој произлегува директно од желбата да видам што сѐ ќе случи 

ако ги “отклучиш” звуците во дел од музиката, им ја дадеш нивната слобода и не ги 

навиеш сите според еден ист часовник. Ова слободно летање -овие чудни миксови од 

независност и меѓузависност, и осцилациите меѓу нив е карактеристика на западно 

африканскиот ритам. Сакам да сум во иднината за да го видам овој сензибилитет 

што го открив во Африканската култура,  да го видам ослободен од катастрофалната 

ситуација во која се наоѓа Африка во моментов. Незнам како ќе се ослободат од 

тоа, но сакам да го видам следниот стадиум кога Африканската култура ќе започне 

повторно силно да влијае врз нашата.

ñИмаш ли некакви нагаѓања за тоа како ќе изгледа таа реобединета култура? 

Да. Знаеш ли што мразам кај компјутерите? Проблемот со компјутерите е што нема 

доволно Африка во нив. Тоа е причината поради која не можам долго да ги користам. 

Знаеш ли што е тапоглавец? Човечко суштество без доволно Африка во себе. Знам 

дека ова звучи инверзно расистички, но мислам дека врската со Африка е многу 

битна. Знаете ли зошто музиката беше средиште на нашите животи толку долго време? 

Бидејќи тоа беше начин на Африка да ѝ се дозволи да влезе. По 50 години, тоа можеби 

Африка е сето она што 
класичната музика не е. 

Класичната, или можеби - 
“оркестралната” - музика 
е толку дигитална, толку 

скроена, ритмична, и 
зависна од улогите на 

музичарите. 



okno.mk | Margina #17-18 [1995] 137okno.mk | Margina #17-18 [1995] 137

нема да биде Африка; можеби ќе биде Бразил. Но толку очајнички  посакувам овој 

сензибилитет да вплови и во другите области, како што се компјутерите. 

ñЗначи, како еден Африканец, или Бразилијанец, или некој друг, го ослободува 

компјутерот?

Би полудел со тоа. Се прашувам, што ми оди на нерви во врска со сето ова? Тоа што 

компјутерот искористува толку малку од моето тело. Само седиш таму, и тоа е толку 

здодевно. Го имаш тој глупав мал глушец на кој му треба само едната рака, и очите. 

Ниеден Африканец нема да седне така пред компјутерот. Тоа е како да си во затвор. 

ñКога би то дал една црна кутија којашто може да прави сѐ, што би направил 

со неа? 

Би сакал да ја имам таа кутија..... којашто би го правела изборот наместо мене. Би 

правела избор на своите производи и би си кажувала себеси: ова е добар производ, 

засили го, или повтори го........ Би ја програмирал така што 

(таа) да биде мојот личен вкус и интерес за нештата.

ñЗошто би го сакал тоа? Се имаш себеси.

Да, се имам себеси. Но би сакал да можам да продавам системи за правење на 

мојата музика, онака како за деловите од музиката. Во иднина, нема да се купуваат 

делата на уметникот; ќе се купува софтвер што ќе создава оригинални парчиња од 

“нивните” дела, или што ќе го пресоздава нивниот начин на гледање на нештата. Ќе 

можете да купите Шостакович кутија, или Брамс кутија. Можеби ќе посакате да бидат 

репродуцирани само некои бавни моменти од музиката на Шостакович . Тогаш ќе ја 

искористите оваа кутија. Или можете да си купите Брајан Ино кутија. Значи јас ќе 

морам да ставам во неа апарат што ќе го претставува мојот вкус за избор на деловите. 

ñДали идејата ќе ти се допаѓа и тогаш, кога Брајан Ино сурогатите, ќе почнат 

да ги прават твоите најдобри дела?

Секако!  Природно, тоа е прилагодлива кутија. Да речеме, сакаш Брамс и Брајан 

Ино. Можеш да ги ставиш двајцата да соработуваат на нешто, и да видиш што ќе се 

случи ако им дозволиш да се хибридизираат (вкрстат). Можностите се чудесни.

“Процес а не 
продукт!”
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ñТогаш што ни останува нам?

Измама. И лажење. 

ñНекои (луѓе) слушајќи ја твојата музика би можеле да помислат дека тоа веќе 

било напишано од една од твоите црни кутии.

Со текот на годините, употребував правила за пишување музика, но без компјутер. 

На пример, користев системи кои овозможуваат реконфигурации на разни начини, а 

јас само обезбедував оригинални музички звуци или елементи од кои потоа системот 

исфрла нови стилови. Тоа е каледиоскопска музичка машина којашто продолжува да 

создава нови варијации и нови звуци.

Моите правила беа да пробувам да правам музика што не можам да ја предвидам. 

Сакав да исконструирам “машини” коишто би правеле музика за мене. Целата идеја 

беше сумирана во фамозната изрека: “Процес а не продукт!” Задачата на уметникот 

беше да “се имитира природата, нејзиниот начин на дејствување”, според Џон Кејџ - 

да се мисли на начините на справување со звукот предводени од инстинктот за убавото 

“развивање”, а не од вкусот за добрата (пријатна) музика. 

Го проширував чинот на компонирањето во чин на самоконструкција на звукот. 

И ова не беше моја оригинална идеја; ја собрав од луѓе како Фил Спектор, Шедоу 

Мортон и Џими Хендрикс. Сите тие беа луѓе од светот на поп-от, свет кој тешко го 

пробиваше релативно ограничениот пејсаж на “системската музика”, кој сѐ уште ја 

почитуваше палетата достапна на композиторот во вид на серии од мали неповрзани 

островчиња од ненаметливи звуци - “виола”, “кларинет”, “там-там” - попрво одошто 

како соочување со композицискиот проблем со кој секој рок музичар се судираше: 

каков звук да измислам?

ñМожеш ли да замислиш каква ќе 

биде музиката по дваесет години?

Она што луѓето ќе го продаваат во 

иднината нема да бидат делови од 

музиката, туку системи со кои луѓето 

ќе можат да ги обликуваат сво и  те 

слушателски искуства како што самите 

Таквото искуство се наоѓа 
себеси во едно фино ново 

место - помеѓу уметност, 
наука и игра. Очекувам 

дека во тој простор 
уметниците треба повеќе 

да работат во иднина.
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сакаат. Измени некој од параметрите и ќе видиш што добиваш. Така, во таа смисла, 

музичарите ќе нудат недовршени парчиња музика - парчиња сиров материјал, но 

високо развиен сиров материјал... Исто така чувствувам дека нешто се создава во 

пресечната точка помеѓу “музика”, “игра”, и “ демонстрација”;  замислувам музичко 

искуство еднакво на гледањето на компјутерската игра Живот на Џон Конвеј, на 

пример, во која си веднаш восхитен од начините и знаењето како тие се направени, 

и метафоричните резонанси на таквиот систем. Таквото искуство се наоѓа себеси во 

едно фино ново место - помеѓу уметност, наука и игра. Очекувам дека во тој простор 

уметниците треба повеќе да работат во иднина.

ñМожеме ли овој нов стил да го наречеме “интерактивна музика”?

Во заслепувачки блесок на инспирација, сфатив дека овој израз “интерактивен” 

е погрешен. Тоа те тера да ги замислуваш луѓето како седат со своите раце врз 

контролните копчиња, нешто што наликува на игра. Правиот збор е “недовршено”. 

Помисли на културните продукти, или уметничките дела, или луѓето коишто ги користат 

нив дури и кога тие се недовршени. Трајно недовршени. Довршувањето претполага 

интерактивност: твојата задача е да комплетираш нешто за тој миг во времето. Многу 

јасен пример за ова е хипертекстот. Не е пријатен за употреба - бидејќи се случува 

на компјутерски екран - но е далекусежно револуционерен во размислувањето. 

Транзицијата од идејата на текстот како линија до идејата на текстот како мрежа, зависи 

од промената на свеста за која сме способни. Можам да замислам како хипертекст 

свеста се шири на сите нешта кои ги примаме, а не само на она што го читаме. Многу 

ми се допаѓа оваа незавршена идеја бидејќи кооптира нешта како screen savers*, 

игри, модели и дури и архиви, кои се во основа незавршени. 

ñЗначи ли тоа дека screen saver-от е визуелен еквивалент на Ино музичката 

машина?

Ако ги поставиш почетните услови малку поинаку, гледаш комплетно различна 

низа од случувања. Целата твоја интерактивност со програмот е во почетокот, кога ќе 

го поставиш. Мислам дека токму ова треба да се нарече интерактивно, бидејќи целиот 

процес на она што потоа се случува зависи од она што си го поставил на почетокот. 
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ñОсвен што ќе биде во состојба на недовршеност, имаш ли некои други 

предвидувања (забелешки) за тоа каква ќе биде музиката по 20 години?

Во последните 15 години, музиката престана да биде средиште на човековиот 

културен живот. Ние обајцата доаѓаме од генерација во која музиката беше место каде 

што сѐ се изразуваше. Останатите уметности беа во позадината. Многу од музиката 

денес нема вистински независна егзистенција одвоена од просторот во кој се случува. 

На пример, многу од рејвот, амбиенталата и други, имаат голема врска со клубовите, 

поврзаноста на луѓето и така натаму. Тоа значи ограниченост од контекстот... Неодамна 

читав дека според некои испитувања е докажано дека просечен CD (компакт диск) се 

слуша два до четири пати. 

ñТогаш, каде се прецентрирала културата?

Не во едно место; во повеќе различни места. Забавните паркови се релативно 

нова културна форма што сѐ повеќе ќе станува простор во кој уметникот ќе треба да 

истражува. Се разбира, тоа е мултимедијално искуство во кое можете да користите 

какво сетило и да сакате. 

ñКаков совет би му дал на музичар кој стартува сега?

Можеби е чудно, но ретко зборувам со млади музичари, затоа пак зборувам со 

млади сликари, бидејќи предавам во уметнички школи. Ги прашувам: Зошто мислите 

дека она што вие го правите завршува во рамките на платното? Мислете на рамката. 

Во кои рамки работите? Не само во тие дрвени рамки на рабовите од платното, туку во 

рамките на собата во која се наоѓате, светлината, просторот. Како можете сето ова да го 

преобликувате? Би им го кажал истото тоа и на музичарите. Забележувам дека трошат 

многу време работејќи на внатрешните детали, а многу помалку на сместувањето на 

тоа (што го работат) во светот. Под “сместување” не мислам само на начините како да 

се стигне до компанија за снимање, туку размислување каде тоа може да отиде и каде 

се вклопува во културната слика - што друго влегува во овој однос?

ñЕден од начините на преиспитување на рамката е да се развива уметноста. 

Ја имам на ум изложбата на Карл Симс - компјутерски графички слики. Тие беа 
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чудесни! Една по друга,  тие се појавуваа, се раѓаа од машината. И гледаш слики 

кои ниту ти ниту природата можела да ги замисли. Вистински добра музичка 

машина би можела да го прави истото.

Тоа е точно она на што се надевам. Интересно, системите и правилата во музиката 

овозможуваат да дојдете до нешта коишто вашиот вкус никогаш не би ви ги дозволил. 

Но потоа вашиот вкус се проширува за да им се прилагоди! На пример, седам овде и 

гледам во нешто што мојата машина Обоено Стакло само што го покажа на мониторот. 

Тоа содржи комбинации на боја кои се толку чудни. Ни на сон не би помислил така да 

ги искомбинирам боите. Но набрзо тие почнуваат да изгледаат мошне добро, а потоа 

почнуваат да изгледаат и навистина добро. 

ñМојата теорија е дека речиси сѐ што се развива, може да изгледа прекрасно. 

Апсолутно исправно. Тоа е причината заради која тоа проклето Обоено Стакло 

работи толку убаво... Многу обиди  механички да се произведува музика пропаѓаат, 

бидејќи тие се моделирани да креираат еднаквости, додека она што нас нѐ интересира 

е разликата. Одушевен сум од идејата за еволутивната музика бидејќи нема намера 

да се базира себеси на некоја апсолутна теорија за она што ја прави музиката добра. 

Сѐ уште можеме да кажеме дека всушност не знаеме што е она што ја прави музиката 

убава, но знаеме кога ни се допаѓа. 

ñОткрив три употреби на артифициелната еволуција како оружје. Едното е 

да те доведе до нешто на што не си помислувал - да развиеш облик, или организам 

за кој не си ни сонувал. Втората употреба се состои во генерирање на детали 

кои обично не би имал време да помислиш да ги правиш...И третата, и најмоќна, 

создавањето нови простори за истражување.                                                                 

Кога би требало да ја наведам причината зошто сакам да правам музички машини, 

причината би била за да ги правам тие нешта. Не реплицирање на музиката, туку 

доаѓање до сосема нови искуства. 

ñСи го видел софтверот Фотошоп, нели? Не ти дава само орудија за сликање и 

фотографија, туку содржи и програм кој ти овозможува да ги мутираш и развиваш 
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текстурите. Како кога би ја комбинирал маслената техника во сликарството со 

хортикултурата! Но и покрај тоа, не постои ниту еден, дури и лош уметник, кој 

би се обидувал од ова да прави нешто посериозно. 

Јас сум преокупиран со Фотошоп-от во она што го правам. Мојата прва реакција 

беше иста како твојата:”Боже мој - со овие орудија, дизајнот може целосно да се 

измени. Зошто веќе не е?” Одговорот е дека, како и во сите на компјутер засновани 

нешта, технологијата го филтрира мнозинството интересни луѓе, и ги принудува да 

чекаат. 

ñИзгледа дека имаш склоност кон машиноградбата. Зошто не се плашиш од 

машините?

Мрзлив сум; затоа ги сакам машините. Тие прават нешта на кои јас и не би помислил. 

Можам да ставам во нив нешто, и потоа да гледам што се случува со тоа. Обично не 

сакам да им робувам на деталите. Сакам да ги произведувам условите од кои тоа и 

повеќе такви можат да се доведат во постоење. На некој начин за себеси мислам како 

за градител на машини. Правењето плоча за мене претставува измислување начин на 

правење музика. И кога едно нешто сум пробал повеќе пати, сакам да измислам друг 

начин. Она што ме возбудува е да мислам на новите начини како ова да се прави, и 

нови места каде тоа да се прави, нови места во кои музиката може да се случува, и 

нови состојки што можат да се употребат, и така натаму. Значи, машините имаат голем 

удел во она што го правам. 

ñДали за себеси мислиш како за машина?

Се трудам, но не ми успева!

ñДали науката за компјутерите има влијание врз тебе?

Кибернетичарот Стафорд Бер има една голема изрека според која живеам 

со години: немој да се обидуваш да го одредиш системот во сите негови детали. 

Вози на динамиката на системот во насоката во која сакаш да одиш. Тој говори за 

испробувањата, како спротивност на алгоритмите. Алгоритмите се прецизна група 
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инструкции, како на пример однеси го првото лево, оди 121 метри, однеси го второто 

десно, да да да да да да. Хеуристиката, од друга страна е воопштена и неодредена 

група од инструкции. Она што јас го сакам е да направам хеуристична машина која 

што ќе може да се вози. 

ñНели со тоа ја губиме контролата врз нештата?

Луѓето сакаат да мислат дека постои 

тотална контрола или дека нема 

контрола. Но она што е интересно е 

местото во средината помеѓу нив. 

ñДобро. Немаме збор за таа 

состојба на меѓуконтрола. Имаме некои 

зборови како што се  “менаџмент”, 

“управување”, или “водство”. Сите 

тие се зборови за ко-контрола. 

Тоа го нарекувам “сурфирање”. Кога сурфираш, постои моќен комплициран 

систем, но ти јаваш на него, одиш некаде со него, и можеш да направиш некој избор 

во врска со тоа. 

ñМислам дека знам на што мислиш. Истражувачите на артифициелниот 

живот говорат за сурфирањето по брановите на растечката комплексност. 

Многу комплексниот систем се доближува до одреден раб помеѓу ригидната 

контрола и тоталниот хаос - тоа е кога целата работа може да сурфира до 

следното ниво на комплексност. Тие го гледаат ова во еволутивните системи. 

Некои одат толку далеку што велат дека тоа е тоа што го прави животот: 

сурфирање по ентропијата.

Ми се допаѓа тоа. Метафорите во врска со морето ми изгледаат многу моќни. Го 

имаме овој интересен конфликт - смислата на насоката, потребата да се стигне некаде, 

но во медиум кој има своја сопствена, веројатно различна, смисла на насока.

Тоа го нарекувам 
“сурфирање”. Кога 

сурфираш, постои 
моќен комплициран 

систем, но ти јаваш 
на него, одиш некаде 

со него, и можеш да 
направиш некој избор 

во врска со тоа. 
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 ñКако се нарекуваш себеси деновиве, продуцент? Која е твојата работа?

(Смеа.) Често се прашувам! Како продуцент, не ми е работата само да речам, о, 

ајде да направиме добар звук на тапанот. Велам: ОК, види, ова што сега го правиш 

навестува одреден универзум на нешта коишто верувам дека се поврзани. Фрејм 

мејкер-от е друг начин да ја објаснам мојата улога:”ОК, ајде да ставиме една рамка 

околу нас, да разгледаме сѐ што е внатре во таа рамка, и да видиме како тие нешта 

меѓусебно се однесуваат. И што ако ја прошириме рамката за да ги вклучиме сите 

други можности?” Се разбира, додека го правиш тоа, ти се чини дека во тоа вклучуваш 

повеќе маргинални нешта. На пример, кога првпат почнав да правам плочи, беше 

необично за некого да дојде во студиото без претходно напишани музички парчиња, 

да седне, како мене, и да ги состави со она што му е на располагање. А денес, тоа е 

начинот на кој речиси сите работат. 

ñДали таквата улога ќе биде релевантна за сите сорти на уметници?

Да. Уметникот денес е куратор. Уметникот сега многу повеќе се сретнува како 

поврзувач на нештата, некој кој сканира огромно поле со можни интересни места: 

она што јас ќе го направам е да го привлечам твоето внимание кон овој редослед на 

нештата. Ако читаш историја на уметност до пред 25 или 30 години, ќе видиш дека 

постоела ваква последователност: од Верокио, преку Ѓото, Приматичио, Тицијан, и 

така натаму. Но во дваесетиот век, наместо оваа права линија, одеднаш се појавува 

широко поле од нешта кои се нарекуваат уметност, вклучувајќи ги домашните, потоа 

оние од другите култури, нови технологии како фотографијата и филмот. Тешко е да 

се повлече едноставна линеарна врска помеѓу нив. Така, повеќе нема нешто како 

“историја на уметност” туку мултиплицирани “уметнички приказни”. 

ñДали те загрижува тоа што сите се куратори а никој ништо не креира?

Да создаваш значења - или можеби “нови читања”, а тоа е она што кураторот  

се обидува да го направи - е да креираш. Период. Да правиш нешто ново нужно не 

подразбира доведување нешто физички во егзистенција - тоа може да биде нешто  

ментално како на пример, метафора или теорија. 

Од традиционално класичен аспект, уметничките објекти се содржатели на 
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некој вид на естетичка вредност. Оваа вредност била вметната во нив од страна на 

уметниците кои ја примиле од Господ или од Музите или од универзалното несвесно, 

и потоа го зрачат тоа на оние кои го гледаат. Од овие причини мисионерите им го 

пуштале на Африканците Бах (на грамофон), очекувајќи ова да ги цивилизира. . . Сега 

ја гледаме арогантноста на оваа претпоставка, но мислам дека малку луѓе  сфаќаат што  

е навистина погрешно во врска со ова, настрана од политичката неисправност. Она 

што не е во ред е тоа дека објектите на културата немаат значаен идентитет надвор од 

она што ние го пренесуваме на нив. Ова е противречна и превртлива изјава. Нивната 

вредност е во целост продукт на нашата интеракција со нив. Дишановиот писоар беше 

вежба во рамките токму на ова. Нештата стануваат уметнички дела не заради тоа што 

содржат вредност, туку затоа што ние сме подготвени да ги видиме  (нив) како такви. 

ñПонекогаш имам чувство дека многу лесно си можел да бидеш научник. Што е 

она што го прават уметниците, а што ги прави различни од научниците?

Интересно прашање. Мислам дека уметноста не е опасна.

разговарал: Кевин Кели (Kelly)

извор: Wired, мај 1995. 

превод: Будимка Поповска

*screen saver - компјутерски програм, “штедач на екран”. 
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Набоков - еден од петте најголеми романо-писатели на дваесетиот век 
(Џојс и Селин се неприкосновени, останатите допишете си ги по желба) 
пак ви го претставуваме од друг агол (по Темплум книгите на расказите и 
поезијата на Набоков) - со драма! Настан е неговата најпозната драма, 
полна со сите оние елементи по кои се познати и неговите романи и 
кои и денес го прават посебно (пост)модерен: автореференцијалност 
(интерактивност, дури!), хумор совршено избалансиран и кон надвор 
(предизвикувајќи миметички впечаток) и кон внатре (расчленувајќи 
си го сопственото дело!), една интелектуална отменост. совршена 
едуцираност. голема визуелна култура (некои сцени во Настан го 
предвестуваат поп-артот на Линхенштајн. на пример!), минуциозно 
водени дијалози, необично впечатливи дидаскалии... Гениј! Но пак 
велам: најмоќниот Набоков сепак се содржи во Б п е д и о т  о г а н , 
во Л о л и т а .  во Л у ж и н о в а т а  о д б р а н а ,  во П н и н ,  во неговите 
романи. и тоа мора да се преведува. под итно!
Како вовед во драмата даваме еден инструктивен текст од Толстој.

(П Вулкански)

на
Бо

ко
в 

- 
на

ст
ан
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Иван Толстој

 Драмските творби не беа главни дела на Набоков. Со тој вид на литература тој се 

користеше, може да се каже, експериментално: во 20-ите години кон таа форма се 

обрати Набоков-поетот, а во 30-ите - Набоков - прозниот писател. Тој напиша девет 

драми. (Набројуваме неколку од нив: “С к и т н и ц и”, “Н а с т а н”, Чо в е к о т од СССР”, 

“П р о н а ј д о к о т  на В а л с”). Драмите на Набоков ги развиваат во сценска форма 

за него вообичаените, нему драги идеи и не се можни кај ниеден друг писател. Затоа, 

наследството од драми на Набоков, може да се сфати само врз општиот фон на неговите 

поетски и прозни трудови. 

 Владимир Владимирович Набоков (1879 - 1977), роден во Санкт-петербург, на 15 

април 1919 година ја напуштил Русија, а на 27 мај истата година допатувал во Лондон. 

Студира во Кембриџ до 1922 година, кога ги завршува студиите по литература и историја 

со одличен успех.

 Во Англија, за која порано мечтаел, Набоков станува свесен дека сега со сите 

сили настојува да ја задржи во себе Русија, која му станува, како што самиот вели, 

“пореална” од која и да е реалност; автентичното, духовното, вистинското се покажува 

сврзано имено со Русија, со сѐ што е руско. Тој самиот вели: “Поставувајќи си за цел 

да се најдам во Англија, сметав дека ќе попаднам не во некое непознато продолжение 

на младоста, туку назад, во колоритното детство, на кое токму Англија, нејзиниот јазик, 

книги и предмети му придаваа китнест изглед и волшебност.”

 Причината за подоцнежното менување на односот на Н. кон Англија не е само во 

тоа што се покажало дека реалната Англија не личи на мечтата за неа, туку пред сѐ 

во потребноста од подруг рај, подруга мечта. Сега рај за него стана Русија, детството. 

Во стихотворбата “В неволе...” од Кембриџскиот период, вели, дека, гледајќи низ 

прозорецот еден вљубен пар му се сторило за миг “оти тие зборуваат руски”.

 Во 1922 година В.В. Набоков се наоѓа во Берлин, каде се преселил, откако ги завршил 

студиите во Англија. Во тоа време заради материјална заработувачка се занимавал со 

преводи за англиски весници и списанија.

 Драмата “Човекот од СССР” (1926) Набоков ја потпишал како В. Сирин, а 
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критичарите ја оцениле како успешна прва драма од емигрантскиот живот. За Набоков 

е речено: “Лиризмот на авторот нашол во неа за себе соодветна примена. увството на 

уметничката мера го принудило авторот да се издигне над бариерата на магозите и да 

биде објективен. 

(...)

 Во 1937 година В. Набоков се преселил во Франција, откако некое време поживеал 

во Прага. Во меѓувреме пишувал романи, раскази, драми. Критичарот Владислав 

Ходасеевич сметал дека со отпечатувањето на романот “Дар”, Набоков ја завршил 

својата романсиерска должност и дека сега треба неговата уметничка вселена да се 

облече во нова форма. Како таква форма уште еднаш се покажала драмската. 

(...) Положбата на руската сцена во прогонство ни најмалку не може да се нарече 

прогонета. Руската театарска емиграција ја донесе во странство со себе и руската 

национална слава. Руските актери беа сограѓани на Антон Павлович Чехов, кого го 

обожаваа во Европа, и колеги на гигантот К.С.Станиславски. Веќе од времето на 

предреволуционерните години со огромно влијание се ползуваше на Запад руската 

скулптурна уметност и театарско-декорациона, посебно. Може да се спомнат пред сѐ 

имињата на некои од тоа чудесно соѕвездие: Ј.Аненков, Л.Бакст, А.Бенуа, А.Головин, 

Н.Гончаров, З.Серебјаков, С. Чехонин и други.

 Огромно вијание изврши во странство исто така и руската музика. “Може да се 

каже без преувеличување дека руската музика и руската театарска уметност го освоија 

светот”. (Искажување на П.Г. Ковалевски, Париз, 1973).

 Кон крајот од 30-ите години мала група артисти посака да создаде постојан руски 

театар.Средства немаше скоро никакви, но летото во 1938 година во Париз се појави 

Друштво на пријатели на руската драмска уметност, кое си постави како една од 

своите главни задачи содејство кон веќе постоечкиот “Руски театар”.Токму кон “Рускиот 

театар” го привлече Набоков И.Фондамински, и на 4-и март 1938 година во салата 

на весникот “Журнал”, се одржува премиерата на драмата на Набоков “Собитие” 

(“Настан”).

 Во своето интервју на дописникот на “Последни новости” Ј. Аненков укажува дека 

драмата на Набоков може да биде играна во која и да е земја и на кој и да е јазик со 

еднакво голем успех. Во личноста на Јуриј Аненков се појавува за Набоков едновремено 

и познавач на апстрактно-литературните проблеми, т.е. чисто формалната, режисерска 

страна на работата и оценувач на внатрешните творечки процеси на авторот. “По 

мое мислење, - зборува Аненков, - нема ништо повеќе условно од таканаречените 

“натуралистички” драми. Нашиот живот се состои не само од реални факти, но исто така 

и од нашиот однос кон нив, од нашите соништа, од мешаницата на нашите спомени и 

асоцијации, а од драматургот, не знаеме зошто, бараат еднострани претстави - или - сѐ е 
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реално, или - сѐ е отворена фантастика. Сирин (Набоков) го соединил и едното и другото 

во едно клопче и со тоа достигнал најголема човечност”.

 И покрај очевидната драматуршка комплицираност на пиесата, заситена со 

“литературност” на дијалозите, “Настан” (по првото студено среќавање на премиерата) 

беше сретнат од гледачите со одобрување. Владислав Ходасеевич го објаснил тоа со 

конгенијалноста на авторот кон очекувањата на публиката; Набоков како да извршил 

некоја “социјална порачка”: “Ако само нему (на гледачот - Иван Толстој) му предложите 

драма, која не бара толку голем напор и во исто време е уметнички квалитетна, кај 

гледачот ќе постигнете несомнен успех”.

 На што се однесува драмата? Главната личност, сликарот Трошчејкин е опфатен од 

ужасен страв: од затвор излегол Барбашин, кој пред осум години го заплашил дека 

ќе го убие. Стравот од Барбашин може да се сфати метафорички - како неизбежност 

на смртта воопшто. И што ќе прави сликарот, кога ја осознава таа неизбежност? 

Ненадарениот Трошчејкин “полека умира” од страв. Неговата уметност не претставува 

за него спас, затоа што таа, како и тој се наоѓаат на истата страна на”ѕидот”. Само еднаш, 

тој и Љуба успеаја да се најдат на “онаа моментална височина” каде како да светнале 

вистински страшните зборови на Љуба “Нашиот малечок син денес со топката го скрши 

огледалото”. А ние знаеме дека нивниот син веќе три години е мртов, а Трошчејкин и 

Љуба со усилбите на духот се истргнаа од јавето зад “ѕидот”, а таму зад тој ѕид умот 

создава чуда: ним им се чини дека “синот денес го скршил” огледалото. Многу кратки 

се тие мигови зад ѕидот и тешко е таму да се обитава, - за тоа веќе зборува ликот на 

Набоковиот расказ “Во спомен на Л.И.Шигаев” (1934).

 И уште еднаш кај Трошчејкин се јавува некое просветлување, во моментот кога сака 

да ја наслика сликата, на која ќе бидат многу лица, кои тој ги знае. Таа лирска фантазија 

е повистинска од сѐ она што излегло од под неговата конформистичка палета. Но тој се 

плаши од вистинското творештво: “А можеби - сето тоа е бесмислица...Ајде да оставиме 

пак да биде тоа ѕид”.

 Ѕидот човекот не може да си го тргне самиот лично. Низ него или може или не може 

да се проникне. Трошчејкин сепак успева да заплови во светот на фантазијата (кој за 

него се претворува во област на неподнослив страв). Но таму тој се наоѓа против својата 

волја, таму го завлечкала до болест израснатата фантазија, ужасот од наближувачката 

средба со Барбашин. Трошчејкин не е господар во таа своја измислица и останатите 

од другата страна “реалистички” фигури на гостите (во авторската ремарка се дава 

директно укажување да се спушти во тој момент меѓу двата плана на личностите 

полупровидна завеса), почнуваат да се претворуваат во болни марионетки, во “свински 

муцки”.

 Во умот на Трошчејкин ништо не се одразува со голема сила - ни смртта на синот, ни 
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творечките визии, затоа што е тој сирак. “Ти и нема што да забораваш” - му вели жената. 

А тоа е најстрашно обвинение за уметникот.

 Да го победи стравот тој можеше со тоа што ќе се нурнеше во уметноста, но уметност 

тука нема... Уметноста, која не го спасува својот творец, својот создавач во тежок миг, - 

уметност ли е тоа?

 Може да се укаже и на несомнената сличност на “Настан” со “Јонич” на Антон ехов: 

овде исто така царува не толку географски, колку духовен провинцијализам. Тука има 

само ситни проблеми, ситни чувства, ситни подлости, просто имитација на постоење. 

Овде сѐ е како кај обичните луѓе: ручеци, гости, создавање на “уметнички творби”. 

“Настанот” станува скандал во семејството на Туркини.

 Критичарите наоѓаат голема сличност на драмата од Набоков “Настан” со “Ревизор” 

на Гогољ.

 Како што “Ревизор” имал голем успех на руската сцена, така “Настан” имал голем 

успех на емигрантската сцена надвор од Русија. Ако се апстрахираме од специфичната 

реакција на руската емиграција, тогаш треба да се одбележи дека драмата на Набоков 

поседува еден значаен театарски квалитет: во неа нема долги, здодевни монолози, 

секогаш има што да прави и партнерот што молчи, настаните повремено ги прави 

интересни и само потсмевот. Тоа што ја чини пријатна специфичност Набоковата проза, 

е тоа што таа, не како се читаше, туку како да ја гледавме, што произлегуваше од 

мизансценската дарба на писателот, сега во драматуршки услови стана главно, а речта 

на хероите (личностите) добива изразити лексички достоинства, што е таква голема 

реткост. Навистина, некои детали можат да бидат зачувани само во пишуваната варијанта 

на драмата, а тоа се посебните авторски ремарки. На пример гледачот никогаш нема 

читајќи да ја сфати авторската карактеристика на Љуба (“со посебна осанка, со посебен 

тембр во гласот”), или тоа, дека слугите го нарекуваат Ревшин “влакнеста глиста”, или 

забелешките за “махиналната рака на министерот”.

 При сиот блесок, речта на личностите на Набоков е наполно литературна, има 

изобилство од споредби, метафори, шаренолика е.Личностите од неговите драми, како 

да се живи, знаат за делата од вистинската литература; проткајувањето на нивните 

разговори со податоци од таа литература е неоделиво од општото ткиво на светот. Некои 

тоа го сметале и како недостаток на творбите на Набоков.

 На литературните реминесценции на драмата “Настан” укажал и современиот 

француски критичар Рене Гера со зборовите: Читателот на Набоков треба да поседува 

голема начитаност, да ја познава руската литература, инаку тој не веднаш ќе ги сфати 

директните или засенчените наспомнувања”. Овде се и некои спомнувања на “Евгениј 

Онегин”, и на “Пир во време на чумата” и некои други. Ликовите се споредуваат себе си 
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со некои личности од творбите на ехов, ја цитираат “Вишнева градина”, и употребуваат 

цитати од творби на други писатели.

 Неопходно е да се обележи една уметничка особеност на сите книги на Набоков: 

секој негов лик може да изговори прекрасен афоризам или да биде автор на некоја 

остроумна уметничка идеја.”Уметноста се движи секогаш спротивно од движењето на 

сонцето” - ја изговорува ненадарениот уметник Трошчејкин, заветната авторска мисла 

за уметноста како за центар на животот, цел на постоењето, а не средство за нешто друго, 

на пример “за политичка подлост во пазарнопатриотски дух”. Одразената уметност, 

според Набоков е уметност на игра, а не на “големи идеи”. Во тој однос е многу важен 

разговорот на личностите:

 ЉУБА: “Треба да се сликаат слики за луѓе, а не за наслада на некое чудовиште, кое 

се наоѓа во тебе и те ишмукува”.

 Трошчејкин на тоа реагира дека не е можно Љуба ова да го зборува сериозно, инаку 

би било страшно тоа, тој да создава само за чудовиштето во себе и само за него.

 Секој херој од творбита на Набоков може да стане изразувач на авторските погледи, 

во таа смисла зборовите на неговите херои се унифицирани, но не треба врз таа основа 

личностите да се делат на “чисти” и “нечисти”. Токму тоа и ги збунува критичарите: 

гледајќи дека Набоков не прави видлива разлика меѓу речта на хероите, не гледајќи ја 

исфокусираната авторска оценка, тие го обвинуваат Набоков за нејзино непостоење, во 

негова некритичност кон моралот, во “нерускост”. На професионалците литературоведи 

им е недостапна литературната игра. Здодевни луѓе!

 Бидејќи целиот заплет во драмата “Настан” се врти околу чувството на ужасен страв 

од смртта, некои критичари дури предлагале таа драма да се нарече “Страв”.

 Имено, с т р а в о т е тема што ги окупира хероите на Набоков во многу од неговите 

творби, било да се тоа романи, раскази или драми. 

(...)

Големи беа шансите на Набоков да стане француски писател. во време на 

прославувањето на сто годишницата од смртта на Пушкин, Набоков пишува веќе на 

француски статија “Пушкин или Вистината и имитација на Вистината”, а во 1939 го 

пишува пак на француски расказот “Мадмоазел”, кој подоцна ќе стане една глава од 

книгата на неговите мемоари. На француски напишал и други работи, но тие на некој 

начин не одговарале на современоста. Се приближувала војната, француските весници 

ги разгледувале можностите за заштитата на Париз од севозможни воздушни напади, а 

Набоков сѐ уште бил вовлечен во играта на литературни мистификации.

 Таквите творби на Набоков веќе не им беа интересни на неговите колеги. На пример 

Марк Алданов се возбудувал и му пишувал: “Војна е! Војна! - како вие можете да се 

занимавате со такви ситнурии!”.
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 Кон почетокот на 1940 година се однесуваат две литературни замисли на Набоков, 

кои не добиле во текот на неколку десетици години реализација во печатот. Тука 

меѓу другото спаѓа и расказот “Волшебник” кој подоцна израстел и се преобразил во 

“Лолита”. 

 На крајот од мај, истата година, семејството на Набоков на бродот “Шамплен” ја 

напуштило Франција, спасувајќи се од нацистите што наидувале.По неколку денови, 

откако допатувал во Њујорк, и практично станал непознат писател, Набоков во малиот 

филозофски есеј “Определби” ја нарекол Франција бескрајно шармантна земја, каде 

на рускиот човек му е најлесно да си ја спомнува својата изгубена татковина...

 Набоков веќе не се враќа кон драматургијата, кон театарот, откако ги открил за 

себе новите можности во монологот пред читателите кои зборувале на англиски. Но 

драмската уметност не останала за Владимир Набоков област на случајна “мета” или 

прост експеримент. Во суштина сета негова проза е “мизансценирана”, театрализирана. 

Стилистичка особеност на неговите книги било декорирањето на некаков условен 

простор, исполнетост на текстот со оние карактеристични детали, при кои светот 

оживува. И најотворена негова декларација станаа зборовите од романот “Очај”: 

“Највисока мечта на писателот е да го претвори читателот во гледач”.” 

Извадок од оценката на творештвото на Владимир Набоков дадена како увод 

во руското издание на драмите на Н а б о к о в (Изд. МОСКВА “Искусство” 1990) на 

литературниот критичар ИВАН ТОЛСТОЈ
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влаДимир наБоков 
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УМЕТНОСТА СЕКОГАШ 
СЕ ДВИЖИ СПРОТИВНО 

ОД НАСОКАТА НА 
СОНЦЕТО.

Илустрација: Cy Twombly
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ПРВО
ДЕЈСТВИЕ

Атеље на Трошчејкин. Врата одлево и оддесно. На ниски сликарски ногарки, 

пред кои се наоѓа фотелја (Трошчејкин секогаш работи седејќи), - скоро 

завршен портрет на момче во сино, со пет тркалезни празнини (каде што 

ќе бидат насликани пет топки), што се наоѓаат во полукруг крај неговите 

нозе. До ѕидот е потпрен портрет на недовршена старица, сета во 

тантели и со бело ладало. Прозорец, отоман, килимче, параван, шкаф, три 

стола, две маси. На масите се натрупани без каков и да е ред картонски 

корици. Сцената е во почетокот празна. Потоа по неа полека се тркала, 

влегувајќи оддесно, сино-црвена детска топка. Од истата врата се појавува 

Трошчејкин. Тој истуркува друга, црвено-жолта од под масата. Трошчејкин има 

околу четириесет години, избричен е, со стара, но со дречава боја плетена 

блуза, во која останува во текот на сите три дејствија (кои се одвиваат, 

меѓу другото, изутрината, преку денот и вечерта во едно исто деноноќие). 

Детинест е, нервозен, со променливо расположение. 

ТРОШЧЕЈКИН: Љуба! Љуба! 

Одлево не брзајќи влегува Љuba: млада, убава, со отмено-мрзливи движења и како 

обвиена со воал. 

Каква е ова несреќа! Како тоа се случуваат вакви работи? Зошто моите топки се 

растрчале по целата куќа? Безобразие. Не можам јас цело утро да ги барам и да се 

наведнувам. Момчето денес ќе дојде да позира, а овде се само две. Каде се другите?

ЉУБА: Не знам. Една имаше во претсобјето. 

ТРОШЧЕЈКИН: Еве ја, таа што беше во претсобјето. Но ја нема зелената и две шарени. 

Исчезнале. 

ЉУБА: Остави ме на мира, те молам. Уф, би помислил некој - колкава несреќа! Е па - 

тогаш ќе биде сликата “Момче со две топки” наместо “Момче со пет”... 

ТРОШЧЕЈКИН: Паметна забелешка! Јас би сакал да знам, кој тоа навистина, се занимава 

со расфрлањето на моите аксесори... Тоа е просто безобразие. 

ЉУБА: Тебе ти е исто така добро познато, како и мене, дека самото тоа дете играше со 

нив вчера по позирањето. 
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ТРОШЧЕЈКИН: Тогаш требало веднаш потоа да се соберат и да се стават на место. 

(Седнува пред ногарките.)

ЉУБА: Ама каква врска имам јас тука? Кажи ѝ го тоа на Марфа. Таа средува. 

ТРОШЧЕЈКИН: Лошо средува. Јас сега ќе ѝ направам во врска со тоа некои забелешки... 

ЉУБА: Прво и прво, таа отиде на пазар; а второ, ти се плашиш од неа. 

ТРОШЧЕЈКИН: Па што, тоа е наполно возможно. Но, само што, лично мене, секогаш ми 

се чинеше, дека од моја страна тоа е просто извесна форма на деликатност... А момчето 

мое не е лошо, навистина, нели? Гледај, како кадифе! Јас му направив такви блескави 

очи делумно и затоа, што е тој син на златар. 

ЉУБА: Не сфаќам, зошто ти прво не ги насликаш топките, а потоа да ја завршиш 

фигурата. 

ТРОШЧЕЈКИН: Како да ти објаснам... 

ЉУБА: Не мораш да ми објаснуваш. 

ТРОШЧЕЈКИН: Гледаш ли, тие треба да bleskotat, да фрлаат и на него одблесок, но 

најнапред јас сакам да го фиксирам одблесокот, а потоа да се зафатам со изворот, 

откаде што тој доаѓа. Треба да се запамети, дека уметноста се движи секогаш спротивно 

на насоката на сонцето. Нозете, гледаш ли, веќе му се сосем како од седеф. Навистина, 

момчето многу ми се допаѓа! Косата му е исто така убава: со црни кадрици. Има 

некаква врска меѓу скапоцените камења и црнечката крв. Шекспир тоа го почувствувал 

во “Отело”. Ете така. (Се загледува во друг портрет.) А мадам Вагабундова е многу 

задоволна, затоа што ја сликам во бел фустан на шпански фон, а не сфаќа колку е тоа 

страшна тантелена гротеска... Сепак, знаеш ли, многу те молам, Љуба, да ги пронајдеш 

моите топки, јас не сакам тие постојано да бидат наваму-натаму разбегани. 

ЉУБА: Па тоа е сурово, тоа е неподносливо, најпосле. Заклучувај ги во шкафот, те молам. 

Јас исто така не можам да поднесам да ми се мотка нешто по собите и да се вовлекува 

под мебелот. Зарем, Аљоша, Ти не сфаќаш zo{to?

ТРОШЧЕЈКИН: Ама што ти е? Каков е тој тон... Каква е оваа хистерија... 

ЉУБА: Па, има работи, кои ме измачуваат. 

ТРОШЧЕЈКИН: Какви работи?

ЉУБА: Па макар и овие детски топки. Јас не можам да издржам. Денес е роденденот на 

мама, значи задутре тој ќе наполнеше пет години. Пет години. Помисли. 

ТРОШЧЕЈКИН: А... Па, знаеш... Ах, Љуба, Љуба, илјада пати ти зборувам дека не 

може вака да се живее, во условен начин. Ете - пет, па - уште пет, па - уште... А потоа 



Margina #17-18 [1995] | okno.mk158

ќе наполнеше петнаесет, ќе пушеше, ќе добиеше струпчиња, ќе беше простак и ќе се 

загледуваше во дамските деколтеа. 

ЉУБА: Е па сакаш ли да ти кажам, што некогаш ми доаѓа на памет: а ако ти навистина 

си феноменален подлец?

ТРОШЧЕЈКИН: А ти си груба, како трговка со стари партали. Пауза. (Приближувајќи се 

кон неа) Ајде, ајде не навредувај се... Можеби, моето срце исто така се раскинува, но 

јас умеам да се здржувам. Ти размисли разумно: умре како двегодишен, т. е. ги прибра 

крилцата и како камен падна надолу во длабочината на нашите души, - а вака ќе 

растеше, растеше и ќе порастеше во некаков тикван. 

ЉУБА: Те преколнувам, престани! Па ова е ужасно вулгарно. Просто морници ми одат 

од твоите зборови. 

ТРОШЧЕЈКИН: Успокој се, миличка. Доволно беше! Ако јас зборувам нешто како што не 

треба, прости ми и сожали се, наместо постојано да ме гризеш. Меѓу другото, јас скоро 

воопшто не спиев оваа ноќ. 

ЉУБА: Лага!

ТРОШЧЕЈКИН: Знаев дека тоа ќе го кажеш!

ЉУБА: Лага. Не знаеше!

ТРОШЧЕЈКИН: А сепак тоа е така. Како прво, јас секогаш имам аритмија кога е полна 

месечина. И еве овде пак ме боцкаше, - не знам што ќе е тоа... и секакви мисли ми се 

моткаат низ глава... очите ми се затворени, а гледам таква вртелешка од бои, што просто 

ќе побудалам. Љуба, насмевни се, гулабице. 

ЉУБА: Остави ме. 

ТРОШЧЕЈКИН: (на авансцената): Слушај малечка, ќе ти раскажам каква замисла ноќеска 

ми дојде... По мое мислење, доста генијално. Да насликам ваква некаква работа, - еве 

претстави си... Овој ѕид како да го нема, а тука е огромна мрачна бездна... и, значи, 

како да има многу публика во замаглен театар, редови, редови... седат и сите гледаат 

во мене. А сите тие се лица на луѓе, кои јас ги знам или порано ги знаев и кои сега го 

набљудуваат мојот живот. Некој со љубопитство, некој со лутина, некој со задоволство. А 

ене оној со завист, а онаа со сожалување. Ете така седат пред мене - такви некави бледо-

необични, во полутемнината. Тука се и моите покојни родители, и старите непријатели, 

и оној твојот тип со револверот, и другарите од детството, се разбира и женски особи, 

многу женски особи - сите оние за кои јас ти раскажував - Нина, Ада, Катјуша, другата 

Нина, Маргарита Хофман, кутричката Олењка, - сите... Ти се допаѓа?

ЉУБА: Откаде да знам? Насликај ги, па тогаш ќе видам. 
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ТРОШЧЕЈКИН: А можеби сето тоа е бесмислица. Така ми се појави како во некаков 

полусон, полубладање - како сурогат на бессоницата, такво нешто како клиничка 

слика... Да оставиме пак да си биде тука ѕид. 

ЉУБА: Денес на чај ќе дојдат седум - осум луѓе. Би можел да ме посоветуваш, што да 

купам. 

ТРОШЧЕЈКИН: (Седнат е и држи пред себе, потпирајќи ја на коленото, скица цртана 

со јаглен, која ја разгледува, а потоа ја дотерува): Здодевна приказна. Кој и кој ќе 

дојде?

ЉУБА: Јас сега сама ќе ги набројам: како прво, неговото писателско височество, - не 

знам зошто мама бездруго сака тој да ја удостои со своето доаѓање; никогаш порано не 

доаѓал кај нас, а велат, непријатен е и препотентен... 

ТРОШЧЕЈКИН: Да, да... Ти знаеш колку јас ја сакам твојата мајка и знаеш, колку ми е 

драго што таа живее кај нас, а не во некаква удобна собичка со часовник што звучно ги 

отчукува секундите и со такво некое ловџиско куче, макар два реона подалеку одовде, 

но, - извини што ќе се искажам, малечка, нејзината последна творба во вчерашниот 

весник е вистинска катастрофа. 

ЉУБА: Не те прашувам јас тебе тоа, ами што да купам како закуска?

ТРОШЧЕЈКИН: Мене ми е сеедно. Ап-со-лутно. Не сакам дури ни да мислам на тоа. Купи 

што сакаш. Купи, да речеме, торта со јагоди... И повеќе портокали, од оние, знаеш, 

кисели, но црвени: тоа веднаш ја осветлува некако целата маса. Шампањ има, а 

бонбони ќе донесат гостите. 

ЉУБА: Интересно би било да се знае каде да најдам во август портокали? Меѓу другото, 

еве го сето она што го имаме во пари. Во месарницата должиме... На Марфа ѝ должиме... 

Не ми е јасно како ќе дотуркаме до некој следен приход. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ама, повторувам, мене ми е навистина сеедно. Здодевно ми е Љуба, тажно! 

Ние со тебе еве веќе шеста година киснеме во ова сосем провинцијално гратче, каде 

јас, ми се чини, ги испортретирав сите татковци на семејствата, сите женчиња излезени 

на прошетки, сите дентисти, сите гинеколози. Положбата станува парадоксална, ако 

не и непристојна. Меѓу другото, како што знаеш, јас деновиве пак го применив мојот 

метод на двоен портрет. Ѓаволски е забавно. Незабележливо го насликав Баумгартен 

одеднаш на два начина - како почитуван старец, како што тој тоа го сакаше, а на друго 

платно, како што тоа го сакав јас, - со виолетова муцка, со бронзено шкембе, во темни, 

дождовни облаци, но вториов, се разбира, не му го покажав нему, а му го подарив на 

Куприков. Кога ќе соберам околу дваесет такви нуспроизводи, ќе направам изложба. 
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ЉУБА: Сите тие твои планови ги обединува една прекрасна специфичност: Тие секогаш 

како полуотворена врата, се затвораат од првото ветре. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ах, само така продолжи, те молам! Ах, како ние сето тоа умееме убаво да 

го забележиме и да го изразиме!.. Па, ако сето тоа беше токму така, тогаш ние со тебе, 

миличка, odamna ќе испоцркавме од глад. 

ЉУБА: А она “трговка” јас никогаш нема да ти го простам. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ние го почнуваме утрово со караница, а тоа е страшно здодевно. Денес 

нарочно станав порано за да довршам по нешто, за да почнам нешто. Пријатно... Поради 

твоето настроение ми пропадна секаква желба да работам. Можеш да се радуваш. 

ЉУБА: Ама ти подобро размисли од што денес почнавме. Да знаеш Аљоша, вака понатаму 

е невозможно... Тебе сѐ ти се чини дека времето, како што велат, на волшебен начин ќе 

измени сѐ за нас, а јас знам дека сето тоа е само палијатив, ако не и шарлатанство. 

Јас ништо не можам да заборавам, а ти ништо не сакаш да си спомниш. Ако јас гледам 

некоја играчка и при тоа го спомнам моето малечко, тебе ти станува здодевно, тебе 

тоа те разлутува, заради тоа што ти си се договорил самиот со себе дека поминале три 

години и време е да се заборави. А можеби... Господ ќе те знае, можеби ти и немаш што 

да заборавиш. 

ТРОШЧЕЈКИН: Глупости. Зошто ти, навистина... Главно, јас ништо такво не реков, а само 

тоа дека не може да се живее со долговите на минатото. Во тоа нема ништо плиткоумно, 

ниту навредливо. 

ЉУБА: Сеедно. Нема повеќе да зборуваме. 

ТРОШЧЕЈКИН: Во ред... 

Пауза. 

(Тој ја фиксира скицата со спреј, потоа се зафаќа со нешто друго.) Не, јас тебе 

воопшто не те разбирам. И ти себе си не се разбираш. Работата не е во ова, туку во тоа, 

што ние се распаѓаме во оваа зафрлена опстановка, како три сестри. Ништо,... Сеедно, 

по една годинка ќе мораме да бегаме од овој град, сакале или не. Не знам зошто мојот 

Италијанец не ми праќа одговор... 

Влегува Антоњина Павловна Опојашина, мајка на Љуба, со шарена топка во рацете. 

Тоа е уредна, малку наместено-строга жена, со монокл и сладникавовештачки 

расеана. 

А. ПАВЛОВНА: Здраво, драги мои. Зошто ова нешто попаднало кај мене. Благодарам, 

Аљоша, за прекрасните цвеќиња. (Тој не поткрева глава од работата во време на 

целата таа сцена): Честитам, честитам. Повелете наваму: во аголов. 
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ЉУБА: Ми се чини ти многу рано си станала. Сметам, уште нема ни девет. 

А. ПАВЛОВНА: Па што, рано сум се родила. Кафенце веќе пиевте?

ЉУБА: Да. Можеби ти по повод среќната педесетгодишнина исто така ќе се напиеш?

ТРОШЧЕЈКИН: Меѓу другото, Антоњина Павловна, дали знаете, кој уште, како и вие, 

наутро јаде по три петтини од морков?

А. ПАВЛОВНА: Кој?

ТРОШЧЕЈКИН: Не знам, - јас Вас ве прашувам. 

ЉУБА: Аљоша денес е во симпатично, шеговно расположение. Што сакаш, мамичке, 

пред појадокот да правиме? Сакаш да отидеме на прошетка? Кон езерото? Или да 

отидеме, да ги погледаме ѕверовите?

А. ПАВЛОВНА: Какви ѕверови?

ЉУБА: На чистинкана дошол циркус. 

ТРОШЧЕЈКИН: И јас би сакал да дојдам со вас, Љуба. Ќе си донесам дифтерија или стар 

кловн во цивилна облека. 

А. ПАВЛОВНА: Не, подобро јас утрово да поработам. Верочка, најверојатно ќе намине... 

Чудно е, што од Миша никаква вест не добивме... Слушајте, деца мои, вчера јас напишав 

уште една таква фантазија, - од циклусот “Блескави Езера”. 

ЉУБА: А, прекрасно. Ама, гледај, какво е денес лошо времево. Ни дожд, ни магла, кој 

знае што е. Просто не ти се верува дека сѐ уште е лето. Меѓу другото, забележа ли дека 

Марфа најспокојно наутро го зема твојот чадор?

А. ПАВЛОВНА: Таа тукушто се врати и ни најмалку не е расположена. Непријатно е со неа 

да се разговара. Сакате ли мојата приказничка да ја слушнете? Или јас тебе ти пречам 

да работиш, Аљоша?

ТРОШЧЕЈКИН: Па знаете, мене ни земјотрес не ми го одвлекува вниманието, ако 

заседнам над работата. Но сега, јас просто онака. Ајде почнувајте. 

А. ПАВЛОВНА: А можеби, вам, господа, не ве интересира?

ЉУБА: Ама како тоа, мамичке. Се разбира, прочитај ни. 

ТРОШЧЕЈКИН: А пак зошто вие, Антоњина Павловна, го поканивте оној вашиот 

почитуван... ? Постојано си ја чукам главата, барајќи одговор на тоа прашање. Зошто ви 

е тој? А покрај тоа, не може така: една кралица, а сите останати пиони. 

А. ПАВЛОВНА: Ни најмалку не се пиони. Мешаев, на пример. 

ТРОШЧЕЈКИН: Мешаев? Па, знаете ли... 

ЉУБА: Мамичке, не одговарај му, - Зошто му одговараш?
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А. ПАВЛОВНА: Јас само сакав да кажам дека Мешаев, на пример, вети да го доведе и 

својот брат, орнитолог. 

ТРОШЧЕЈКИН: Тој нема брат. Тоа е мистификација. 

А. ПАВЛОВНА: Не е вистина, има. Само што тој секогаш живее на село. Тие се дури 

близнаци. 

ТРОШЧЕЈКИН: Е па, ако се близнаци... 

ЉУБА: Но, ајде каде е таа твоја приказна?

А. ПАВЛОВНА: Не, не вреди. Подоцна, можеби. 

ЉУБА: Ах, немој да се навредуваш мамичке. Аљоша!

ТРОШЧЕЈКИН: Јас сум з а. 

Ѕвонење на влезната врата. 

А. ПАВЛОВНА: Ама не, сеедно... Јас прво ќе го преотчукам, зашто е доста неразбирливо. 

ЉУБА: Преотчукај го и дојди да го прочиташ. Те молам. 

ТРОШЧЕЈКИН: Се придружувам на молбата. 

А. ПАВЛОВНА: Навистина? Добро. Во тој случај јас еве сега, веднаш. 

Излегувајќи, веднаш пред вратата, таа се судрува со Ревшин, кој отпрвин може 

само да се слуша, потоа и се појавува: кривулест, со црна брадичка, густи веѓи како 

мустаќи, конте. Неговите колеги го нарекле влакнеста глиста. 

РЕВШИН: (уште зад вратата) Како е Алексеј Максимович? Станат ли е? жив ли е, 

здрав? Сѐ ли е добро? Јас, всушност, дојдов кај него на една минутка. (На Трошчејкин.) 

Може ли да влезам?

ТРОШЧЕЈКИН: Влезете господине, влезете. 

РЕВШИН: Здраво, гулапче. Здраво, Алексеј Максимович. Сѐ ли е во ред кај вас?

ТРОШЧЕЈКИН: Колку е тој загрижен, а? Да, сѐ е во ред, освен финансиската положба, сѐ 

е прекрасно. 

РЕВШИН: Извинете што нагрнав кај вас олку рано. Поминував тука, па решив да 

наминам. 

ЉУБА: Сакате ли кафе?

РЕВШИН: Не, благодарам. Јас само на една минутка. Ех, ми се чини, јас заборавив на 

вашата мајка да ѝ честитам. Малку ми е неудобно... 

ТРОШЧЕЈКИН: Што сте вие денеска ваков - небрежно-нервозен?

РЕВШИН: Ама не, зошто мислите така. Еве, значи, што сакав да речам. Вие вчера вечерта 

дома бевте?
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ЉУБА: Дома. А зошто?

РЕВШИН: Ништо, онака. Вие, значи, како ви одат работите?.. Сликате ли?

ТРОШЧЕЈКИН: Не. Свирам на харфа. А вие, седнете некаде. 

Пауза

РЕВШИН: Дождец напрснува. 

ТРОШЧЕЈКИН: А, гледај ти, интересно. Уште какви новости ни носиш?

РЕВШИН: Никакви. Просто онака. Денес јас одев по улица, знаете, и си мислев: колку 

години ние со вас се познаваме, Алексеј Максимович, седум, така ли?

ЉУБА: Многу би сакала да знам што се случило. 

РЕВШИН: Ах, ситници. Така, деловни непријатности. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ти си права, малечка. Тој денес некако се потресува. Слушајте, да не 

имате болви? Да не треба да се избањате?

РЕВШИН: Вие повелете да се шегувате, Алексеј Максимович. Нема ништо. Просто си 

спомнив како ви бев вам девер, и сето тоа тогаш. Има и такви денови, кога си спомнуваш. 

ЉУБА: Што е па тоа: да не ве гризе за нешто совеста?

РЕВШИН: Има и такви денови... Времето лета... Кога ќе се обѕрнеш... 

ТРОШЧЕЈКИН: Ах, како здодевно станува... Вие, сер, можеби е подобро да отидете во 

библиотеката и нешто да попрочитате: денес ќе дојде кај нас на гости нашиот почитуван... 

учен. Се кладам, дека тој ќе се појави во smoking, како што беше кај Вишневските. 

РЕВШИН: Кај Вишневски? Да, се разбира... А знаете ли, Љуба Ивановна, јас сепак, ве 

молам, би се напил чашка кафе. 

ЉУБА: Фала му на господ! Најпосле решивте. (Излегува.)

РЕВШИН: Слушајте, Алексеј Максимович, - се случи еден потресен настан! Потресен-

непријатен настан!

ТРОШЧЕЈКИН: Сериозно?

РЕВШИН: Не знам дури ни како да ви кажам. Само вие не возбудувајте се, - и, што е 

главно, треба тоа од Љуба Ивановна, барем некое време да се крие. 

ТРОШЧЕЈКИН: Дали е тоа некаква... сплетка, озборувања, подлост?

РЕВШИН: Полошо. 

ТРОШЧЕЈКИН: А токму што?

РЕВШИН: Неочекувана и ужасна работа, Алексеј Максимович!

ТРОШЧЕЈКИН: Па добро, ајде кажете, ѓавол да ве носи!
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РЕВШИН: Барбашин се вратил. 

ТРОШЧЕЈКИН: Што?

РЕВШИН: Сношти. Му намалиле година и половина. 

ТРОШЧЕЈКИН: Тоа не може да биде!

РЕВШИН: Само вие не возбудувајте се. Треба за тоа да поразговараме, да изработиме 

некој модус вивенди. 

ТРОШЧЕЈКИН: Какви си таму вивенди... Добро вивенди. Па... И што ќе биде сега? 

Господи, боже мој... Ама пак вие, да не се шегувате?

РЕВШИН: Соземете се. Можеби е подобро ние двајцата со вас некаде... (Зошто се 

враќа Љуба.)

ЉУБА: Сега ќе ви донесат. Меѓу другото, Аљоша, таа вели дека овошјето... Аљоша, ама 

што се случило?

ТРОШЧЕЈКИН: Неизбежното. 

РЕВШИН: Алексеј Максимович, Аљоша, другар ти мој, вие и јас сега ќе излеземе. 

Пријатна е утринската свежина, главоболката ќе ви помине, вие мене ќе ме испратите... 

ЉУБА: Јас веднаш сакам да знам што е. Дали некој умрел?

ТРОШЧЕЈКИН: Па тоа е, господа, страшно смешно. Јас, идиотот, само пред малку имав 

година и половина во резерва. За тоа време ние одамна ќе можевме да отидеме во 

друг град, друга земја, на друга планета. Јас не сфаќам што е тоа - стапица? Зошто никој 

нас навреме не нѐ предупреди? Каков е овој гаден поредок? Какви се овие пренежни 

судии? Ах мизерници! Ама, само, помислете вие! Го ослободиле пред време... Ама тоа 

е... тоа е... Јас ќе поднесам жалба! Јас... 

РЕВШИН: Успокојте се, гулапче. 

ЉУБА: (На Ревшин) Вистина е тоа?

РЕВШИН: Што - дали е вистина?

ЉУБА: Ама - само не поткревајте ги веѓите. Вие одлично разбирате што прашувам јас. 

ТРОШЧЕЈКИН: Интересно ќе биде да се знае за кого е од корист тоа попуштање (На 

Ревшин) Зошто вие молчите? Вие со него за нешто да не?... 

РЕВШИН: Да. 

ЉУБА: А тој како е - се изменил ли многу?

ТРОШЧЕЈКИН: Љуба, остави ги своите идиотски прашања. Зарем не сфаќаш, што ќе 

биде сега? Треба да се бега, а да се бега нема со што и нема каде. Каква неочекуваност!
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ЉУБА: Раскажете, де. 

ТРОШЧЕЈКИН: Навистина, што вие, така, како статуа... Жилите ги оптегнувате... Ајде, 

раскажувајте!

РЕВШИН: Со еден збор... Вчера околу полноќ, онака, веројатно, околу десет и четириесет 

и пет... а не, ќе ве излажев... околу единаесет и три четврти јас се враќав од кино по 

вашиот плоштад и, значи, ене онде, неколку чекори од вашата куќа, од другата страна, - 

знаете, каде што е киоскот, - при светлината на уличната светилка, гледам, - и не можам 

на очите да си поверувам - стои со цигара в раце Барбашин. 

ТРОШЧЕЈКИН: Кај нас на аголон! Прекрасно. Па ние, Љуба, вчера за малку што не 

тргнавме исто така: ах, восхитувачки филм, ах, “Камера обскура” - најдобар филм на 

сезоната... Така и ќе нѐ треснеше нас по случај на сезоната. Понатаму!

РЕВШИН: Значи, така. Ние во она време малку се среќававме. Тој можеше и да ме 

заборави мене... Но, не: ме пронижа со поглед, - знаете, како што само тој умее, 

одвисоко, потсмешливо... и јас, без да сакам, застанав. Се поздравивме. Се рабира, 

јас бев љубопитен. Како тоа, му велам, вие, така предвремено се вративте во нашиве 

краишта?

ЉУБА: Зарем вие, директно така него го прашавте?

РЕВШИН: Смислата, беше таква. Јас помрморив, лупнав неколку фрази за поздрав, а да 

си направи заклучок од нив, се разбира, му оставив на самиот него. Па така, одговори. 

Да, вели, за одличното однесување и по случај на официјалните празнувања, ме 

замолија да го испразнам затворскиот стан година и половина порано од предвиденото. 

И гледа во мене: онака бесрамно, дрско. 

ТРОШЧЕЈКИН: Каков гусак! А? Што е ова, господа? Каде се наоѓаме ние, на Корзика ли? 

Што е ова? Охрабрување на вендетата?

ЉУБА: (На Ревшин) И тука, како што се гледа, вие малку сте се потплашиле!

РЕВШИН: Ни најмалку. И што, му велам, се готвите сега да правите? “Да живеам, вели, 

да живеам за свое задоволство” - и со смеење гледа во мене. А зошто, го прашувам јас, 

ти, господине, се моткаш овде во темницава?... То ест, јас јас не го реков тоа гласно, ама 

многу изразито го помислив - а тој, се надевам, го сфати. Ете - и се разделивме со тоа. 

ТРОШЧЕЈКИН: Вие исто така сте ми многу добар. Зошто не дојдовте веднаш? А јас ќе 

можев - малку ли работи можев - можев да излезам писмо да пуштам, што ќе беше 

тогаш? Барем да се потрудеше да телефонираш, во краен случај. 

РЕВШИН: Па знаете, некако доцна беше... Да ги пуштам, си реков, да се отспијат. 

ТРОШЧЕЈКИН: Мене баш не особено ми се спиеше. И сега дури јас сфаќам, зошто!
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РЕВШИН: Јас уште забележав дека тој многу мириса на парфем. Споредено со неговата 

саркастична мрачност, тоа ме зачуди, како нешто едвај ли не сатанско, ѓаволско. 

ТРОШЧЕЈКИН: Работата е јасна. Нема што тука да се разговара... Работата е сосем, сосем 

јасна. Јас целата полиција на нозе ќе ја кренам. Таква благодушност нема да допуштам! 

Никако не можам да сфатам, како по неговото заплашување, за кое знаеја сите, како по 

ова можеле да му одобрат, да се врати во нашиот град!?

ЉУБА: Тој вресна вака во моментот на возбудата. 

ТРОШЧЕЈКИН: Вазбуда... Возбуда... Ми се допаѓа тоа мене. Е, миличка, извини: кога 

човек стрела, а потоа гледа, дека не успеал со првиот истрел да убие, и, кога ќе вресне, 

дека тоа ќе го оствари по отслужувањето на казната, - - тоа... тоа не е возбуда, туку 

факт, крвав, ѕверски факт... ете што е тоа! Ама, гледате ли, какво магаре сум бил јас. 

Беше речено - седум години, и јас се базирав на тоа. Спокојно си мислев: ете имам уште 

четири години, ете уште три, ете уште година и половина, а кога ќе остане уште половина 

година - макар и да пукнеме, но ќе отпатуваме... Со пријателот од Кипар почнав веќе да 

се допишувам... Господи! Треба некој да ме истепа. 

РЕВШИН: Да бидеме ладнокрвни, Алексеј Максимович. Треба да се сочува јасноста на 

мислите и да не се плашиме... макар што, се разбира, претпазливост - и тоа вистинска 

претпазливост е неопходна. Ќе ви кажам отворено: според моите набљудувања, тој се 

наоѓа во состојба на најголема озлобеност и напнатост, а сосем не го скротил затворот. 

Сепак ви повторувам: можеби јас грешам. 

ЉУБА: Самиот затвор тука нема врска. Човекот просто беше затвореник. 

ТРОШЧЕЈКИН: Сето тоа е ужасно!

РЕВШИН: И еве ви го мојот план: кон десет часот да тргнеме јас и вие, Алексеј 

Максимович, и да отидеме во канцеларијата на Вишњевски: штом тој тогаш ја водеше 

вашата работа, и треба нему, пред сѐ нему да му се обратите. Секому му - е јасно, дека 

вие не можете да живеете вака загрозени... Простете што ви ги обновувам тешките 

спомени, но ете тоа се случи имено во оваа соба, зарем не?

ТРОШЧЕЈКИН: Имено тука, имено тука. Се разбира, тоа сосем се заборави и еве мојата 

мадам се навредуваше, кога јас некогаш на шега ќе ѝ напомнев... Тоа ѝ се чинеше како 

некаков театар, некаква видена некаде мелодрама... Јас дури понекогаш..., да, токму 

вам јас ви ја покажував дамката од кармин на подот и се шегував, дека еве сѐ досега 

останала трага од крв... Паметна шега. 

РЕВШИН: Значи, токму во оваа соба... Тух-тух-тух. 

ЉУБА: Во оваа соба, да. 
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ТРОШЧЕЈКИН: Да, во оваа соба. Ние тогаш само што се вселивме: младоженци, јас бев 

со мустаќи, таа носеше цвеќиња - сѐ како што треба: ситуација што трогнува. Еве овој 

шкаф тогаш го немавме, а ене оној стоеше кај оној ѕид, а другото е сѐ исто како сега, 

дури и ова ќилимче... 

РЕВШИН: Страшно!

ТРОШЧЕЈКИН: Не да е страшно, туку дури е и престапно. Вчера, денес, сѐ беше така 

спокојно... А сега - ете ви! Гледате ли? Што можам јас? Јас немам пари ни за самоодбрана, 

ни за бекство. Како можеле да го ослободат по сето она... Еве гледајте како сето тоа 

беше. Јас... седев овде. Впрочем, не, масата исто така стоеше инаку.. Вака, мислам. 

Гледате, сеќавањата не веднаш се приспособуваат кон втората претстава. Вчера ни се 

чинеше, дека сето тоа се случи толку одамна... 

ЉУБА: Тоа беше на осми октомври, и врнеше дожд, - затоа што, јас си спомнувам, 

санитарците беа во мокри мантили, и моето лице беше мокро додека ме носеа. Таа 

подробност можеби тебе ќе ти потреба при твојава репродукција. 

РЕВШИН: Страшна работа е - паметењето. 

ТРОШЧЕЈКИН: Еве сега мебелот стои токму како тогаш. Да, на осми октомври. Допатува 

нејзиниот брат, Михаил Иванович и остана кај нас на ноќевање. Ете така. Беше навечер. 

Надвор веќе беше темница. Јас седев овде, кај масичкава и лупев јаболко. Еве вака. 

Таа седеше ене онаму, каде што сега стои. Оддеднаш ѕвонче. Тогаш ние имавме нова 

домашна помошничка, ќутук, уште побетер од Марфа. Ја кревам јас главата, и гледам: 

кај вратата стои Барбашин. Еве, застанете кај вратата. Сосем назад. Така. Ние со Љуба 

махинално станавме, а тој во истиот момент пукаше. 

РЕВШИН: Леле,... одовде до вас ни десет чекори немало. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ни десет чекори, веројатно, нема. Уште со првиот истрел тој ја погоди во 

колкот, таа падна на подот, а со вториот - жик - мене во левата рака, еве овде. Уште еден 

сантиметар - и ќе беше здробена коската. И продолжува да пука, а јас со јаболкото, како 

младиот Тел. Во тоа време... Во тоа време влегува и одзади на него се навалува шурата: 

вие него го паметите - таков здрав, вистинска мечка. Го опфати, му ги сврте на грбот 

рацете и го држеше така. А јас, и покрај раната, и покрај страшната болка најспокојно се 

доближив до господинот Барбашин и кога го треснав по физиономијата... Ете тогаш тој и 

вресна - дословно паметам: почекајте, ќе се вратам и двајцата ќе ве дотепам!

РЕВШИН: А јас паметам како покојната Маргарита Семјоновна Хофман мене тогаш ми 

соопшти. Го ошумоглавила. Главно, на некој начин се слушнало дека Љуба Ивановна е 

пред умирачка. 
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ЉУБА: А пак во суштина, се разбира, тоа беше најобична ситница. Јас одлежав околу 

две недели, не повеќе. Сега дури ни белегот од раната не може да се забележи. 

ТРОШЧЕЈКИН: Па, да речеме. И може да се забележи. И не две недели, туку повеќе од 

еден месец. Да-да-да! Јас прекрасно се сеќавам. А и јас исто така со раката не малку се 

измалтретирав. Како сето тоа... Како сето тоа... Ете и тоа исто така - часовникот вчера јас 

го скршив, по ѓаволите! И, како сега, не ли е време?

РЕВШИН: Порано од десет нема смисла: тој доаѓа во канцеларијата околу десет и 

петнаесет. Или можеме директно кај него дома - тоа е на два чекора. Како претпочитате 

вие?

ТРОШЧЕЈКИН: Па јас сега дома кај него ќе телефонирам, ете што ќе направам. 

(Излегува)

ЉУБА: Кажи ми, Барбашин - многу се изменил?

РЕВШИН: Остави, Љупка. Сурат како сурат. 

Мала пауза. 

Интересна ситуација! Знаеш, душава ми е многу, многу растревожена. Нешто ме мачи. 

ЉУБА: Ништо - нека те помачи, тоа е прекрасна масажа за душата. Ти само не мешај се 

премногу. 

РЕВШИН: Ако и се мешам, тоа е само заради тебе. Ме чуди мене твоето спокојство! А јас 

пак сакав да те подготвам тебе, се плашев, дека тебе ќе те фати хистерија. 

ЉУБА: Виновна сум што не ме фати. Друг пат специјално заради вас ќе гледам да ме 

фати. 

РЕВШИН: А како сметаш ти... Можеби, јас да си позборувам со него онака “по душа”, 

пријателски. 

ЉУБА: Со кого ти тоа сакаш така “по душа”, пријателски?

РЕВШИН: Па со Барбашин. Можеби, ако му раскажам, дека твојата сопружничка среќа 

не е баш кој знае колку голема... 

ЉУБА: Само ти обиди се онака - “по душа”! Тој тебе ќе ти даде по тилот и по ушите за тоа 

“онака по душа”. 

РЕВШИН: Не лути се. Сфаќаш, тоа е гола логика. Ако тој тогаш се обиде да изврши атентат 

врз вас поради твојата среќа со мажот, тогаш во овој случај ќе му помине таквата желба. 

ЉУБА: А особено, ако се има предвид, дека меѓу мене и тебе е создаден исто така, така 

да се рече, своевиден роман, зарем не? Пробај, кажи му го и тоа!

РЕВШИН: Па, знаеш, јас сепак сум џентлемен... Но, иако тој дознае, нему, верувај ми, ќе 

му биде ама баш сеедно. Тоа воопшто се наоѓа на втор план. 
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ЉУБА: Пробај, пробај. 

РЕВШИН: Не лути се. Јас сакав само подобро да направам. Ах, колку сум јас растревожен!

ЉУБА: Мене ми е сосем, ама баш сосем сеедно. Кога сите вие би знаеле колку ми е 

сеедно... А каде тој живее сега, сѐ уште таму?

РЕВШИН: Да, очевидно. Јас денес не сум ти пријатен, денес не ме сакаш. 

ЉУБА: Драги мој, јас никогаш и не сум те сакала. Никогаш. Сфати?

РЕВШИН: Љубувче, не зборувај така. Грев ќе те фати!

ЉУБА: А ти воопшто зборувај погласно. Тогаш сите ќе бидат задоволни. 

РЕВШИН: Па зарем не знае драгиот Аљоша! Одамна знае. Ама и нему му е сеедно. 

ЉУБА: Нешто според тебе сега на сите им е се сеедно. Не, јас денес апсолутно не сум 

способна за такви разговори. Многу сум ти благодарна, што толку се загрижи и дотрча, 

просто со исплазен јазик, да ми раскажеш, да споделиш со мене ова - она и такви ми ти 

работи, но сега, јас те молам, оди си. 

РЕВШИН: Да, јас сега со него ќе одам. Ако сакаш, ќе го почекам во трпезаријата? 

Веројатно, тој по телефон целата приказна ја раскажува повторно. 

Пауза. 

Љубувче, со солзи на очи те молам, седи си дома денес. Ако ти треба нешто, нарачај ми 

мене. И Марфа треба да ја предупредиме, зашто може да го пушти кај вас дома. 

ЉУБА: А што претпоставуваш ти: тој на гости ќе ни дојде? На мајка ми да и го честита 

роденденот? Или зошто?

РЕВШИН: Ама не, онака, за секој непредвиден случај. Додека не се разјасни. 

ЉУБА: Ти само ништо не разјаснувај. 

РЕВШИН: Ете ти сега. Ти мене ме ставаш во невозможна положба. 

ЉУБА: Ништо, задоволи се со невозможното. Тоа ќе трае уште сосем кусо време. 

РЕВШИН: Јас сум бедотија, јас сум космест, јас сум здодевен. Речи отворено, дека сосем 

ти станав неинтересен. 

ЉУБА: Па и ќе речам. 

РЕВШИН: А ти си најпрекрасното, најнеобично, најграциозно суштество на светов. 

Тебе како да те создал со својата фантазија Чехов, го моделирал твојот лик Ростан, а 

те глумела на сцена Дузе. И, се разбира, не. Подарената среќа не си ја земаат назад. 

Слушај, ако сакаш, јас ќе го повикам Барбашин на двобој? 

ЉУБА: Престани да изведуваш глупости. Тоа е толку одвратно. Подобро постави ја 
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оваа маса на нејзиното место, - цело време се препињам на неа. Дотрча, зазбивта, го 

растревожи кутриот Аљоша... Зошто беше потребно сето тоа? Ќе нѐ дотепа, ќе нѐ убие, 

ќе нѐ претепа... Тоа се такви бесмислици, таков апсурд, навистина!

РЕВШИН: Да се надеваме дека се бесмислици. 

ЉУБА: А можеби, ќе нѐ убие, - господ ќе го знае... 

РЕВШИН: Гледаш: ти и самата допушташ. 

ЉУБА: Па, драги мој, малку ли нешто јас допуштам. Јас допуштам и работи, за кои вие 

дури и не сонувате. 

Трошчејкин се враќа. 

ТРОШЧЕЈКИН: Сѐ е во ред. Се договорив. Да одиме: нѐ чека кај него дома. 

РЕВШИН: А вие некако доста долго разговаравте. 

ТРОШЧЕЈКИН: А па, јас телефонирав уште на едно место. Ми се чини ќе успеам да 

добијам малку пари. Љуба, дојде сестра ти: треба да ја предупредиме неа и Антоњина 

Павловна. Ако до утре ги добијам парите, уште утре ќе тргнеме. 

РЕВШИН: Па, како што гледам, вие ја употребивте сета енергија... Можеби е залудно, и 

Барбашин не е веќе толку страшен; гледате, дури испадна во рима. 

ТРОШЧЕЈКИН: Не, не, секако ќе се тргнеме одовде, а потоа ќе размислуваме. Со еден 

збор сѐ се средува. Слушајте, повикав такси, пешки некако не ми се оди. Да тргнеме, 

да тргнеме. 

РЕВШИН: Само јас нема да плаќам. 

ТРОШЧЕЈКИН: И тоа како ќе платите. Што сакате вие? А еве ја и неа. Тргнуваме. Ти, Љуба, 

не возбудувај се, по десет минути ќе бидам дома. 

ЉУБА: Сосем сум спокојна. Ќе се вратиш жив. 

РЕВШИН: Вие седете си во гостинската соба и бидете спокојна. Јас уште еднаш денес ќе 

наминам. Дајте да ви ја бакнам рачичката. 

Двајцата заминуваат надесно, а одлево се појавува полека Вера. Таа е исто така 

млада и симпатична, но понежна и попитома од сестра си. 

ВЕРА: Здраво. Што тоа се случува во куќава?

ЉУБА: А што?

ВЕРА: Мама на машина чука, како зајаче по барабан. 

Пауза. 

Пак врне дожд, просто гадно време. Види, имам нови нараквици. Евтини се - преевтини. 
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ЉУБА: Јас исто така имам да ти се пофалам со нешто ново. 

ВЕРА: А, интересно е што. 

ЉУБА: Леонид се вратил. 

ВЕРА: Прекрасно!

ЉУБА: Го виделе долу на аголот кај нас. 

ВЕРА: Не случајно јас вчера го сонував. 

ЉУБА: Очевидно, го пуштиле од затвор порано од предвидениот рок. 

ВЕРА: Навистина е чудно: јас сонував дека некој го затворил во шкаф за облека, а кога 

почнаа да го отклучуваат и да го тресат шкафот, тој самиот дотрча со калауз, страшно 

сериозен, и помагаше во отклучувањето, а кога најпосле отклучија, се виде дека таму 

виси само еден фрак. Необично, нели?

ЉУБА: Да. Аљоша е опфатен од паника. 

ВЕРА: Ах, Љубушка, навистина ова беше новост! А интересно би било да го видиме. Се 

сеќаваш, како тој мене секогаш ме нервираше и колку јас се лутев. А општо земено, 

страшно ти завидував тебе. Љубушка, немој да плачеш! Сето тоа ќе се среди. Убедена 

сум дека тој нема да ве убие. Затворот не е термос, во кој можеш да држиш една иста 

мисла бескрајно долго, а да остане жешка како на почетокот. Не плачи, миличка. 

ЉУБА: Постои граница, до која моите нерви издржуваат. Но таа е веќе помината. 

ВЕРА: Престани, престани. Па има закон, има полиција, има, најпосле, здрав разум. Ќе 

видиш: ќе поскита малку наоколу, ќе воздивне и ќе исчезне. 

ЉУБА: Ах, ама не е во тоа работата. Дури и нека ме убие, јас би била само среќна. Дај 

ми некакво шамиче. Ах, господи... Знаеш ли, денес си го спомнив моето малечко, - како 

би играл тој со овие топки, - а Аљоша беше толку одвратен, толку страшен!

ВЕРА: Да, знам. Да бев на твоето место, јас одамна ќе се разведев. 

ЉУБА: Имаш ли пудра? Благодарам. 

ВЕРА: Би се развела, би се омажила за Ревшин, и, веројатно, веднаш и од него би се 

развела. 

ЉУБА: Кога денес тој дотрча со фалшив изглед на верно куче и ми раскажа, пред очите 

ми пламна буквално сѐ, целиот мој живот, и, како хартија, изгоре. Поминаа шест никому 

непотребни години. Единствена среќа беше детето, па и тоа умре. 

ВЕРА: Мислам дека ти беше многу заљубена во Аљоша во првото време. 

ЉУБА: Ама каква ти заљубена! Сама за себе ја одиграв таа улога. И тоа е сѐ. Имаше 

само еден човек, кого јас го сакав. 
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ВЕРА: А мене ме интересира: ќе се појави ли тој или не. Зашто, веројатно, ти некогаш ќе 

го сретнеш на улица. 

ЉУБА: Има една работа... Ете, откога Аљоша го удри него по образот, кога Миша го 

држеше. Искористи. Таа слика мене секогаш ме прогонуваше, секогаш ме печеше, а 

сега ме жеже посебно. Можеби, затоа, што чувствувам дека Лења никогаш нема да ми 

прости, што јас го видов тоа. 

ВЕРА: Колку воопшто беше тоа ненормално време. Господи! Што се се случуваше со 

тебе, кога ти реши да прекинеш, паметиш ли? Ама паметиш ли?

ЉУБА: Колку глупаво постапив јас? Испаднав таква идиотка. 

ВЕРА: Ние седевме со тебе во мракот во бавчата, од небото паѓаа ѕвезди, а ние двете 

бевме во бели фустани, како привиденија, и одразот на белата грмушка во леата беше 

како привидение, и ти, ти ми кажуваше дека не можеш повеќе, дека Лења те исцедува: 

ете вака. 

ЉУБА: И уште како. Тој имаше ужасен карактер. Самиот признаваше дека тоа не 

е карактер, туку харикири. Бескрајно, до бесмисленост ме измачуваше со својата 

љубомора, со своето променливо настроение, со различните свои крајности. А сепак 

тоа беше моето најубаво време. 

ВЕРА: А паметиш ли, дека тато исплашено зборуваше оти овој се занимава со нешто 

нејасно: половина од животот во сенка, а другата половина нестабилна, нестабилна, 

нестабилна. 

ЉУБА: Но, јасно е, никој тоа не го докажа. На Лења просто сите многу му завидуваа, а 

тато воопшто сметаше дека, ако некој се занимава со парични операции, а всушност со 

ништо не тргува, дека таквиот човек треба да седи или зад решетките на банката, или 

зад решетките на затворот. А Лења беше специфичен. 

ВЕРА: Да, но тоа исто така тогаш изврши свое влијание врз тебе. 

ЉУБА: На мене сите вршеа притисок. Миша ме притискаше со сета своја тежина. Мама 

неосетно ме подгризуваше, како што куче гризе кукла, кога никој не го гледа. Само 

ти, моја душичке, сето тоа го впиваше во себе и ништо не те чудеше. Но, се разбира, 

најважно е, што си сторив јас самата: кога јас по нашите среќавања со него во паркот 

си претставував како ќе биде да живеам со него во брак, тогаш јас чувствував - не, тоа 

не ќе можам да го издржам: вечна напнатост, вечна наелектризираност... Но просто, 

испаднав идиотка. 

ВЕРА: А помниш ли, како тој, понекогаш ќе дојдеше намуртен и намуртено раскажуваше 

нешто страшно смешно. Или како ние тројцата седевме на терасата, и јас знаев дека 
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вам до плачење ви се сака јас да си отидам, а јас седев во плетената лулка и си го читав 

Тургењев, а вие пак седевте на каучот, а јас знаев дека штом си отидам ќе се бакнувате, 

и затоа не си одев. 

ЉУБА: Да, тој мене безумно ме сакаше, со безумно безвезна љубов. Но имаше и 

поинакви мигови, - мигови на потполна тишина. 

ВЕРА: Кога пак тато умре и беше продадена нашата куќа и бавчата, мене ми беше 

страшно навредливо, што некако како додатно се продава и сѐ, сѐ што беше во аглите 

на куќата и на бавчата потшепнато, на шега кажано и проплакано. 

ЉУБА: Да, солзи, оган во главата... Отпатува некаде по работа на два месеца, а тогаш се 

намести некако овој Аљоша, со своите мечти, со кофите со боја. Јас се преправав дека 

ми го сврте умот, - а и некако ми стана жал за Аљоша. Тој беше таков детинест, толку 

беспомошен. И тогаш јас му го напишав тоа ужасно писмо на Лења: паметиш ли, јас и ти 

среде ноќ гледавме во поштенското сандаче, каде што писмото веќе беше пуштено, и ни 

се чинеше, дека сандачето збувна и секој момент ќе експлодира, како бомба. 

ВЕРА: Мене лично Аљоша никогаш не ми импонираше. Но ми се чинеше, дека ти ќе 

имаш со него необично интересен живот. А пак сѐ досега, ние всушност не знаеме дали 

е тој голем уметник или нешто ситно. “Мојот предок, војвода од четиринаесеттиот век, 

- пишуваше Трошчејкин со “јат” - и затоа, драга Вера, ве молам и вас отсега така да го 

пишувате моето презиме”. 

ЉУБА: И ете, станува јасно, дека се омажив за буквата “јат”. А што ќе биде сега, јас 

сосем не знам... И кажи ми: што ми требаше овој бесплатен додаток со Ревшин? Зошто 

ми беше тоа: само додатно оптоварување на душата, додатно прашиште во куќата. И 

колку е тоа понижувачко, што Аљоша сето тоа одлично го знае, а се преправа дека сѐ 

е во ред, дека сѐ е прекрасно. И господи, боже мој, Верочка, помисли си: Лења е сега 

само неколку улици понатаму од нас и јас во мислите постојано натаму се свртувам и 

ништо не гледам. 

Влегува Марфа со две топки. Тоа е старица со црвено лице и со две месести 

брадавици: на слепоочницата и кај носот. 

ВЕРА: Во секој случај сето тоа е страшно интересно. 

Марфа го зема филџанот од кафе. 

МАРФА: А што да купиме за послужување со чајот? Или вие сами ќе купите?

ЉУБА: Не, вие, ве молам. Или, можеби да порачаме по телефон? Не знам, - сега ќе 

дојдам таму и ќе ви кажам. 

Дотрчува Трошчејкин. Марфа излегува. 
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ЉУБА: Е, што има?

ТРОШЧЕЈКИН: Ништо: во градот е сѐ спокојно. 

ВЕРА: А ти, Аљоша, што претпоставуваше, дека сите ќе одат по улица со знамиња?

ТРОШЧЕЈКИН: А? Што? Какви знамиња? (На жена си.) Таа веќе знае? 

Љуба поткрева раменици. 

(На Вера.) Па, што ќе речеш? Убава ни е положбата, а?

ВЕРА: По мое мислење, прекрасна. 

ТРОШЧЕЈКИН: Можеш да ми честиташ. Веднаш се скарав со Вишњевски. Стара жаба! 

Тој си е сосем спокоен. Телефонирав и во полиција, но остана нејасно, има ли надзор, 

а ако има, во што тој се состои. Вака испаѓа, дека додека не нѐ убијат, ништо не може 

да се преземе. Со еден збор, сѐ е многу симпатично и елегантно. Меѓу другото, јас сега 

од автомобилот го видов неговиот помошник - како ли се викаше? - Аршински. Тоа не е 

на добро. 

ВЕРА: О, Аршински? Тука ли е тој? Сто години не сум го сретнала. Да, тој многу се дружеше 

со Лења Барбашин. 

ТРОШЧЕЈКИН: Тој со Лења Барбашин правеше фалшиви меници, - исто таков 

неранимајко. Слушај, Љуба, бидејќи за да отпатуваме ни се потребни пари, јас не сакам 

денес да ги пропуштам сеансите, во два часот ќе дојде момчето, а потоа старицата, но, 

се разбира, на гостите треба да им се откаже, погрижи се за тоа. 

ЉУБА: Како не! Напротив: јас сега ќе се погрижам за тортата. Тоа е празник на мајка ми 

и јас во никој случај немам намера да ѝ го расипувам тоа задоволство заради некакви 

привиденија. 

ТРОШЧЕЈКИН: Мила моја, тие привиденија убиваат. Ти тоа го сфаќаш или не? Ако ти 

воопшто се однесуваш кон опасноста со таква птичја безгрижност, тогаш јас... просто 

не знам. 

ВЕРА: Аљоша, ти се плашиш дека тој ќе се провре ваму заедно со другите?

ТРОШЧЕЈКИН: Може и тоа. Ништо смешно нема во тоа. Гости чекаат! Замислете, ве 

молам. Кога тврдина се наоѓа во положба на опсада, тогаш не ги повикуваат на гости 

драгите познаници. 

ЉУБА: Аљоша, тврдината е веќе предадена. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ти што, ова е нарочно? Си решила да ме уништиш?

ЉУБА: Не, но просто не сакам на другите да им го уништувам животот заради твоите 

фантазии. 
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ТРОШЧЕЈКИН: Има илјада работи, што треба да ги решиме, а ние се занимаваме кој 

знае со што. Да претпоставиме, дека Баумгартен ќе ми обезбеди пари... Што понатаму? 

Тогаш, значи, сѐ треба да се напушти, а јас имам пет портрети за довршување, и важни 

писма, и часовник на поправка... А ако патуваме, тогаш каде? 

ВЕРА: Ако сакаш да го знаеш моето мислење: ти сето ова премногу го земаш при срце. 

Ние сега седевме овде со Љуба и си го спомнувавме минатото, - и дојдовме до заклучок 

дека ти немаш никаков основ да се плашиш од Лења Барбашин. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ама што ти него постојано Лења па Лења... Кој е тој - вундеркинд? Ете 

Вишњевски исто така ме успокојуваше. Јас убаво го пресеков. Сега веќе не можеме 

да се надеваме на помош од државата, - се навреди жабата. Јас не сум плашлив, јас 

се плашам не за себе, но сосем не сакам првиот случаен подлец да ме продупчи со 

куршум. 

ВЕРА: Јас не сфаќам, Аљоша, една мала работа. Па јас одлично паметам, дека неодамна 

ние еднаш заедно го разгледувавме прашањето: што ќе биде, кога Барбашин ќе се 

врати. 

Љуба излегува. 

ТРОШЧЕЈКИН: Да претпоставиме... 

ВЕРА: И ете тогаш ти сосем спокојно... Не, ти не стој свртен со грб кон мене. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ако јас гледам низ прозорецот, тоа не е напразно. 

ВЕРА: Се плашиш дека тој чека прилика?

ТРОШЧЕЈКИН: Е па, не се сомневам дека тој е негде близу и чека момент... 

ВЕРА: А тогаш ти сѐ спокојно предвиде и нѐ уверуваше нас, дека во тебе нема злоба, 

дека некогаш со него ќе пиеш брудершафт. Со еден збор, ти беше целиот кроткост и 

благородство. 

ТРОШЧЕЈКИН: Не се сеќавам. Напротив: немаше ден, а да не ме мачи мислата за 

неговото враќање. Што претпоставуваш ти, дека јас не се подготвував да отпатувам? 

Но како јас можев да предвидам, дека него ќе го ослободат? Како, кажи? По околу два 

месеца ќе беше мојата изложба... Освен тоа, јас чекам некои писма... По една година ќе 

отпатувавме... И тоа засекогаш, се разбира! 

Љуба се враќа. 

ЉУБА: Ете така. Ние сега ќе појадуваме. Верочка, ти ќе останеш кај нас, така ли? 

ВЕРА: Не, миличка, ќе одам. Уште еднаш ќе наѕрам кај мама, а потоа ќе си отидам дома. 

Знаеш, Вашечка се враќа од болница, треба да го нахранам. Подоцна ќе дојдам. 
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ЉУБА: Добро, како сакаш. 

ВЕРА: Меѓу другото, оваа негова кавга со мама мене почнува да ме дразни. Да се 

навредиш од стара жена затоа, што таа се осмелила да проговори, оти тој некому му 

поставил неправилна дијагноза. Ужасно глупаво. 

ЉУБА: Само ти дојди веднаш по појадокот. 

ТРОШЧЕЈКИН: Господа, тоа е најголемо безумство! Последен пат ти повторувам,

ЉУБА: треба да се откаже денешниот фестивал. По ѓаволите!

ЉУБА: (На Вера). Колку е тој чуден, зарем не? Еве, тој вака ќе мрмори уште цел саат и 

ни најмалку нема да се измори. 

ТРОШЧЕЈКИН: Прекрасно. Само да знаете, дека јас нема да присуствувам. 

ЉУБА: Знаеш, Верочка, па јас ќе дојдам со тебе до аголот: се појави сонце. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ти ќе излезеш на улица? Ти си... 

ВЕРА: Сожали се на мажот ти, Љубушка. Ќе имаш време да прошеташ. 

ТРОШЧЕЈКИН: Не, мила моја... ако ти... ако ти тоа го направиш... 

ЉУБА: Добро, добро. Само не врескај. 

ВЕРА: Па добро, јас тргнувам. Тебе, значи, ти се допаѓаат моите нараквици? Симпатични 

се, нели? А ти, Аљоша, успокој се... Прибери се... Никој не жадува да ја пролее твојата 

крв... 

ТРОШЧЕЈКИН: Му завидувам, гулапче, на твоето спокојство! А ете, ако твојата сестра ја 

застрелаат, тогаш ти ќе се сетиш - и ќе скокаш. Јас, во секој случај, утре ќе отпатувам. 

Ако не добијам дотогаш пари, барем ќе знам, дека ја посакуваат мојата смрт. О, кога јас 

би бил лихвар, бакал, како тогаш би ме чувале! Ништо, ништо! Некогаш моите слики ќе 

ги тераат луѓето да се прашуваат, само јас тоа не ќе можам да го видам. Каква нискост!

Убиецот се мотка под нашите прозорци, а дебелиот адвокат ме советува да се средам. 

Кој всушност, треба да се средува? Јас во гробот ќе се средувам, по камењата? Не, 

извинете. Јас уште ќе се потрудам да се одбранам себе си!

ВЕРА: До видување, Љубушка. Значи, јас набргу ќе дојдам. Убедена сум дека сѐ ќе биде 

во ред, нели? Но, те молам, сепак подобро седи си дома денес. 

ТРОШЧЕЈКИН: (крај прозорецот) Љуба! побргу ваму - ене го. 

ВЕРА: Ах, јас исто така сакам да го видам. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ене го таму!

ЉУБА: Каде? Јас ништо не гледам. 



okno.mk | Margina #17-18 [1995] 177

ТРОШЧЕЈКИН: Таму! Кај киоскот. Онаму, онаму, онаму. Стои. Па не гледаш ли?

ЉУБА: Кој? Оној на крајот од тротоарон? Со весникот?

ТРОШЧЕЈКИН: Да, да, да! 

Влегува Антоњина Павловна. 

 АНТОЊИНА ПАВЛОВНА: Деца мои, Марфа веќе послужува. 

ТРОШЧЕЈКИН: Сега гледаш? Кажи кој беше прав? Не наведнувај се! Сосем си се 

збудалела!

Завеса. 
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ВТОРО 
ДЕЈСТВИЕ

Гостинска соба, истата онаа трпезарија. Љуба, Антоњина Павловна. Маса. Бифе. 

Марфа ги собира од масата остатоците од појадокот, како и чаршафот. 

МАРФА: А кога ќе дојде... оној.. - де.., Љуба Ивановна?

ЉУБА: Воопшто нема да дојде. Можете да го прекинете стражарењето. 

МАРФА: Какво стражарење?

ЉУБА: Ништо. Везениот чаршав, ве молам. 

МАРФА: Ме исплаши мене Алексеј Максимович. Со очила, вели, ќе биде. 

ЉУБА: Очила? Што туку нешто измислувате вие?

МАРФА: Ама мене ми е сеедно. Јас никогаш не сум го видела. 

А. ПАВЛОВНА: Ете, мора да му се признае - тој сосем убаво ја издресирал!.. 

ЉУБА: Јас никогаш и не се сомневав дека Аљоша ќе ја збудали. Кога тој ќе почне да ја 

опишува надворешноста на човека, тогаш почнува квазифантазијата или тенденцијата. 

(На Марфа) Од слаткарницата пратија сѐ?

МАРФА: Она што беше порачано, пратија. Вели, блед е и крагната ќе му биде крената. А 

откаде јас ќе знам дали е блед или румен, штом - крагната ќе му биде крената и ќе носи 

црни очила. (Си оди.)

ЉУБА: Глупава, примитивна баба. 

 А. ПАВЛОВНА: Ти, Љубушка, сепак замоли го Ревшин да ја гледа што прави, зашто инаку 

таа од страв воопшто никого нема да пушти. 

ЉУБА: Главно, таа лаже. Прекрасно може да се ориентира, само ако посака. Од тие 

ненормални разговори, јас и самата почнувам да верувам дека тој наеднаш ќе се појави. 

А.ПАВЛОВНА: Кутриот Аљоша! Ете кого јас го жалам... Неа ја исплаши, мене ми си навика 

кој знае зошто... Што реков нешто јас при појадокот? 

ЉУБА: Ама јасно е, дека тој е растроен. 

Мала пауза. 

Тој дури почнува да халуцинира... Си претставил дека некој низичок блондин, кој 

спокојно си купувал весник е... Колку е тоа глупаво! Но него никако не можеш да го 

разубедиш. Тој заклучил дека Барбашин се мотка под нашите прозорци, и, значи, тоа е 

така. 
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А.ПАВЛОВНА: Смешно е, што сега ми дојде на ум: па од сето тоа би можело да испадне 

чудесна драма. 

ЉУБА: Драга моја мамичке! Ти си зачудувачка неделикатна жена. Толку се радувам 

што судбината ми даде литературна мајка. Да беше некоја друга на твое место, сега ќе 

тажеше, а ти сакаш да напишеш творба. 

А.ПАВЛОВНА: Не, навистина. Би можело ова да се пренесе на сцена скоро ништо не 

менувајќи, само малку да се згустат боите. Првото дејствие: еве едно вакво утро, какво 

што беше денеска... Навистина, наместо Ревшин јас би зела друг гласник, помалку 

трафаретен. Да речеме, да се појави некој интересен полициски чиновник со црвен нос, 

или адвокат со еврејски акцент. Или, најпосле, некаква кобна убавица, која Барбашин 

некогаш ја отфрлил. Сето тоа може без мака да се поднадуе. И понатаму, значи, само се 

развива. 

ЉУБА: Со еден збор: господа, кај нас во градот допатува ревизор. Гледам јас, дека 

ти целата оваа приказна ја прифаќаш како додатно изненадување по повод твојот 

роденден. Сила си, мамичке! А како, по твое мислење ќе се развива понатаму? Ќе има 

ли пукање?

А.ПАВЛОВНА: Па, тоа уште треба да се обмисли. Можеби, тој самиот ќе се застрела крај 

твоите нозе. 

ЉУБА: А јас би сакала многу да го знам крајот. Леонид Викторович зборуваше за 

драмите, дека ако во првото дејствие има закачено на ѕидот пушка, тогаш во последното 

таа треба да изневери, да не испали. 

А.ПАВЛОВНА: Само ти, те молам, никакви глупости не прави. Помисли, Љубушка, тоа е 

среќа, што ти не се омажи за него. А колку тогаш се лутеше на мене, кога уште во самиот 

почеток настојував да те натерам правилно да резонираш. 

ЉУБА: Мамичке, подобро пишувај драма. А моите спомени никогаш нема да се усогласат 

со твоите, така што не вреди и да заклучуваш. А да, ти сакаше да ни ја прочиташ твојата 

приказна. 

А.ПАВЛОВНА: Ќе ја прочитам, кога ќе се соберат гостите. Стрпи се уште малку. А јас пред 

појадокот ја дополнив и ја отшлифував. 

Мала пауза. 

Не сфаќам, зошто од Миша не добив никакво писменце. Да не е нешто болен... 

ЉУБА: Глупости. Заборавил, а во последен момент ќе отрча во галоп на пошта за да ти 

прати телеграма. 

Влегува Ревшин, облечен скоро официјално. 
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РЕВШИН: Уште еднаш, добар ден. Како е настроението? 

ЉУБА: О, чудесно. А што вие, како на погреб да сте се подготвиле?

РЕВШИН: А зошто тоа го велите? Заради црниов костум? Како инаку: кај вас е семеен 

празник, педесетгодишнина на драгата писателка. Вие, ми се чини, сакате хризантеми, 

Антоњина Павловна... Тоа е вистинско писателско цвеќе. 

А.ПАВЛОВНА: Прекрасно! Благодарам, миличок. Љубушка, ене онаму е вазната. 

РЕВШИН: А знаете ли зошто е писателско цвеќе? Затоа што во зборот хризантема 

секогаш има тема. 

ЉУБА: Вие сте душа на општеството... 

РЕВШИН: А каде е Алексеј Максимович?

А.ПАВЛОВНА: Ах, кутриот, има сеанса на сликање. Го слика синчето на златарот. А зошто, 

имате ли вие некакви нови вести? Бегалецот оттогаш не го сретнавте?

ЉУБА: Ете, јас знаев: сега ќе се појават гласини дека тој избегал од затвор. 

РЕВШИН: Посебни вести нема. А како вие ја оценувате положбата, Антоњина Павловна?

А.ПАВЛОВНА: Оптимистички. Впрочем, јас сум убедена, дека ако би ми дале мене пет 

минути да позборувам со него, сѐ одеднаш би се разјаснило. 

ЉУБА: Не, оваа вазна не е добра. Плитка е. 

А.ПАВЛОВНА: Тој е ѕвер, а јас умеам да разговарам со ѕверови. Мојот покоен маж еднаш 

сакаше физички да го нападне еден пациент, затоа што, наводно, лекарите не ја спасиле 

навреме неговата жена. Јас многу брзо го смирив. Дај ги тие цвеќиња ваму. Самата ќе 

ги наместам - имам јас таму вазни колку што сакаш. И, моментално, тој пациент стана 

сосем кроток. 

ЉУБА: Мамичке, тоа никогаш не се случило. 

А.ПАВЛОВНА: Ете, се разбира: ако јас почнам нешто интересно да раскажувам, веднаш 

испаѓа дека е тоа само моја измислица. (Излегува со цвеќињата.)

РЕВШИН: Па, што да се прави - тоа е судбина на сите автори!

ЉУБА: Најверојатно, ништо нема? Или сепак се зафативте со шпионирање од хоби?

РЕВШИН: Ама зошто ти повторно се нафрлаш на мене... Па ти... па вие... знаете, дека 

јас... 

ЉУБА: Знам, дека вие обожавате да се забавувате со туѓи работи. Вие сте цел Шерлок 

Хомс од Барнаул. 

РЕВШИН: Ама не, навистина... 
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ЉУБА: Ајде, заколнете ми се, дека оттогаш веќе не го видовте. 

Страшно траскотење. Дотрчува Трошчејкин. 

ТРОШЧЕЈКИН: Огледалото е скршено! Проклето детиште, со топката го скрши огледалото!

ЉУБА: Кое? Каде?

ТРОШЧЕЈКИН: Па она во претсобјето. Види-види-види!. Ајде, погледај! Погледај! 

ЉУБА: Јас те предупредував, дека по сеансата тој треба веднаш да си оди дома, а не да 

игра фудбал. Се разбира, тој се збудалува, кога има пет топки... (Бргу излегува.) 

ТРОШЧЕЈКИН: Велат, дека е тоа страшен предзнак. Јас не верувам во предзнаци. Но кој 

знае зошто, тие во мојот живот секогаш се остваруваа. Колку се чувствувам непријатно... 

Па, ајде, раскажувајте. 

РЕВШИН: Да, има нешто. Само многу ве молам - ни збор на вашата женичка. Тоа само 

ќе ја вознемири, особено поради тоа што таа кон оваа приказна се однесува како кон 

своја лична работа. 

ТРОШЧЕЈКИН: Добро - добро... Кажувајте. 

РЕВШИН: Значи, штом јас и вие се разделивме, јас отидов во неговата улица и застанав 

да дежурам. 

ТРОШЧЕЈКИН: Дали вие го видовте? Зборувавте ли со него?

РЕВШИН: Почекајте, ќе раскажам по ред. 

ТРОШЧЕЈКИН: По ѓаволите редот!

РЕВШИН: Вашата забелешка во најмала рака е анархична, но сепак стрпете се. Вие 

веќе денес ги расипавте вашите односи со Вишњевски со вашата склоност кон избрзани 

зборови. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ама, баш ми е гајле. Јас инаку ќе средам. 

РЕВШИН: Беше, како што знаете, околу десет часот. Точно во десет и половина кај него 

влезе Аршински, - вие знаете, за кого зборувам јас?

ТРОШЧЕЈКИН: Да-да, и јас го видов на булеварот, очевидно, токму натаму одеше. 

РЕВШИН: Решив да чекам, без оглед што врнеше ситен дожд. Поминува четврт час, 

половина час, четириесет минути. Па, велам, тој, веројатно, до вечер нема да излезе. 

ТРОШЧЕЈКИН: Кому? 

РЕВШИН: Кому?

ТРОШЧЕЈКИН: Кому вие тоа му го рековте?

РЕВШИН: Па тука од дуќанчето еден интелигентен трговски помошник и една дама од 
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соседната куќа со нас стоеја. И уште некој - и уште некој - не се сеќавам. Но тоа е сосем 

неважно. Со еден збор, велеа, дека тој веќе изутрината излегол да купи цигари, а сега, 

најверојатно, ќе отиде да појадува. Тогаш времето во извесна мера се подобри... 

ТРОШЧЕЈКИН: Ве молам - без опишување на природата. Го видовте ли вие него или не?

РЕВШИН: Го видов: во дванаесет без дваесет минути тој излезе заедно со Аршински. 

ТРОШЧЕЈКИН: Аха!

РЕВШИН: Во светлосив костум. Избричен, како гроф, а изразот на лицето му беше ужасен: 

црните очи горат, на усните потсмев, веѓите намуртени. На аголот тој се поздрави со 

Аршински и влезе во ресторанот. Јас, онака незабележано, се прошмугнав натаму и низ 

витрината гледам: седи на масичката крај прозорецот и нешто запишува во бележник. 

Тогаш го послужија појадок, тој се зафати со него, - да, а тогаш јас почувствував дека и 

јас сум смртник, и решив да отидам дома да појадувам. 

ТРОШЧЕЈКИН: Значи, тој беше намуртен?

РЕВШИН: Пеколно намуртен. 

ТРОШЧЕЈКИН: Е, кога јас би бил законодавец, јас секого би го влечкал во полициската 

станица за изразот на лицето - веднаш! И тоа е сѐ?

РЕВШИН: Стрпете се. Само што јас се оддалечив на пет чекори, кога мене ме стаса 

лакејот на ресторанот со записка. Од него. Еве ја. Гледате, здиплена е и одозгора е 

напишано со негов ракопис: “До господинот Ревшин, лично”. Обидете се да погодите 

што е напишано во неа? 

ТРОШЧЕЈКИН: Ајде побргу, немам кога да одгатнувам. 

РЕВШИН: А сепак. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ајде, вам ви се зборува!

РЕВШИН: Вие, впрочем, секако не ќе можевте да се досетите. Еве, земете. 

ТРОШЧЕЈКИН: Не сфаќам... Овде нема ништо напишано... Празно парче хартија. 

РЕВШИН: Токму тоа и е она страотното. Тоа празно ливче, таа белина е пострашна од 

секакви заплашувања. Јас просто ослепев. 

ТРОШЧЕЈКИН: А, тој е талентиран, тој гнасен човек. Во секој случај, ливчево треба да 

се зачува. Можеби ќе потреба како материјален доказ. Не, јас повеќе не можам да 

живеам... Колку е часот?

 РЕВШИН: Три и дваесет и пет минути. 

  ТРОШЧЕЈКИН: По половина час ќе дојде проклетата ВАГАБУНДОВА: претставете си, 

колку ми е пријатно денес да сликам портрети? И ова исчекување... Вечер ќе треба да 
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ми телефонираат... Ако нема пари, тогаш ќе треба вие да ми помогнете некако во оваа 

хаосна положба! Јас кај мнозина имам авансирано, но дома немам ни скапана паричка. 

Зарем вие ништо не можете да смислите?

 РЕВШИН: Па, што да ви кажам, ете... гледате ли, јас лично свои пари немам, но во 

краен случај ќе ви пронајдам за карта, - ако не одите далеку, се разбира, и, да речеме за 

живеачка таму каде што ќе бидете за околу две недели, но под услов, се разбира, дека 

Љуба Ивановна ќе ја пуштите кај сестра ми на село. А понатаму ќе видиме. 

ТРОШЧЕЈКИН: А, извинете: јас без неа не можам. Вие тоа одлично го знаете. Па јас сум 

како мало дете. Ништо не умеам, во сѐ правам збрка. 

РЕВШИН: Па што, ќе морате да правите збрка. Нејзе таму ќе ѝ биде прекрасно, сестра ми 

е човек од прва сорта, а самиот јас ќе наминувам. Имајте предвид, Алексеј Максимович, 

дека кога метата е разделена на два дела и тие два дела се на различни места, тогаш 

нема во што да се стрела. 

ТРОШЧЕЈКИН: Па јас и не зборувам ништо... Општо земено, тоа е паметно... Ама пак 

Љуба ќе се заинаети. 

РЕВШИН: Можеби некако ќе ја убедиме. Вие само пренесете така, дека, божем, тоа е 

ваша идеја, а не моја. Така ќе биде попристојно. Јас и вие сега зборуваме како џентлемен 

со џентлемен, и, се осмелувам да помислам, вие одлично ја сфаќате положбата. 

ТРОШЧЕЈКИН: Па, ќе видиме. А како сметате вие, сер, - ако јас навистина утре тргнам, 

можеби ќе треба да се гримирам? Кај мене, токму како да знаев, останаа една брада и 

една перика од нашиот театар. Што велите, а?

РЕВШИН: Па што? Може. Само внимавајте, да не ги исплашите другите патници. 

ТРОШЧЕЈКИН: Да, сето тоа е некако... Но, од друга страна, мислам, дека ако тој ветил, 

сепак ќе ми донесе. Зарем не?

РЕВШИН: Алексеј Максимович, јас не сум упатен во вашите кредитни можности. 

 Влегуваат Љуба и Вера. 

ВЕРА: (На Ревшин) Добар ден, конфиденту. 

ТРОШЧЕЈКИН: Види, слушни, Љуба, што раскажува тој. (Побарува во џебот за да го 

извади ливчето.)

РЕВШИН: Драги мој, вие се согласивте да не им ја соопштувате на дамите оваа ризична 

анегдота. 

ЉУБА: Не, веднаш да ни ја соопштите. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ама, оставете ме вие сите еднаш мене! (Излегува.)
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ЉУБА: (На Ревшин) Добри сте ми вие!

РЕВШИН: Се колнам, Љуба Ивановна... 

ЉУБА: Еве што јас вас ќе ве замолам. Онаму, во претсобјено, е страшен лом. Јас, на 

пример, си го исеков прстот. Појдете - треба да се пренесе од спалната друго огледало. 

Марфа не може. 

РЕВШИН: Со задоволство. 

ЉУБА: И воопшто, вие водете сметка, таа да не го тресне некој невин гостин, ако помисли 

дека е тој вашиот денешен собеседник. 

РЕВШИН: Љуба Ивановна, јас со него не разговарав - ви се колнам. 

ЉУБА: И истовремено кажете ѝ, да дојде да ми помогне да ја наместам масата за 

послужување чај. Сега ќе почнат да се собираат. 

ВЕРА: Љубочка, дозволи ми јас да наместам, јас тоа го обожавам. 

РЕВШИН: Ќе видите, јас ќе бидам како кербер. (Излегува.) 

ЉУБА: Секогаш, кога чекам гости, јас кој знае зошто, мислам, дека целиот свој живот 

така си го испустив. Не, подобро малите... А што велеше ти? Значи, тој сѐ уште ја има 

истата економка?

ВЕРА: Да, сѐ истата. Овие ли?

ЉУБА: Па можеби тие. А откаде Лиза ја познава?

ВЕРА: Таа еднаш ја препорачала Лиза на семејството Станиславски, а јас од кај нив 

ја добив. Денес, кога јас се вратив од кај тебе, ја најдов како нешто заинтересирано 

рано разговара со домарот. Барбашин па Барбашин - постојано нешто мрмореа. Со 

еден збор, се гледа дека тој допатувал без предупредување, вчера околу седум часот 

вечерта, но сѐ било подредено, бидејќи економката целото тоа време таму си живеела. 

ЉУБА: Да, јас добро се сеќавам за тој стан. 

ВЕРА: Ноќеска тој излегол некаде, а потоа скоро од самото утро пишувал на машина 

писма. 

ЉУБА: Ах, Вера, колку е тоа, општо земено бедно. Зошто јас морам да се интересирам 

за озборувањата на две стари жени. 

ВЕРА: Па сепак е интересно, признај! И малку страшно. 

ЉУБА: Да - и малку страшно... 

Влегуваат Марфа со тортата и Антоњина Павловна со овошје. 

ВЕРА: А ако тој и навистина подготвува нешто кобно? И, еве уште што: божем многу 

ослабел во затворот и прва работа му била да нарача котлети и шише шампањ. Воопшто, 
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на Лиза ѝ беше многу жал за тебе... А колку луѓе ќе има овде вечерва приближно? Точно 

ли јас ги избројав?

ЉУБА: Писателот... Тетка Жења, тетин Пол... Бабичката Николадзе... Мешаев... Ревшин... 

Ние четворицата... Ми се чини дека се толку. За секој случај, ќе ставиме уште една чашка. 

ВЕРА: А за кого? Или?.. 

А.ПАВЛОВНА: Мешаев велеше, дека можеби ќе дојде неговиот брат. А знаеш ли, 

Љубушка... 

ЉУБА: Што?

А.ПАВЛОВНА: Не, ништо, мислев дека оваа е од старите вилушки. 

Влегува Трошчејкин. 

ТРОШЧЕЈКИН: Но ете, слава му на бога. Луѓето почнуваат да се разбудуваат. Љуба, сега 

ми телефонираше Куприков и ме молеше никој од нас да не излегува на улица. Тој сега 

ќе дојде кај мене. Очевидно, има нешто ново. Не сакал по телефон да зборува. 

ЉУБА: Многу жалам, што ќе дојде. Јас воопшто не ги поднесувам твоите колеги. Гледаш 

ли, Вера, чашката ќе си најде своја примена. Ајде, стави уште некоја. 

ТРОШЧЕЈКИН: Да, се чини дека луѓето почнуваат да сфаќаат во каква положба се 

наоѓаме ние. Но, знаеш ли, јас ќе поткаснам малку. 

ЉУБА: Остави ја тортата, не кради. Почекај, додека се соберат гостите, тогаш колку 

сакаш ќе можеш да лапаш. 

ТРОШЧЕЈКИН: Кога ќе дојдат гостите, јас ќе бидам во своето атеље. Вие извинете. Добро, 

јас ќе земам само бонбона. 

ВЕРА: Аљоша, не расипувај, јас толку убаво ги наместив. Слушај, јас сега ќе те треснам 

по прстите. 

А.ПАВЛОВНА: Еве ти парче кекс. 

Ѕвонење на вратата. 

ТРОШЧЕЈКИН: А, тоа е старата Вагабундова. Ќе се обидам денес да го завршам нејзиниот 

портрет. Рацете ми се тресат, не можам да ја држам четкичката, а сепак ќе ја завршам, 

ѓавол да ја земе! Нема многу да ја дотерувам. 

ВЕРА: Тебе од алчност ти се тресат рацете. 

Влегува Ревшин. 

РЕВШИН: Господа, ене таму дојде некоја госпоѓа: судејќи по некои признаци, таа не 

влегува во денешната програма. Некоја-си Елеонора Шнап. Да ја примиме ли?

ТРОШЧЕЈКИН: Што е ова, Антоњина Павловна? Кого вие го предизвикувате? Избркајте 

ја!
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А.ПАВЛОВНА: Јас не сум ја поканила. Шнап? Шнап? Ах, Љубушка... Тоа е, ми се чини, 

твојата бивша акушерка?

ЉУБА: Да. Страшна жена. Не треба да ја примиме. 

А.ПАВЛОВНА: Штом таа дошла мене да ми честита, тогаш не можеме да ја истераме. Не 

е љубезно. 

ЉУБА: Како што сакаш. (На Ревшин.) Ајде побргу. Поканете ја. 

ВЕРА: За последен пат ние ја видовме на погреб кај... 

ЉУБА: Не се сеќавам, ништо не се сеќавам... 

ТРОШЧЕЈКИН: (се готви да излезе налево) Јас, во секој случај, не сум тука. 

ВЕРА: Залудно го правиш тоа, Аљоша. Внуката од нејзиниот прв маж беше мажена за 

братучедот од Барбашин. 

ТРОШЧЕЈКИН: А! Тогаш тоа е друга работа... 

Влегува Елеонора Шнап: во фустан со виолетова боја и со монокл. 

А.ПАВЛОВНА: Колку е љубезно од вас, што наминавте. Јас, всушност и не сакав да 

разгласувам, но, очевидно, невозможно е да се скрие. 

ЕЛЕОНОРА ШНАП: За жал, за тоа веќе зборува целиот, ама целиот град. 

А.ПАВЛОВНА: Токму, за жал! Многу добро. Јас самата сфаќам, дека со тоа нема зошто 

да се гордеам: само сум поблиску до гробот. Ова е мојата ќерка Вера, а Љуба, вие, се 

разбира ја знаете, мојот зет исто така, а Надежда немам. 

ЕЛЕОНОРА ШНАП: Господи! Зарем е безнадежно?

А.ПАВЛОВНА: Да, ужасно безнадежно семејство. (Се смее.) А колку сакав да имам 

малечка Нада со зелени очички. 

ЕЛЕОНОРА ШНАП: Таака ли? 

ЉУБА: Ама овдека има недоразбирање. Мамичке!

А.ПАВЛОВНА: Седнете, ве молам. Сега ќе пиеме чај. 

ЕЛЕОНОРА ШНАП: Кога јас денес разбрав, тоа навистина плеснав со рацете. Си мислам: 

треба веднаш да се појде и да се види. 

ЉУБА: И да се види, како тие тоа го преживуваат?

А.ПАВЛОВНА: Па откаде таа знае? Аљоша, ти ли си избрборил?

ЉУБА: Мамичке, јас ти велам, овде се случува идиотска збрка. (Кон Шнап.) Работата е 

во тоа, што денес е роденден на мајка ми. 

ЕЛЕОНОРА ШНАП: Несреќната мајка! О, јас сѐ сфаќам... 



okno.mk | Margina #17-18 [1995] 187

ТРОШЧЕЈКИН: Кажете, вие, можеби, тој човек... 

ЉУБА: Престани, те молам. Какви се овие разговори?

ЕЛЕОНОРА ШНАП: Пријателите се познаваат во време на голема несреќа, а непријателите 

во време на мала. Така секогаш зборуваше мојот професор Есер. Јас не можев да не 

дојдам... 

ВЕРА: Никаква несреќа нема. Што зборувате вие! Сите сме сосем спокојни и дури во 

празнично расположение. 

ЕЛЕОНОРА ШНАП: Да, тоа е убаво. Никогаш не треба да потклекнуваме. Треба да се 

држиме! - така е! (На Љуба.) Кутрата, моја! Кутрата жртвувана. Благодарете му на бога 

дека вашето малечко не го гледа сето ова. 

ЉУБА: Кажете, Елеонора Карловна... имате ли вие многу работа? Многу ли раѓаат?

ЕЛЕОНОРА ШНАП: О, јас знам дека мојата репутација е репутација на студен женски 

лекар... Но, право да ви кажам, освен штипките јас имам уште и големо и сожаливо 

срце. 

А.ПАВЛОВНА: Во секој случај, ние многу сме трогнати од вашето сочувство. 

ЉУБА: Мамичке! Ова е неподносливо... 

Ѕвонење на вратата. 

ТРОШЧЕЈКИН: Меѓу нас речено: вие, можеби, тој човек денес го видовте?

ЕЛЕОНОРА ШНАП: Сега наминав, но него го немаше дома. А што, да не сакате нешто да 

му пренесам? 

Влегува Ревшин. 

РЕВШИН: Кај вас дојде, Алексеј Максимович, госпоѓа Вагабундова. 

ТРОШЧЕЈКИН: Веднаш. Слушај, Љуба, кога ќе дојде Куприков, повикај ме веднаш. 

Вагабундова влегува како скоклива топка: многу е возрасна, облечена во бел фустан 

со тантели, исто така бело ладало, коса бојосана во боја на кајсија. 

ВАГАБУНДОВА: Здраво, здраво, извинете што вака упаднав! Алексеј Максимович, 

имајќи ја предвид положбата - 

ТРОШЧЕЈКИН: Ништо, да одиме, да одиме!

ВАГАБУНДОВА: - и поради постојните околности - 

ЉУБА: Госпоѓо, тој денеска е со голем ентузијазам, ќе видите!

ВАГАБУНДОВА: Без расправии! Не - не - не - не. Вие не можете да го сликате мојот 

портрет. Господи, како тоа може да се допушти! Да се убие ваква убавица!
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ТРОШЧЕЈКИН: Портретот мора да се заврши. 

ВАГАБУНДОВА: Уметнику, мене не ми е потребно херојство! Јас го уважувам вашето 

неспокојство: јас самата сум вдовица - и не само еднаш, туку двапати. Мојот брачен 

живот ми беше мрачна лага. И се состоеше само од смртни случаи. А јас гледам, вие 

чекате гости?

А.ПАВЛОВНА: Седнете, ве молам. 

 ВАГАБУНДОВА: Со големо љубопитство очекувам новини!

ТРОШЧЕЈКИН: Јас со вас зборувам сериозно. Испијте го чајот, каснете што сакате, - ете 

овој колач со крем, - но потоа јас сакам да го продолжам сликањето! Разберете, јас, 

веројатно, утре ќе отпатувам. Треба да завршам!

ЕЛЕОНОРА ШНАП: Таака. Тука зборува разумот. Отпатувајте, отпатувајте и уште еднаш 

отпатувајте! Со господин Барбашин јас секогаш бев малку во познанство и, се разбира, 

тој сигурно ќе направи нешто ужасно. 

ВАГАБУНДОВА: Можеби, бомба ќе фрли? А, ако му текне да земе апломба? Ете ќе фрли, 

и сите нас сега - еве сега ќе нѐ разнесе. 

А.ПАВЛОВНА: За себе си јас сум спокојна. Во Индија постои верување дека само 

големите луѓе умираат на денот на својот роденден. Тоа е законот на цели броеви. 

ЉУБА: Такво верување не постои, мамичке. 

ВАГАБУНДОВА: Страшно совпаѓање: семеен празник - и ова враќање!

ЕЛЕОНОРА ШНАП: Јас истото тоа го зборувам. Тие беа толку среќни! На што се држи 

човековата среќа? На тенко - тенко конче!

ВАГАБУНДОВА: (На Антоњина Павловна) Колку убава басмичка! Јас би сакала 

поџишкава... Да, среќа, - и ете одеднаш - види сега!

ВЕРА: Господи, зошто вие сите веќе им пеете парастосна молитва? Сите одлично знаевме, 

дека Барбашин некогаш ќе се врати, а тоа, што тој се врати малку порано, всушност 

ништо не менува. Ве уверувам, дека тој веќе за нив не мисли. 

Ѕвонење на вратата. 

ВАГАБУНДОВА: Не кажувајте ми. Јас сѐ сум преживеала... Верувајте ми, затворот него го 

распалил! Алексеј Максимович, душичке, не! Да го заборавиме портретот. Јас не можам 

денес да седам како мумија. Јас се возбудувам, градите ќе ми се брануваат. 

 Влегува Ревшин. 

РЕВШИН: Евгенија Васиљевна со сопругот, а исто така слободниот уметник Куприков. 

ТРОШЧЕЈКИН: А, чекајте. Тој доаѓа кај мене. (Излегува.)
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ЕЛЕОНОРА ШНАП: (На Вагабундова) Колку јас ве разбирам! Моево срце исто така се 

облева во крв. Меѓу нас речено, јас сум сега сосем убедена дека тоа беше негово 

детенце... 

ВАГАБУНДОВА: Без секакво сомневање! Но јас би сакала да слушнам професионално 

мислење. 

Влегуваат тетка Жења и тетин Пол. Таа: раскошна, со свилен фустан, да живееше 

половина век порано, ќе беше со ноќно капче со ленти. Тој: бел дабар, со бели мустаќи, 

кои ги чешла со четкичка, со пријатен изглед, но малку и како пингвин. 

ТЕТКА ЖЕЊА: Зарем сето тоа е вистина? Избегал од затвор? Се обидувал ноќеска да 

влезе кај вас?

ВЕРА: Глупости, тетко Жења. Зошто вие слушате секакви лаги?

ТЕТКА ЖЕЊА: Ама не, не: денес... Сега тој тоа самиот ќе ви го раскаже. Тој мене 

чудесно ми раскажуваше. Ќе чуете. (На Антонина Павловна) Ти го честитам роденденот 

Антоњина, макар што тоа денес едвај ли е умесно. (На Љуба, покажувајќи на Шнап.) 

Со оваа поганштија јас не сакам да разговарам. Ако знаев дека е тука, немаше ни да 

дојдам... Пол, ајде, сите тебе те слушаат. 

ТЕТИН ПОЛ: Еднаш, деновиве... 

ТЕТКА ЖЕЊА: Ама не деновиве, не: денес... 

ТЕТИН ПОЛ: Денес, ви велам, сосем неочекувано за мене, јас одеднаш видов, дека едно 

лице излезе од ресторанот. 

ВАГАБУНДОВА: Од ресторанот? Толку рано? И сигурно, пијан?

А.ПАВЛОВНА: Ах, зошто ти мене толку ме разгалуваш, Жењечка? Прекрасно! Види, 

Љубушка, какви шамичиња. 

ЕЛЕОНОРА ШНАП: Кога ќе плачете ќе ги користите. 

ТЕТИН ПОЛ: Правејќи исправка во однос на времето на моето набљудување и брзината 

на поминувањето на објектот, тврдам, дека јас бев апсолутно трезен. 

ТЕТКА ЖЕЊА: Ама не ти, туку тој. 

ТЕТИН ПОЛ: Добро де: тој. 

ВЕРА: Тетин Пол, сето тоа тебе ти се причинило. Појавата не е опасна, но треба да се 

внимава. 

ЉУБА: Сето тоа воопшто не е интересно... Што сакаш да те послужам? Сакаш ли прво 

торта? Сега мама нам ќе ни ја прочита својата нова приказна. 

ТЕТИН ПОЛ: Мене така ми се стори, и нема таква сила, која би можела да ме натера да 

го изменам мојот исказ. 
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ТЕТКА ЖЕЊА: Ајде - де, Пол... продолжи... ти сега се распали. 

ТЕТИН ПОЛ: Тој одеше, јас одев. А деновиве, јас видов како си ја скрши главата една 

велосипедистка. 

ВАГАБУНДОВА: Положбата е ужасна! Треба да отпатувате - тоа е јасно! Сите! А јас уште 

ова ќе си го каснам. 

А. ПАВЛОВНА: Можеби, Љубушка, да почекаме додека сите дојдат?

ЉУБА: Не, не, нема врска, почни. 

А. ПАВЛОВНА: Тогаш добро, пристапувам. Значи, со оваа приказна или скица се 

завршува циклусот на моите “Блескави Езера”. Пол, драги мој, седни, те молам. 

ТЕТИН ПОЛ: Претпочитам да стојам. 

Се слуша ѕвонче на вратата. 

ТЕТКА ЖЕЊА: Не сфаќам. Тој тоа го раскажуваше толку убаво, толку сликовито, а сега 

нешто се пресече кај него. Можеби потоа ќе му помине. (На својот маж.) Ти мене во 

последно време некако непријатно ме изненадуваш и не ми се допаѓаш, Пол. 

 Влегува Ревшин, пропуштајќи ја пред себе да помине старата Николадзе, сувичка, 

потстрижена, облечена во црно, и Познатиот писател: тој е стар, со изглед 

на лав, зборува малку низ носот, полека и одмерено, не без нарочно пресметано 

прочистување на грлото зад зборовите, облечен е во смокинг. 

А. ПАВЛОВНА: А, најпосле!

ПИСАТЕЛОТ: Е па, еве... Треба да ви честитаме, како што се гледа. 

А. ПАВЛОВНА: Колку сум среќна што дојдовте да ме посетите! Сѐ се плашев дека вие, 

гостин кој само случајно наминува, одеднаш ќе исчезнете. 

ПИСАТЕЛОТ: Ми се чини дека јас со никого овде не се познавам... 

НИКОЛАДЗЕ: Ви честитам. Бомбончиња. Ситница. 

А. ПАВЛОВНА: Благодарам, драга моја. Зошто, навистина, толку се трошите заради мене!

ПИСАТЕЛОТ: (На Вера) Со вас, ми се чини, сме се сретнале, мила моја. 

ВЕРА: Ние се сретнавме на приемот кај Н. Н., драги Петар Николаевич. 

ПИСАТЕЛОТ: На приемот кај Н. Н.... А! Добро е речено. Гледам, вие сте потсмешлива 

особа. 

ЉУБА: Што можам да ви предложам?

ПИСАТЕЛОТ: Што вие можете да ми предложите мене... Мм - да. Што ви е ова: пченица? 

А, кекси. Може. Мислев дека кај вас се работи за некаков помен. 
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ЉУБА: Нема за што да правам помен, Петар Николаевич. 

ПИСАТЕЛОТ: А! Нема... Па, не знам, мила моја. Настроението е овде некако многу 

виолетово. Недостасува уште поп. 

ЉУБА: Ама кажете, што да ви понудам? Ова ли?

ПИСАТЕЛОТ: Не. Јас сум антидулчинист: противник на слатки работи. А пак вино, немате?

А. ПАВЛОВНА: Сега ќе добиете моет, Петар Николаевич. Љубушка, треба да го помолиме 

Ревшин да го отвори. 

ПИСАТЕЛОТ: А откаде ви допаднало ова вино? (На Љуба.) Зарем постојано се збогатувате?

ЉУБА: Ако сакате задолжително да знаете, тогаш да ви кажам дека трговецот со вино му 

плати на мојот маж во натура, за портретот што му го наслика. 

ПИСАТЕЛОТ: Прекрасно е да бидеш портретист. Се збогатуваш и се зарогатуваш. Знаете 

ли, на руски јазик “рогат” - значи “богат”, а не некаква будоарска сплетка. Но, а коњак 

исто така да не ви се најдува?

ЉУБА: Сега ќе ве послужат. 

ВАГАБУНДОВА: Петар Николаевич, извинете ме мене вдовица... Најпосле ве гледам и 

најаве. Страшно сум почестена. И не само јас. Сите толку многу ги сакаат вашите творби. 

ПИСАТЕЛОТ: Ви благодарам. 

ВАГАБУНДОВА: А кажете го својот суд... Во врска со положбава?

ПИСАТЕЛОТ: А во врска со каква положба, милостива?

ВАГАБУНДОВА: А како, зарем не сте слушнале? Се вратил оној, кого не го чекаа. 

А. ПАВЛОВНА: (го зема пијалокот од рацете на Марфа) Еве, повелете. 

ПИСАТЕЛОТ: Хм, за тоа веќе ме известија. (На Љуба.) А како, мила моја, дамарите 

ви треперат? Допуштете да погледам... Кога бев млад се вљубив во една госпоѓица 

исклучиво заради тие нејзини дамари, каде што се чувствуваше тоа треперење. 

ЉУБА: Јас не се плашам од ништо, Петар Николаевич. 

ПИСАТЕЛОТ: Колку сте храбра. Мм... да. Тој, убиецот, навистина имал добар вкус. 

НИКОЛАДЗЕ: Што е ова? Ништо не сфаќам... Каков вкус? Каков убиец? Што се случило?

ПИСАТЕЛОТ: Пијам за вашето здравје, мила моја. А коњачево не ви е лошо. 

ЕЛЕОНОРА ШНАП: (кон Николадзе) О, штом вие ништо не знаете, јас ќе ви раскажам. 

ВАГАБУНДОВА: Не, јас. Сега е мој ред. 

ЕЛЕОНОРА ШНАП: Не, мој. Оставете, не мешајте се. 

ЉУБА: Мамичке, те молам. 
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А. ПАВЛОВНА: Уште кога дојдовте вие, Петар Николаевич, се готвев да им прочитам на 

присутните една мала работа, но сега, кога сте вие тука некако не се осмелувам. 

ПИСАТЕЛОТ: Не е вистина. Вам само ќе ви биде пријатно. Претпоставувам, дека вие во 

младоста сте жуборкале меѓу многу бакнежи, како сите лажливи жени. 

А. ПАВЛОВНА: Јас одамна-одамна тоа сум го заборавила, Петар Николаевич. 

ПИСАТЕЛОТ: Тогаш ајде, читајте. Да слушнеме. 

А. ПАВЛОВНА: Значи, оваа работа е со наслов “Лебед кој воскреснува”. 

ПИСАТЕЛОТ: Лебед кој воскреснува... Лазар кој умира... Втора и завршна смрт... А, не е 

лошо... 

А. ПАВЛОВНА: Не е, Петар Николаевич, не е Лазар: лебед. 

ПИСАТЕЛОТ: Извинете. Тоа јас сам со себе нешто зборував. Така во моментот ми дојде 

на ум. Просто, автоматизам на фантазијата. 

ТРОШЧЕЈКИН: (се појавува на вратата и оттаму) Љуба, дојди за една минутка. 

ЉУБА: Дојди ваму, Аљоша. 

ТРОШЧЕЈКИН: Љуба!

ЉУБА: Дојдете ваму. На господинот Куприков исто така ќе му биде интересно. 

ТРОШЧЕЈКИН: Откаде знаеш. 

Влегува со Куприков и со репортерот. Куприков - китнесто-живописен сликар, 

во кусо палто со нагласени раменици и со најтемна можно кошула, а најсветла 

вратоврска. Репортерот - млад човек, исчешлан со патец и со пенкало во рацете. 

Ова е Игор Олегович Куприков. Запознајте се. А ова е господинот од весникот; од 

“Сонце”: за да направи интервју. 

КУПРИКОВ: (На Љуба) Чест ми е... јас му соопштив на вашиот сопруг сѐ што ми е познато. 

ВАГАБУНДОВА: Ах, тоа е интересно! Раскажете ни, што ви е познато!

ТЕТКА ЖЕЊА: Ете ти сега... Пол! Заблескај! Ти толку прекрасно раскажуваше. Пол! Та 

ајде... Господине Куприков, Аљоша, - еве мојов маж исто така... 

ТЕТИН ПОЛ: Повелете. Тоа се случи вака. Одлево, откај аголот, брзаше колата “брза 

помош”, оддесно јуреше една велосипедистка - прилично дебела дама, во црвена, 

колку што јас можев да забележам, баретка. 

ПИСАТЕЛОТ: Стоп. Вие немате веќе збор. Следниот. 

ВЕРА: Да одиме, тетин Пол, да одиме, мил мој. Ќе те почестам мармеладена бонбона. 

ТЕТКА ЖЕЊА: Не сфаќам, во што е работата... Нешто кај него се измени, се расипа. 

КУПРИКОВ: (На Писателот) Дозволувате?



okno.mk | Margina #17-18 [1995] 193

ПИСАТЕЛОТ: Му даваме збор на уметникот Куприков. 

ЉУБА: (на својот маж) Не знам, зошто е потребно од сето тоа да се прави некаков 

кошмарен циркус. Зошто си го довел овој репортер со блокнот во рацете? Сега мама се 

готви да чита, ве молам, нема повеќе да зборуваме за Барбашин. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ама што можам јас... Остави ме, те молам. Јас полека умирам. (На 

гостите.) Колку е часот? Има ли некој часовник? 

Сите гледаат во своите часовници. 

ПИСАТЕЛОТ: Точно е пет. Ве слушаме господине Куприков. 

КУПРИКОВ: Јас тукушто го известив Алексеј Максимович за следниот факт. Сега ќе ви го 

повторам само накратко. Врвејќи денес во два и половина низ градскиот парк, а токму 

по алејата која завршува со урна, го видов Леонид Барбашин како седи на зелената 

клупа. 

ПИСАТЕЛОТ: И?

КУПРИКОВ: Тој седеше неподвижно и за нешто размислуваше. Сенката од лисјето во 

убави дамки се шаренееше околу неговите жолти чевли. 

ПИСАТЕЛОТ: Многу убаво... Браво... 

КУПРИКОВ: Мене тој не ме виде, а јас го набљудував извесно време од зад дебелото 

стебло на дрвото, на кое некој ги изрежал - впрочем, веќе потемнетите - иницијали. 

Тој гледаше во земјата и беше задлабочен во некоја тешка мисла. Потоа се подзаврти 

малку, и почна да гледа настрана, кон една баричка осветлена од сонцето. По околу 

дваесет минути стана и се оддалечи. На празната клупа падна првиот жолт лист. 

ПИСАТЕЛОТ: Соопштението беше важно и прекрасно изложено. Сака ли некој да каже 

уште нешто по овој повод?

КУПРИКОВ: Од тоа јас заклучив, дека тој има намера да направи нешто што не е добро, 

и затоа се обраќам повторно кон вас, Љуба Ивановна, и кон тебе, драги Аљоша, пред 

свидетели, со голема молба да преземете мерки на максимална претпазливост. 

ТРОШЧЕЈКИН: Да! Но какви, какви?

ПИСАТЕЛОТ: “За одамна веќе познатото, како што би рекол Шекспир, - со врескав глас 

се соопштува”. (На репортерот.) А што имате вие да кажете, сонце мое? 

РЕПОРТЕРОТ: Би сакал да ѝ зададам неколку прашања на мадам Трошчејкина. Може ли?

ЉУБА: Подобро напијте се една чашка чај. Или можеби чашка коњак?

РЕПОРТЕРОТ: Покорно ви благодарам. Сакав да ве прашам, онака, во општи црти, што 

сѐ почувствувавте вие, кога дознавте?
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ПИСАТЕЛОТ: Бесполезно е, драги мој, бесполезно. Таа ништо, ама баш ништо нема да ви 

одговори. Молчи и џишка. Да си признаам, јас до безумство ги сакам таквите жени. Што 

се однесува пак до коњакот... со еден збор, не ви советувам. 

А. ПАВЛОВНА: Ако дозволите, јас ќе почнам... 

ПИСАТЕЛОТ: (На репортерот) Во вашиот весник, меѓу другото, пак печатат секаква 

евтина лага за мене. Никаква повест од циганскиот живот јас не сум замислил и не би 

можел да замислам. Срам да им е. 

А. ПАВЛОВНА: Петар Николаевич, дозволувате?

ПИСАТЕЛОТ: Повелете. Внимание, господа. 

А. ПАВЛОВНА: “Први зраци на сонцето... “. Да, јас заборавив да кажам, Петар 

Николаевич. Ова е од циклусот на моите “Блескави Езера”. Вие, можеби сте читале... 

“Првите зраци на сонцето, играјќи си и весело потскокнувајќи, пробно протрчаа како 

хроматска гама по огледалото на езерото, поминаа на клавишите од трската и замреа 

сред мочуришната трева. На таа трева, со подвиткано под себе едно крило, а другото... 

“. 

Влегуваат Ревшин и Мешаев, руменолик блондин со букет исто такви рози. 

РЕВШИН: Еве, Љуба Ивановна, ова е, ми се чини, последниот. Се изморив... дајте ми... 

ЉУБА: Шш!.. Седнете, Осип Михеевич, мама чита сказна. 

МЕШАЕВ: Може ли да се прекине читањето буквално само за една секунда? Работата е 

во тоа што јас донесов сензационална вест. 

НЕКОЛКУ ГЛАСОВИ: Што се случило? Зборувајте! Тоа е интересно!

МЕШАЕВ: Љуба Ивановна! Алексеј Максимович! Сношти. Се врати. Од затвор. Барбашин! 

Општо смеење. 

ПИСАТЕЛОТ: Сите! Драги мој, за тоа знаат уште во породилиштата. М, м-да - се 

обарбашивте... 

МЕШАЕВ: Во таков случај ќе се ограничам на тоа, што ќе ви го честитам роденденот, 

почитувана Антоњина Павловна. (Подава подарок) “Ви пожелувам уште долго - долго 

време да нѐ забавувате со вашиот прекрасен женски талент. Дните поминуваат, но 

книгите, книгите, Антоњина Павловна, остануваат на полиците, и големото дело на кое 

вие без да барате за себе корист му служите, навистина е големо и обилно, и секој ваш 

ред ѕвони и одѕвонува во нашите умови и срца со вечен рефрен. Колку убави, колку 

свежи беа розите!” (ѝ ги подава розите.) 

Ракоплескање. 
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А. ПАВЛОВНА: Ви благодарам за добриот збор, драги Осип Михеевич. Но зошто сте вие 

сам, па вие ветивте да го доведете брат ви, кој живее на село?

МЕШАЕВ: А јас мислев дека тој е веќе тука, кај вас. Очевидно, задоцнил на воз и ќе 

допатува со вечерниот. Жал ми е: јас специјално сакав сите вас да ве зачудам со нашата 

фрапантна сличност. Но, читајте! итајте!

ПИСАТЕЛОТ: Повелете. Вие, господа, наместете се поудобно. Ова, веројатно, ќе потрае. 

Понатаму, понатаму. 

Сите се потргнуваат малку поназад. 

А. ПАВЛОВНА: “На таа трева подвиткувајќи го едното крило, а со другото широко 

раширено, лежеше мртвиот лебед. Очите му беа полуотворени, на долгите клепки уште 

светкаа солзи. А меѓутоа исток пламнуваше, и акордите на сонцето сѐ посилно грмеа по 

широкото езеро. Лисјата, од секое и најлесно допирање на долгите зраци, од секое и 

најлесно подувнување... “. 

 Таа читаше со јасно лице, но како да се беше оддалечила во својата фотеља, така 

што нејзиниот глас престанува да се слуша, макар што усните се движат и раката 

ги свртува страниците. Околу неа слушателите, кои исто така прекинуваат 

секаква врска со авансцената, седат во умртвени полузаспани пози. Ревшин стои 

здрвен со шише шампањ меѓу колената. Писателот ги покрил очите со рака. 

Всушност, би требало да се спушти прозрачна ткаенина или средна завеса, на која 

целата нивна група би била насликана со точно повторување на позите. Трошчејкин 

и Љуба брзо излегуваат напред на авансцената. 

ЉУБА: Аљоша, јас не можам повеќе. 

ТРОШЧЕЈКИН: И јас не можам. 

ЉУБА: Овој наш најстрашен ден... 

ТРОШЧЕЈКИН: Наш последен ден... 

ЉУБА:... се претвори во фантастична фарса. Од овие обоени призраци не може да се 

очекува ни спас, ни сочувство. 

ТРОШЧЕЈКИН: Мораме да бегаме... 

ЉУБА: Да, да, да!

ТРОШЧЕЈКИН:... да бегаме, - а ние кој знае зошто постојано одлагаме и си седиме под 

палмите на сонливата Ванпука. Јас чувствувам дека се крева... 

 ЉУБА: Опасност? Но каква? О, кога ти би можел да разбереш!

 ТРОШЧЕЈКИН: Опасноста е исто толку реална, како што се нашиве раце, рамења, 

образи. Љуба, ние сме сосем сами. 
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ЉУБА: Да, сами. Но овие две самотии, и двете се сосем заокруглени, сфати ме!

ТРОШЧЕЈКИН: Сами сме на оваа тесна осветлена сцена. Одзади - театарската старудија 

од целиот наш живот, замрзнати маски од второстепена комедија, а однапред - темна 

длабочина и очи, очи, очи, што гледаат во нас, што ја чекаат нашата смрт. 

ЉУБА: Одговори ми брзо: знаеш ли, дека сум ти неверна? 

ТРОШЧЕЈКИН: Знам. Но ти мене никогаш нема да ме напуштиш. 

ЉУБА: Ах, толку ми е жал понекогаш, толку ми е жал. Ама не секогаш беше вака. 

ТРОШЧЕЈКИН: Држи се, Љуба!

ЉУБА: Нашиот мал син денес го скрши со топка огледалото. Аљоша, држи ме ти. Не 

испуштај ме. 

ТРОШЧЕЈКИН: Не гледам добро... Сѐ пак почнува да се заматува. Престанувам да те 

чувствувам. Ти повторно се слеваш со животот. Ние пак се спуштаме, Љуба, сѐ е свршено!

ЉУБА: Онегин, јас тогаш помлада, подобра... Да, јас тогаш станав послаба. Не се 

сеќавам, како беше понатаму... а убаво ни беше на оваа миговна височина. 

ТРОШЧЕЈКИН: Бладања. Измислици. Ако денес не ми донесат пари, јас не ќе ја 

преживеам ноќта. 

ЉУБА: Гледај, колку е чудно: Марфа се прикрадува кон нас од кај вратата. Гледај, колку 

е страшно нејзиното лице. Ама, погледај! Таа се прикрадува со некаква страшна вест. 

Таа едвај може да се движи... 

ТРОШЧЕЈКИН: (На Марфа) Тој ли? Та зборувајте: тој дојде?

ЉУБА: (плеска со рацете и се смее) Таа потврдува! Аљошењка, таа потврдува со глава! 

Влегува [EL: слаб, со темни очила. 

ШЕЛ: Извинете... Се викам Иван Иванович Шел. Вашата чукната слугинка не сакаше 

да ме пушти. Вие не ме познавате, но вие, можеби, знаете, дека имам продавница за 

оружје наспроти Соборната црква. 

ТРОШЧЕЈКИН: Што ќе ни кажете. 

ШЕЛ: Сметав за своја обврска да дојдам кај вас. Треба за нешто да ве предупредам. 

ТРОШЧЕЈКИН: Дојдете поблиску, поблиску. Па? - па? - па?

ШЕЛ: Но вие не сте сами... Ова е собрание... 

ТРОШЧЕЈКИН: Не обраќајте внимание... Ова е така - фатаморгана, статисти, ништо не 

значат. Најпосле, јас лично ова го насликав. Лоша слика е - но нема никаква вредност. 

ШЕЛ: Не лажете ме. Ене на оној господин минатата година јас му продадов ловџиска 

пушка. 
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ЉУБА: Тоа само така ви се чини. Верувајте ни! Ние знаеме подобро. Мојот маж го 

наслика ова во многу природни бои. Ние сме сами. Можете да зборувате спокојно. 

ШЕЛ: Во таков случај дозволете да ви соопштам... само што дознав, кој се вратил, јас со 

растревоженост се сетив, дека денес на пладне од кај мене купија револвер од системот 

“Браунинг”. 

Средната завеса се крева, гласот на читателката гласно завршува: “... и 

тогаш лебедот воскресна”. Ревшин го отвора шампањот. Меѓутоа, шумот на 

размрдувањето наеднаш се пресекува. 

ТРОШЧЕЈКИН: Барбашин купи? 

ШЕЛ: Не, купувач беше господин Аршински. Но, гледам, вие разбирате, за кого беше 

наменето оружјето. 

Завеса. 
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ТРЕТО
ДЕЈСТВИЕ

Пак атеље. Топките на сликата се досликани. Љуба е сама. Гледа низ прозорецот, 

потоа полека ја навлекува завесата. На масичката е кутија цигари, што изутрината 

Ревшин ги заборави. Таа запалува цигара. Седнува. Глушец (илузија на глушец), 

искористувајќи ја тишината, излегува од една пукнатина, и Љуба го следи со поглед 

и со насмевка; претпазливо ја менува положбата на телото, наведнувајќи се напред, 

но ете, глушецот избега. Одлево влегува Марфа. 

ЉУБА: Овде пак има глушец. 

МАРФА: А во кујната има лебарки. Сѐ едно со друго се сложува. 

ЉУБА: Што ви е вам?

МАРФА: Па што може мене да ми биде... Ако денес веќе не ви требам, Љуба Ивановна, 

јас ќе си одам. 

ЉУБА: А каде тоа вие се готвите?

МАРФА: Ќе преноќевам кај брат ми, а утре веќе сосем оставете ме да си одам. Страв ми 

е да останам кај вас. Јас сум слаба, стара жена, а кај вас во куќава нешто недобро се 

случува. 

ЉУБА: Е, ова вие недостатно сликовито го одглумивте. Ќе ви покажам, како треба. 

“Простете ми, вие мене... јас сум слаба, овената, стара жена... Мене ми е страв... Лоши 

некакви луѓе доаѓаат... “ Ете така треба. Ова, општо земено, е најобична улога... Според 

мене, можете да се чистите на која страна од светот сакате. 

МАРФА: И ќе се чистам, Љуба Ивановна, и ќе се чистам. Јас не можам да живеам со 

ненормални. 

ЉУБА: А зарем не ви се чини, дека ова што го правите е голема свињарија? Би можеле 

барем уште оваа ноќ овде да преноќевате. 

МАРФА: Свињарија? Јас достатно свињарии овде се нагледав. Овде кавалер, онде 

кавалер... 

ЉУБА: Сосем не е така, сосем не е така. Покажете повеќе треперење и протест. Би 

можеле да додатете уште нешто како лесномислена “грешница”. 

МАРФА: Јас се плашам од вас, Љуба Ивановна. Можеби би требало доктор да повикате. 

ЉУБА: Доктур, дохтур, а не “доктор”. Не, јас апсолутно не сум задоволна од вас. Сакав 

да ви дадам рекомендација. Одговара за улога на кавгаџика и немтур-слугинка, но сега 

гледам дека таква рекомендација не можам да ви дадам. 
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МАРФА: Мене и не ми треба никаква рукомандација од вас. 

ЉУБА: Па, тоа е веќе малку подобро... но, сега - доста е. Збогум. 

МАРФА: Убивци тука се моткаат. Недобра ноќ. 

ЉУБА: Збогум! 

МАРФА: Си одам, си одам. А утре вие да ми платите за последните два месеца. (Излегува.) 

ЉУБА: Оњегин, јас тогаш помлада... јас подобра, се чини... Каква одвратно стариште. 

Ама, сте виделе ли нешто слично? Ух, каква... 

Оддесно влегува Трошчејкин. 

ТРОШЧЕЈКИН: Љуба, сѐ е свршено! Само што телефонираше Баумгартен: пари нема. 

ЉУБА: Те молам... Не возбодувај се цело време толку многу. Ваквата напнатост е 

неподнослива. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ми веќаваат за една недела подоцна. Многу ми требаат за тогаш! За што 

ми се? За да раздавам за чај на оној свет?

ЉУБА: Те молам, Аљоша... Главава ми се распукнува веќе. 

ТРОШЧЕЈКИН: Да, ама што да се прави? Што да се прави?

ЉУБА: Па сега е осум и половина. По еден час ќе си легнеме да спиеме. И тоа е сѐ. Толку 

сум изморена од денешнава бркотница, што просто забите ми траскаат. 

ТРОШЧЕЈКИН: А, за тоа - ќе ме извиниш! Ќе имам уште една посета денеска. Зарем ти 

мислиш дека јас ова така ќе го оставам? Додека не бидам сигурен дека никој ноќеска 

кај нас нема да се провлече, нема да легнам да спијам - шипинки!

ЉУБА: А јас ќе си легнам. И ќе спијам. Ете - ќе спијам. 

ТРОШЧЕЈКИН: Јас дури сега чувствувам колку сме ние бедни, беспомошни. Животот 

некако си течеше и бедноста не ја забележувавме. Слушај, Љуба, штом се вака се 

развива, тогаш единствен излез ни е да го прифатиме предлогот на Ревшин. 

ЉУБА: Каков тоа предлог на Ревшин?

ТРОШЧЕЈКИН: Всушност, мој предлог. Гледаш ли, тој ќе ми даде пари за да отпатувам и за 

други работи, а ти привремено ќе се преселиш кај неговата сестра на село. 

ЉУБА: Прекрасен план!

ТРОШЧЕЈКИН: Се разбира, прекрасен. Поинакво решение на прашањето не можам да 

најдам. Ние уште утре ќе тргнеме, ако ја преживееме ноќта. 

ЉУБА: Аљоша, погледни ме в очи. 

ТРОШЧЕЈКИН: Остави го сега тоа. Сметам дека е потребно ова да се направи, макар на 

две недели. Ќе се одмориме, ќе се освестиме. 
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ЉУБА: Само дозволи ми да ти кажам. Јас не само што никогаш нема да отидам кај сестра 

му на Ревшин, но воопшто одовде нема да се помрднам. 

ТРОШЧЕЈКИН: Љуба, Љуба, Љуба. Немој да ме вадиш од такт. Нервите денеска не ми се 

во ред. Ти, очевидно, сакаш да загинеш... Господи, боже мој, веќе сосем е ноќ. Види, јас 

никогаш досега не сум забележал дека пред нашата куќа нема ниедна улична светилка. 

Види, дури каде е следнана? Само да излезе што побргу месечината!

ЉУБА: Можам уште со нешто да те израдувам: Марфа побара да ѝ ја исплатиме сметката. 

И веќе си замина. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ете така. Така. Глувците го напуштаат бродот. Прекрасно... Јас тебе на 

колена те молам. 

ЉУБА: Да отпатуваме утре. Зашто ова е страшен пекол. Па самата судбина нѐ отселува. 

Добро, да претпоставиме: ќе дојде кај нас детектив, но не ќе можеме, секако, да го 

праќаме во дуќанчено да пазарува за нас. Значи: ќе треба утре пак да се бара слугинка; 

некаде да се распрашаме, можеби твојата глупава сестра да ја помолиме... Тоа се 

обврски, кои јас немам сили да ги поднесам при сегашнава положба. Ајде, Љубушка, 

ајде малечка моја, послушај ме, тоа ништо не ќе те чини. Зашто инаку, Ревшин мене 

нема да ми даде пари, а тоа е прашање на живот, а не на малограѓанска пристојност. 

ЉУБА: Кажи ми, ти некогаш си се замислувал ли над прашањето зошто тебе не те сакаат?

ТРОШЧЕЈКИН: Кој не ме сака?

ЉУБА: Па никој не те сака; ниеден будала нема да ти даде на заем ни една копејка. А 

мнозина се однесуваат кон тебе просто со некаква одвратност. 

ТРОШЧЕЈКИН: Какви се тие глупости. Токму обратното. Ти самата виде дека денес сите 

доаѓаа, се интересираа, ме советуваа... 

ЉУБА: Не знам... Јас го набљудував твоето лице, додека мама ја читаше онаа своја 

приказна, и мене ми се чинеше, сфаќам за што ти мислиш и колку се чувствуваш 

самотен. Ми се стори дури дека ние со тебе разменивме еден поглед, како некогаш, 

многу одамна што се погледнувавме. А, сега ми се чини, дека јас сум згрешила, дека ти 

не си чувствувал ништо, а само си се вртел во кругот на мислата, дали Баумгартен ќе ти 

ги даде тие грошеви за да избегаш. 

ТРОШЧЕЈКИН: Се гледа дека имаш желба да ме измачуваш, Љуба. 

ЉУБА: Не сакам да те измачувам. Сакам да позборувам со тебе макар еднаш сериозно. 

ТРОШЧЕЈКИН: Фала му на бога, зашто ти некако како детиште се однесуваш кон 

опасноста. 

ЉУБА: Не, јас не за таа опасност имам намера да зборувам, а воопшто, за нашиот живот 

со тебе. 
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ТРОШЧЕЈКИН: А - не, тоа - изостави го. Мене сега не ми е до женски разговори, познати 

ми се тие разговори, со набројување на навредите и изведување на идиотски заклучоци. 

Мене сега повеќе ме интересира, зошто не доаѓа тој проклет детектив. Ах, Љуба, зарем 

не разбираш дека ние се наоѓаме во смртна,... 

ЉУБА: Престани веќе со таа хистерија! Мене ми е веќе срам заради тебе. Секогаш знаев 

дека си плашливец. Никогаш нема да заборавам, како ти почна да се покриваш еве со 

ова килимче, кога тој пукаше. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ама на ова килимче, Љуба, имаше и моја крв. Ти го забораваш тоа: јас 

паднав, јас бев тешко ранет... Да, крв! Сети се, сети се, дека потоа ние го дадовме на 

хемиско чистење. 

ЉУБА: Ти секогаш беше плашливец. Кога умре моето детенце, ти се плашеше од 

неговата кутричка малечка сенка и ноќе пиеше валеријан. А, кога тебе ти се развика 

најбезобразно еден хермајор заради лошиот портрет, за некаква грешка во мундирот, 

ти премолче и го преправи. Кога пак еднаш одевме по Заводска улица, и зад нас одеа 

два - мангупа, и се задеваа и зборуваа непристојности, ти се преправаше дека ништо не 

слушаш, а само побледе како крпа. 

ТРОШЧЕЈКИН: Продолжи, продолжи. Ми станува дури интересно! Господи, боже мој, 

колку си ти груба! Колку си груба!

ЉУБА: Такви случаи имаше милиони, но, навистина, најграциозен твој гест во овој жанр 

беше, кога ти ја искористи беспомошноста на непријателот, за да го треснеш по образот. 

Впрочем, дури ми се чини, дека ти промаши, а го бапна по рака кутриот Миша. 

ТРОШЧЕЈКИН: Прекрасно погодив - можеш во тој однос да бидеш сосем спокојна. И уште 

како го погодив! Но, те молам, продолжи, продолжи. Многу сум љубопитен, до каде ти 

можеш да стигнеш со твоите навреди. И тоа денес... кога се случи овој страшен настан, 

кој сешто испреврте... Злобна, непријатна жено. 

ЉУБА: Да му се заблагодариме на бога што се случи ова, овој настан. Тој убаво нѐ 

растресе и многу работи расветли. Ти си нечовечен, студен, ситничав, морално вулгарен, 

ти си егоист, каков што на светов уште не се видел. Ама и јас сум исто така добра на свој 

начин. Само не - затоа што сум “трговка со коски”, како што вие, господине, повелавте 

да се изразите. Ако сум јас груба и остра, тоа ти си тој што ме направи таква. Ах, Аљоша, 

ако ти не беше таков и толку нагнетен само со самиот себе, до одвратност, до темнина, 

ти, веројатно ќе видеше што направи од мене во овие последни години и во каква 

состојба сум јас сега. 

ТРОШЧЕЈКИН: Љуба, јас се воздржувам, воздржи се и ти. Сфаќам, дека оваа ѕверска 

ноќ нѐ извади од колосек и те принуди да зборуваш ѕверски работи. Соземи се. 
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ЉУБА: Нема што да се соземам - сѐ се распадна. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ништо не се распадна. Што фантазираш ти? Љуба, освести се! Ако ние 

некогаш... па, и врескаме еден на друг, тоа не значи дека ние не сме среќни. А сега ние 

сме како две забркани животни што се гризат меѓусебно, затоа што ним им е тешко и 

мачно. 

ЉУБА: Не, не е вистина. Не е вистина. Работата не е во нашите кавги. Јас дури уште 

повеќе ќе ти речам: не е ни во тебе. Наполно допуштам, дека ти беше среќен со мене, 

затоа што и во најголемата несреќа таков голем егоист, каков што си ти, секогаш ќе ја 

најде за себе сигурната поткрепа во самиот себе. Јас одлично знам, дека ако се случи со 

мене нешто, ти, се разбира, многу би се налутил, но истовремено со тоа бргу, бргу би ги 

премерил своите чувства, за да видиш нема ли да испадне за тебе некој џокер, некоја 

добивка - о, макар и сосем малечка! - од фактот на мојата смрт. И би изнашол, би нашол! 

Макар само и таа, што животот би ти станал токму двојно поевтин. Да, знам, тоа би било 

сосем потсвесно и не толку грубо, но просто малечка мислена супсидија во критичниот 

момент... Многу е страшно ова да се каже, но кога синчето умре, ете, убедена сум, дека 

ти помисли за тоа дека барем една грижа помалку. Убедена сум дека нигде нема такви 

подлеци, како што ги има меѓу непрактичните луѓе. Но, се разбира допуштам, дека ти 

ме сакаш на свој начин. 

ТРОШЧЕЈКИН: Па мене, веројатно, сето ова ми се сонува: оваа соба, оваа грозна ноќ, 

оваа фурија. Инаку, се откажувам ова реално да го сфатам. 

ЉУБА: А, твојата уметност! Твојата уметност... Најнапред јас навистина мислев дека ти си 

прекрасен, изразит, скапоцен камен, но сега знам колку ти вредиш. 

ТРОШЧЕЈКИН: Што е пак ова, ова уште не сум го слушнал. 

ЉУБА: Еве ќе слушнеш. Ти си ништо, бескорисен човек, шуплив орев, само површно 

одозгора позлатен, и никогаш нема ништо да создадеш, а секогаш ќе останеш она што - 

си, провинциски портретист, со мечта за некаква лазурна пештера. 

ТРОШЧЕЈКИН: Љуба! Љуба! А, еве ова... според тебе е лошо? Погледај, ова е лошо?

ЉУБА: Не те оценувам јас тебе вака, туку сите вака те оценуваат. И тие се во право, 

затоа што треба да се сликаат слики за луѓе, а не за некакво чудовиште што е внатре во 

тебе и ги шмука твоите сокови. 

ТРОШЧЕЈКИН: Љуба, не може да биде, ова ти да го зборуваш сериозно, зашто инаку, 

според тебе, се разбира, јас треба да сликам за моето чудовиште, за мојот солитер, 

само за него. 

ЉУБА: Жити бога, не почнувај да размислуваш. Јас се изморив и самата не знам што 

зборувам. А ти ситничариш во врска со зборовите. 
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ТРОШЧЕЈКИН: Твојата критика на мојата уметност, т. е. на најглавното и неприкосновеното 

во мене, е толку глупава и несправедлива, што сите други твои обвинувања веќе губат 

секаква смисла. Мојот живот, мојот карактер, можеш да го фрлаш во кал колку што 

сакаш, уште претходно со сѐ се согласувам, но еве ова се наоѓа надвор од твојата 

компетенција, така што подобро остави го. 

ЉУБА: Да, не вреди да зборувам со тебе. 

ТРОШЧЕЈКИН: Сосем не вреди. Па во овој момент и не ми е до тоа. Денешнава ноќ 

мене многу повеќе ме возбудува, отколку сиот наш вчерашен живот. Ако си ти изморена 

и разумот те напушта, тогаш молчи, а не... Љуба, Љуба, не измачувај ме уште повеќе 

отколку што и самиот јас се измачувам. 

ЉУБА: А за што има ти да се измачуваш? Ах, како толку немаш совест. Ако дури и си 

претставиме нешто што е многу малку веројатно - дека Леонид Барбашин сега ќе ја 

провали вратата, или влезе низ прозорецот, или излезе како сенка од зад оваа завеса, 

- ако дури и тоа би се случило, тогаш верувај ми, постои наједноставен начин веднаш 

сето тоа да го свртиме на друга страна. 

ТРОШЧЕЈКИН: А навистина ли?

ЉУБА: О, да!

ТРОШЧЕЈКИН: А конкретно?

ЉУБА: Сакаш ли да знаеш?

ТРОШЧЕЈКИН: Кажи, ајде кажи. 

ЉУБА: Па еве што ќе направам: ќе му викнам дека јас него го сакам, дека сѐ беше 

грешка, дека сум готова да побегнам со него на крајот од светов... 

ТРОШЧЕЈКИН: Да... нема што друго... да испадне мелодрама? Не знам... Ами ако тој не 

поверува, а помисли дека е тоа итрост? Не, Љуба, некако не оди. Звучи некако логично, 

но... не, тој ќе се навреди и веднаш ќе нѐ убие. 

ЉУБА: И тоа е сѐ, што ти можеш да ми кажеш по овој повод?

ТРОШЧЕЈКИН: Не, тоа не е она. Не, Љуба, - некако не е уметничко, плитко е... Не знам. 

Зарем не ти се чини дека онаму некој стои, на другана страна? Онаму, подалеку. Или е 

тоа само сенка од крошната на дрвото од светилката?

ЉУБА: Тоа е сѐ, Аљоша?

ТРОШЧЕЈКИН: Да, само сенка е. 

ЉУБА: Ох, ти си сосем како она мало дете од “Шумскиот цар”. И што е главно - тоа беше 

веќе кажано еднаш, сѐ, ама сѐ - така беше. Ти рече “сенка”, а јас реков” детенце”, и 

тогаш влезе мама. 
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А.ПАВЛОВНА: Јас дојдов да се поздравам со вас. Сакам вечерва порано да си легнам. 

ЉУБА: Да, јас исто така сум изморена. 

А.ПАВЛОВНА: Каква ноќ... Како шумно дува ветрот... 

ТРОШЧЕЈКИН: Да, а навистина е чудно: може да се каже дека на улицата ни лист не 

затреперува. 

А.ПАВЛОВНА: Па, значи, мене нешто во ушите ми свири. 

ТРОШЧЕЈКИН: Или тоа е шепотот на музата. 

ЉУБА: Аљоша, скрати. 

ТРОШЧЕЈКИН: Колку е убаво и пријатно, Антоњина Павловна, нели? По градот - можеби 

на два чекора од нас - шета слободно подлецот, кој се заколнал дека ќе ја убие вашата 

ќерка, а кај нас во семејството владее такво спокојство, кај нас се пишува за лебеди, кај 

нас машината за пишување чука ли чука... 

ЉУБА: Аљоша, престани, овој момент!

А.ПАВЛОВНА: Драги Аљоша, ти не си во состојба мене да ме навредиш, а што се однесува 

до опасноста - сѐ е во божји раце. 

ТРОШЧЕЈКИН: Јас не баш многу имам доверба во тие раце. 

А.ПАВЛОВНА: Токму затоа, миличок, ти си така беден и лош. 

ЉУБА: Господи, престанете да се карате. 

ТРОШЧЕЈКИН: Е па, Антоњина Павловна, не ни е на сите од господ подарена будистичката 

мудрост. 

Ѕвонење на вратата. 

О, фала му на бога, ова е мојот детектив. Слушај, Љуба, знам дека тоа е глупаво, но јас 

се плашам да отклучам. 

ЉУБА: Добро, јас ќе отклучам. 

ТРОШЧЕЈКИН: Не, почекај, како тоа некако да го направиме... 

А.ПАВЛОВНА: А зарем Марфа веќе спие?

ЉУБА: Марфа си замина. Аљоша, пушти ми ја раката. 

А. ПАВЛОВНА: Јас, ќе отклучам. Вие останете овде. 

ТРОШЧЕЈКИН: Прашајте прво кој е, пред да отклучите. 

ЉУБА: Ќе дојдам со тебе, мамичке. 

Пак се слуша ѕвончето. Антоњина Павловна излегува надесно. 

ТРОШЧЕЈКИН: Чудно. Зошто овој толку енергично ѕвони? Колку е тоа непријатно... 

Немој, Љуба, не те пуштам. 
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ЉУБА: Не, ќе ме пуштиш. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ама немој, не се истргувај. Оти ништо не слушам. 

ЉУБА: Ама како ме стегаш, ме боли. 

ТРОШЧЕЈКИН: Па тогаш, не врти се. Чекај да слушнеме. Што е тоа? Слушаш?

ЉУБА: Нешто сосем безвезно, Аљоша!

ТРОШЧЕЈКИН: Љуба, најдобро е да излеземе! (Ја влече налево.)

ЉУБА: Видете го, страшливец... 

ТРОШЧЕЈКИН: Ќе успееме низ споредниот влез... Не смееш да избегаш! Застани! 

Таа се оттргнува. Истовремено влегува оддесно Антоњина Павловна. 

А.ПАВЛОВНА: Знаеш ли. Љубушка, во претсобјево сѐ уште паркетот крцка под нозете. 

ТРОШЧЕЈКИН: А кој беше тоа?

А.ПАВЛОВНА: Кај тебе доаѓа. Вели, си го побарал во детективското биро. 

ТРОШЧЕЈКИН: А, така и си мислев. (Излегува). 

А.ПАВЛОВНА: Прилично необична личност. Оддеднаш отиде во тоалетот. 

ЉУБА: Не требаше да го пуштиш. 

А.ПАВЛОВНА: Како можев да не го пуштам, кога Аљоша го повикал. Право да ти кажам, 

Љуба, искрено ми е жал за твојот сопруг. 

ЉУБА: Ах, мамо, ајде да не се гриземе постојано. 

А.ПАВЛОВНА: Колку изморена изгледаш. Легни си миличка. 

ЉУБА: Да, бргу ќе одам. Веројатно, ние уште ќе се караме со Аљоша. Како му паднало 

на ум - да вика детектив дома. 

Трошчејкин се враќа. 

ТРОШЧЕЈКИН: Антоњина Павловна, каде е тој, што му сторивте? Никаде го нема. 

А.ПАВЛОВНА: Ти реков дека тој отиде да ги мие рацете. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ништо не ми рековте. (Излегува). 

А.ПАВЛОВНА: А јас, Љубоњка, ќе отидам да си легнам. Добра ноќ! Сакам да ти 

заблагодарам, душичке... 

ЉУБА: А за што?

А.ПАВЛОВНА: Па за тоа, како сте подготвиле за мојот роденден. По мое мислење сѐ 

беше многу успешно, нели?

ЉУБА: Се разбира, успешно. 
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А.ПАВЛОВНА: Имаше многу народ. Беше многу интересно. Дури и онаа Шнап не беше 

толку лоша. 

ЉУБА: Да, многу ми е драго што тебе ти беше пријатно... Мамичке!

А.ПАВЛОВНА: Молам?

ЉУБА: Кај мене се појави ужасна мисла. Убедена ли си дека оној што дојде е навистина 

детективот, а не некој... друг?

А.ПАВЛОВНА: Глупости. Тој веднаш ми ја тутна в раце својата фотографија. А јас, ми се 

чини, му ја предадов на Аљоша. А, не, еве ја. 

ЉУБА: А каква е тоа чума... Зошто тој ги раздава своите портрети?

А.ПАВЛОВНА: Не знам, веројатно кај нив таков е редот. 

ЉУБА: А зошто е тој во средновековен костум? Кој е тој - крал Лир? “На моите почитувачи 

со поздрав”. Каква е ова глупост, навистина?

А.ПАВЛОВНА: Ми рече, дека е од детективското биро, повеќе ништо не знам, а тоа е 

можеби некој знак, парола... А ти слушна ли како нашиот писател се изрази за мојата 

приказна?

ЉУБА: Не. 

А.ПАВЛОВНА: Дека е тоа нешто средно меѓу песна во проза и проза во стихови. По мое 

мислење, тоа е комплимент. Што мислиш ти?

ЉУБА: Се разбира, комплимент. 

А.ПАВЛОВНА: А тебе ти се допадна ли?

ЉУБА: Многу. 

А.ПАВЛОВНА: Дали само некои места или сите?

ЉУБА: Се, се. Мамичке, јас веќе сега ќе заплачам. Оди да спиеш, те молам. 

А.ПАВЛОВНА: Сакаш ли од моиве капки да се напиеш?

ЉУБА: Јас ништо не сакам. Јас сакам да умрам. 

А.ПАВЛОВНА: Знаеш ли на што ми напомнува твоево настроение?

ЉУБА: Ама остави мамичке... 

А.ПАВЛОВНА: Да, тоа е чудно... Ете кога ти имаше 19 години и кога беше сета обземена 

од Барбашин, и доаѓаше дома ни жива ни мртва, и тогаш јас се плашев да ти речам 

макар и еден збор. 

ЉУБА: Па значи, и сега плаши се. 

А.ПАВЛОВНА: Вети ми дека нема да направиш ништо неразумно, непотребно. Вети ми, 

Љубоњка. 
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ЉУБА: А што ти е тебе грижа? Остави ме, најпосле, и ти мене. 

А.ПАВЛОВНА: Јас сосем не се плашам од тоа од што се плаши Аљоша. Јас се плашам 

сосем за нешто друго. 

ЉУБА: А јас тебе ти велам остави ме! Ти живееш во својот свет, а јас во својот. Нема сега 

да ги синхронизираме меѓупланетните врски. Во секој случај, од тоа ништо не ќе може 

да биде. 

А.ПАВЛОВНА: Мене ми е многу жал што ти така се затвораш во себе. Често мислам, дека 

ти си неправична кон Аљоша. Тој е сепак многу добар и те обожава. 

ЉУБА: Што е сега ова: тактичко маневрирање?

А.ПАВЛОВНА: Не, просто сега си спомнувам за некои работи. Твоето тогашно безумство 

и тоа што тато ти го зборуваше. 

ЉУБА: Добра ноќ. 

А.ПАВЛОВНА: И еве сето тоа некако се повторува. Па, господ нека ти помогне да излезеш 

на крај и сега со тоа. 

ЉУБА: Престани, престани, престани... Ти мене самата ме вовлекуваш во некаква матна, 

леплива, ниска ситуација на чувствата. А јас не сакам! Што ти е грижа мене? Аљоша 

ми се нафрлил со своите стравови, а ти со своите. Оставете ме. Не гибајте ме. Кому 

досега му беше гајле што мене шест години ме стуткуваа и ме растегнуваа, додека не се 

претворив во некаква, од судбината осудена провинциска газела - со крупни очи и со 

ништо друго? Јас не сакам. И што е главно, какво ти имаш право да ме испрашуваш вака 

полициски? Па тебе ти е навистина сеедно, ти просто ќе влезеш во ритам, ќе зборуваш, 

зборуваш и никако не можеш да запреш. 

А.ПАВЛОВНА: Само уште едно прашање, и одам да си легнам: ти ќе се видиш со него?

ЉУБА: Да, по дадилката јас ќе му пратам француска белешка, потоа ќе побегнам кај 

него, ќе го отфрлам мажот, јас... 

А.ПАВЛОВНА: Љуба, ти... ти се шегуваш?

ЉУБА: Да. Ова е скица на третото дејствие. 

А.ПАВЛОВНА: Да даде господ тој да престанал да те сака за овие години, зашто инаку од 

секирации не ќе можеме глава да кренеме. 

ЉУБА: Мамо, престани, слушаш ли, престани! 

Трошчејкин влегува оддесно и се свртува назад кон вратата. 

ТРОШЧЕЈКИН: Наваму, ве молам. 

А.ПАВЛОВНА: (На Љуба) Добра ноќ. Господ нека те чува. 
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ТРОШЧЕЈКИН: Зошто вие толку се задржавте таму во претсобјето? Тоа се просто стари 

списанија, старудија - оставете. 

А. ПАВЛОВНА: Добра ноќ, Аљоша. 

ТРОШЧЕЈКИН: Одете спијте, спијте. (Кон вратата) Повелете ваму. А. Павловна излегува, 

влегува Барбошин: облечен во спортски пепито костум, со англиски панталони, но 

со глава на актер-трагичар, со долга, проседо-црвеникава коса. Пречекорува споро, 

но со крупен чекор. Свечено-расеан е. Детектив со навредлива напнатост. Откако 

влегува, длабоко ѝ се поклонува на Љуба. 

БАРБОШИН: Не вам, не вам, ви се поклонувам, туку на сите жени, изневерувани, 

задушувани, запалувани и на прекрасните изневерувачки од минатиот век, под густите 

како ноќ воали. 

ТРОШЧЕЈКИН: А еве ова е моето атеље. Обидот за убиство се случи овде. Се плашам 

дека токму оваа соба пак ќе го привлече. 

БАРБОШИН: Како дете сте! О, прекрасна, провинциска наивност! Не, местото на 

престапот ги привлекувало престапниците само дотогаш додека тој факт не станал 

достапен на широка публика. Кога дивата клисура се претворува во летувалиште, 

орлите одлетуваат. (Пак длабоко ѝ се поклонува на Љуба.) Им се поклонувам уште и на 

жените молчеливи, замислени... на женската загатка ѝ се поклонувам. 

ЉУБА: Аљоша, што сака овој господин од мене?

ТРОШЧЕЈКИН: (тивко) Не плаши се, сѐ е добро. Ова е најдобриот агент, кој можеше да 

ми го даде овдешното биро на приватни детективи. 

БАРБОШИН: Ги предупредувам вљубените дека сум научен да го слушам шепотот 

појасно, отколку гласниот разговор. Мене овој десниов чевел нешто ме мачи. (Го собува 

чевелот.)

ТРОШЧЕЈКИН: А јас сакав вие да го испитате прозорецов. 

БАРБОШИН: (Разгледувајќи го чевелот.) Така и си мислев: шајка излегла надвор. Да, 

вие точно ме окарактеризиравте пред вашата сопруга. Последната летна сезона беше 

за мене многу успешна. Чеканче, или нешто такво... Добро, дајте ми го тоа... Меѓу 

другото, имав една интересна работа и токму на вашата улица. Ултра-адјултер од тип Б, 

серија 18. За жал, по разбирливи причини на професионалната етика, не можам да ви 

зборувам за никакви имиња. Но вие, веројатно ја знаете: Тамара Георгиевна Грекова, 

на 23 години, блондинка со кученце со педигре... 

ТРОШЧЕЈКИН: Прозорецот, ве молам... 

БАРБОШИН: Извинете што се ограничувам со половично напомнување. Тоа е тајната 
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на исповедта. Но, да се вратиме на работата. Што не ви се допаѓа вам кај овој одличен 

прозорец?

ТРОШЧЕЈКИН: Видете: сосем до него е водоводната цевка и по неа може лесно некој да 

се искачи. 

БАРБОШИН: Контра-клиентот може во тој случај да си го скрши вратот. 

ТРОШЧЕЈКИН: Но тој може да се јази како мајмун!

БАРБОШИН: Во тој случај можам да ви посоветувам еден таен начин, кој ретко се 

применува, но со успех. Ќе бидете задоволни. Треба да се направи т. н. фалш-симс, т. 

е. симс или прозорски подѕидок, кој се урнува при најмал притисок. Се продава со 

гаранција за три години... Дали ви е јасен заклучокот?

ТРОШЧЕЈКИН: Да, но како да го направиме тоа. Треба да се викаат работници... А сега 

е доцна!

БАРБОШИН: Ама воопшто и не е толку важно: јас секако ќе бидам тука до утре изутрина, 

и како што се договоривме, ќе крстосувам под вашите прозорци. Меѓу другото, како што 

веројатно ќе ви биде интересно да погледате, ева како јас тоа ќе го правем. Поучно и 

привлечно. Со два збора: само глупаците одат како светилници, а јас тоа го правам вака 

(Оди по собата). Замислено си одам по едната страна, потоа поминувам на другата, 

по обратната дијагонала... Еве... И исто така замислено по другата страна. Се добива 

најнапред латинско “Н”. Потоа преминувам по обратната дијагонала, накрсно... Вака... 

Пак - кон појдовната точка, и сѐ повторувам од почеток. Сега вие гледате, дека јас од 

двата тротоара се движам само во една насока, со што се достигнува невозможност да 

ме забележат и природност. Тоа е начин на докторот Рубини. Има и други. 

ЉУБА: Аљоша, испрати го. Мене ми е непријатно. Јас сега ќе се разврескам. 

БАРБОШИН: Вие можете апсолутно да не се возбудувате, мадам. Можете спокојно да 

легнете да си дремете, а во случај на несоница, можете да ме набљудувате мене низ 

прозорецот. Денес има месечина и ќе биде многу ефектно. И уште една забелешка: 

обично земам аванс, зашто понекогаш се случува, оној што сме го чувале наеднаш да 

исчезне... Но вие се толку добри, и ноќта е толку светла од месечина, што јас некако се 

срамам да го попокренам тоа прашање. 

ТРОШЧЕЈКИН: Па, благодарам. Сето ова е толку успокојувачко... 

БАРБОШИН: Што да ви кажам уште? Слушајте, какви се овие слики? Дали сте убедени, 

дека тие не се фалсификат?

ТРОШЧЕЈКИН: Не, тоа се мои слики, јас самиот ги насликав. 

БАРБОШИН: Значи, сепак се фалсификати! Вие, знаете, сепак треба да се обратите до 

експерт. А кажете ми, што сакате утре да преземам?
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ТРОШЧЕЈКИН: Утре, околу осум, дојдете горе кај мене. Еве ви, впрочем, клуч. Ние тогаш 

ќе решиме што ќе правиме понатаму. 

БАРБОШИН: Имам грандиозни планови! Знаете ли дека можам да ги потслушувам 

мислите на контра-клиентот. Да, утре по тој начин ќе му бидам зад петиците на неговите 

намери. Како е неговото презиме? Вие, ми се чини, ми кажувавте... Почнува со “Ш”. Не 

се сеќавате?

ТРОШЧЕЈКИН: Се вика Леонид Викторович Барбашин. 

БАРБОШИН: Не - не, не бркајте - Барбошин Алфред Афанасиевич. 

ЉУБА: Аљоша, па зарем не гледаш... Тој е болен. 

ТРОШЧЕЈКИН: овекот, кој што нѐ заплашува, се вика Барбашин. 

БАРБОШИН: А пак јас ви зборувам дека, моето презиме е Барбошин, Алфред Барбошин. 

При што ова е едно од повеќето мои сегашни имиња. Дада... Прекрасни планови! О, вие 

ќе видите! Животот ќе биде прекрасен. Животот ќе биде вкусен. Птиците ќе пеат сред 

лепливите ливчиња, слепците ќе чујат, глувонемите ќе прогледаат. Младите жени ќе ги 

креваат кон сонцето своите црвенолики деца. Вчерашните непријатели ќе се гушнуваат 

еден со друг. И со непријателите на своите непријатели. И со непријателите на нивните 

деца. И со децата на непријателите. Треба само да се верува... А сега одговорете ми 

отворено и едноставно: имате ли оружје?

ТРОШЧЕЈКИН: Леле, немаме! Јас би се снабдил, но не умеам да ракувам. Се плашам 

дури и да го пофатам. Сетете се: јас сум уметник, ништо не умеам. 

БАРБОШИН: Во вас ја гледам мојата младост. И јас бев таков - поет, студент, мечтател... 

Под костените на Хајделберг јас љубев една Амазонка... Но животот ме научи на многу 

нешта. Добро. Нема да бладаме за минатото. (Пее) “Да почнеме, значи... “. Ќе отидам, 

значи, да крстосувам под вашите прозорци, додека над вас ќе бдеат Амор, Морфеј и 

малечкиот Бром. Кажете ми, господине, не ви се најдува ли некоја цигара?

ТРОШЧЕЈКИН: Јас не пушам но... некаде видов... Љуба, изутрината Ревшин заборави 

овде некаде една кутија. Каде е таа? А, еве ја. 

БАРБОШИН: Ова ќе ги пополни часовите на моето будно следење. Само испратете ме 

низ споредниот влез, низ дворот. Тоа е покоректно. 

ТРОШЧЕЈКИН: А, во таков случај, повелете наваму. 

БАРБОШИН: (со длабок поклон кон Љуба). Им се поклонувам уште и на сите несфатени... 

ЉУБА: Добро, добро, јас ќе им пренесам. 

БАРБОШИН: Ви благодара. 
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(Заминува со Трошчејкин налево.) Љуба е неколку секунди сама. Трошчејкин брзо се 

враќа. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ќибрит! Каде е ќибритот? Му треба ќибрит. 

ЉУБА: Како господ те молам, тргни ми го одовде што побргу! Каде е тој?

ТРОШЧЕЈКИН: Го оставив кај споредниот излез. Ќе го испратам и веднаш ќе се вратам. 

Не обеспокојувај се. А ќибритот!

ЉУБА: Ама ете го - пред твојот нос. 

ТРОШЧЕЈКИН: Љуба, не знам како ти, но себе си јас се чувствувам многу похрабар 

по овој разговор. Очевидно тој си е перфектен познавач на својата работа, некако 

оригинален - и удобен. Зарем не?

ЉУБА: По мое мислење, тој е ненормален. И оди, оди, оди. 

ТРОШЧЕЈКИН: Да, јас веднаш. (Истрчува налево.) 

Околу три секунди Љуба останува сама. Се слуша ѕвончето на вратата. Таа 

најнапред се здрвува на местото, но потоа бргу излегува надесно. Сцената е празна. 

Низ отворената врата се слуша како зборува Мешаев Втори, и ете, тој влегува со 

кошница полна со јаболка. придружен од Љуба. Неговата надворешност ќе биде 

опишана и во подолу изговорените реплики. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Значи, јас, веројатно, не згрешив? Овде живее госопоѓа Опојашина?

ЉУБА: Да, тоа е мајка ми. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: А, многу ми е драго!

ЉУБА: Можете да ги оставите овде... 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Не, не, зошто, - ќе ги оставам просто тука, на подот. Разбирате, каква 

работа: брат ми ми нарача да дојдам овде, штом ќе допатувам. Тој веќе е тука? Зарем 

сум јас првиот гостин?

ЉУБА: Всушност, вас ве чекавме денеска, на чај. Но нема значење. Сега ќе погледам. 

Мајка ми, веројатно, уште не спие. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Господи, значи, се случило недоразбирање? Каква мешаница! 

Простете... Јас сум страшно збунет. Не разбудувајте ја, ве молам. Еве ѝ донесов 

јаболчиња, и, освен тоа, пренесете ѝ го моето извинување. А јас веќе ќе си тргнам... 

ЉУБА: Ама не, зошто, седете. Само ако таа не спие, нејзе ќе ѝ биде многу драго. 

Влегува Трошчејкин и премира. 

Аљоша, ова е брат му на Осип Михеевич. 

ТРОШЧЕЈКИН: Брат? А да, се разбира. Повелете. 
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МЕШАЕВ ВТОРИ: Мене ми е толку непријатно... Немав чест досега лично да ја познавам 

госпоѓа Опојашина. Но пред неколку дни му кажав на Осип, дека ќе допатувам ваму по 

работа, а тој вчера ми напиша одговор: упаѓај директно од железничката станица на 

роденден, таму, значи, ќе се сретнеме. 

ЉУБА: Сега веднаш ќе ѝ кажам. (Излегува.)

МЕШАЕВ ВТОРИ: И бидејќи му напишав дека ќе допатувам со вечерниот брз воз, од 

неговиот одговор заклучив, дека приемот кај госпоѓа Опојашина е вечерва. Или јас го 

збркав часот на доаѓањето на возот, или тој невнимателно го прочитал моето писмо - 

ова второво е поверојатно. Сосем, сосем лошо испадна. А вие, значи сте нејзин син?

ТРОШЧЕЈКИН: Зет. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: А, значи сте сопруг на оваа симпатична дама. Да-да. Гледам дека сте 

вие зачудени од мојата сличност со брат ми. 

ТРОШЧЕЈКИН: Па, знаете, мене денес ништо не може да ме зачуди. Си имам некои 

крупни непријатности... 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Да сите се поплакуваат. А кога би живееле на село!

ТРОШЧЕЈКИН: А, навистина, вашата сличност е интересна. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Денес, сосем случајно сретнав еден пријател со смисла за хумор, со 

кој не сме се виделе уште од млади години: тој еднаш се изрази во таа смисла, дека 

мене и брат ми нѐ глуми еден ист актер, но брата ми подобро, а мене лошо. 

ТРОШЧЕЈКИН: Само вие како да сте малку поќелав. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: За жал! Восочен лустер, како што велат. 

ТРОШЧЕЈКИН: Простете, што се прозевам. Тоа е чисто на нервна база. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Последица на градскиот живот, нема што да се прави. Еве јас - постојано 

чмаам во својата благословена провинција - па колку има, скоро десет години. Весници 

- - не читам, одгледувам кокошки на старински начин, имам еден кош дечиња, овошни 

дрвца и жена - толку! Допатувував да купам трактор. А вие како, блиски ли сте со мојот 

брат? Или само го видовте кај вашата ташта?

ТРОШЧЕЈКИН: Да. Кај таштата... Простете... ве молам... 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Не кажувајте ми. Па ние со него не сме кој знае колку сложни. Одамна 

не сум го видел, неколку години, и право да си кажам, не се тревожиме многу поради 

разделбата. Но штом решив да допатувам - неудобно е, знаете, - ете затоа го известив. 

Почнувам да мислам, дека тој просто сакаше овде свински да ми се потсмее: на тоа се 

сведува неговото разбитање од свињогојство. 
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ТРОШЧЕЈКИН: Да, можеби... Јас исто така помислувам... 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Доколку јас сфатив од неговото писмо, госпоѓа Опојашина е 

литераторка? Јас, за жал, не многу следам што ново излегува од литературата!

ТРОШЧЕЈКИН: Па, нашата литература е таква, знаете, не може баш да се следи. Ахахаха. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: А, таа, како што се гледа, исто така слика. 

ТРОШЧЕЈКИН: Не-не. Тоа е мое атеље. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: А, значи, вие сте сликар! Интересно. Јас самиот малку во зимското 

слободно време со тоа се занимавав. Да, и уште - со окултизам едно време се забавував. 

И значи, ова се ваши слики... Дозволете да погледам. (Става лорнет.)

ТРОШЧЕЈКИН: Бидете љубезни, повелете. 

Пауза. 

Оваа не е завршена. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Убаво! Смели потези на четката. 

ТРОШЧЕЈКИН: Извинете, сакам да погледнам низ прозорецот. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: (ставајќи го лорнетот пак во футролата.) Тешко ми е. Непријатно. 

Вашата ташта заради мене ќе ја разбудат. На крајот на краиштата таа мене дури и не ме 

познава. Попаднав под знамето на брат ми. 

ТРОШЧЕЈКИН: Погледајте, колку е интересно. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Не разбирам. Месечина, улица. Тоа е, повеќе може да се каже, тажно. 

ТРОШЧЕЈКИН: Гледајте - тој крстосува. Оп! Премина. Пак. Многу успокојувачка појава. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Некој задоцнет лумпувач. Велат, овде многу пијат. 

Влегува Антоњина Павловна и Љуба со послужавник. 

А.ПАВЛОВНА: Господи, колку личи!

МЕШАЕВ ВТОРИ: Чест ми е... Ви честитам... Еве овде си дозволив... Селски се. 

А.ПАВЛОВНА: Ама, ова е претерано разгалување. Седнете, ве молам. Ќерка ми сѐ ми 

објасни. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Мене ми е многу неудобно. Вие, веројатно, се одморувавте. 

А.ПАВЛОВНА: О, па јас сум полноќна ѕвезда. Но, ајде, раскажете ни. Значи, вие секогаш 

живеете на село? 

ТРОШЧЕЈКИН: Љуба, мислам, телефонот?

ЉУБА: Да, така се чини. Ќе отидам... 

ТРОШЧЕЈКИН: Не, јас ќе одам. (Излегува)
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МЕШАЕВ ВТОРИ: Постојано кокошки одгледувам, деца раѓаме, весници не читам. 

А.ПАВЛОВНА: Чајче? Или сакате да поткаснете?

МЕШАЕВ ВТОРИ: Па, всушност... 

А.ПАВЛОВНА: Љуба. остана таму малку шунка. А, ти веќе донесе. Одлично. Повелете. 

Вас ве викаат Михеевич?

МЕШАЕВ ВТОРИ: Мерси, мерси. Да, Михеј. 

А.ПАВЛОВНА: Каснете и нека ви е на здравје. Имавме и торта, но гостите ја изедоа. А 

ние многу ве чекавме! Вашиот брат мислеше дека сте задоцниле на воз. Љуба, овде има 

сосем малку шеќер. (На Мешаев) Денес, со оглед на настанот, овде кај нас сме малку 

растревожени. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Настан?

А.ПАВЛОВНА: Но, да: денешната сензација. Ние толку се тревожиме... 

ЉУБА: Мамичке, на господин Мешаев сосем не му е интересно да му раскажуваш за 

нашите работи. 

А.ПАВЛОВНА: А јас мислев дека тој е во тек. Во секој случај многу ми е пријатно што 

дојдовте. Во оваа нервозна ноќ, пријатно е присуството на спокоен човек. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Да... Јас некако одвикнав од вашите градски тревоги. 

А.ПАВЛОВНА: А каде одседнавте?

МЕШАЕВ ВТОРИ: Па, засега уште никаде. Ќе отидам во хотел. 

А.ПАВЛОВНА: Па преноќевајте кај нас. Има една слободна соба, ене онаа. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Јас, навистина, не знам, се плашам дека ќе пречам. Трошчејкин се 

враќа. 

ТРОШЧЕЈКИН: Ревшин телефонираше. Ми кажа, дека тој и Куприков седат во кафеанчето 

блиску до нас и прашаа, сѐ ли е во ред. Се чини дека се опијаниле. Јас му одговорив, 

дека можат да одат да спијат, бидејќи оној симпатичен господин маршира пред нашата 

куќа. (На Мешаев) Гледате ли до што дојде: бевме принудени да си најмиме ангел-чувар. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Така значи. 

ЉУБА: Аљоша, најди, те молам. некакава друга тема... 

ТРОШЧЕЈКИН: А зошто се лутиш? По мое мислење, многу е љубезно од нивна страна што 

се јавија по телефон. Твојата сестричка, гледаш ли. не се потруди ни да праша, дали сме 

живи. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Се плашам дека кај вас има некакви семејни непријатности... Да не е 

некој болен... Во тој случај, уште повеќе би ми било непријатно. 
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ТРОШЧЕЈКИН: Не-не, останете. Напротив, многу е добро, што овде има народ. И онака 

не ни е до спиење. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Така значи. 

А.ПАВЛОВНА: Работата е во тоа што,... со право или без, но Алексеј Максимович се 

плаши од обид за убиство. Тој има непријатели... Љубочка, треба ли на човеков нешто 

да му објасниме... Зашто вие се меткате како спобудалени... Тој ќе помисли кој знае што. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Не, не грижете се. Јас сфаќам. Јас тоа го реков од деликатност. Ете, се 

зборува, во Франција, во Париз, исто така има многу боемство и такви работи, тепачки 

во рестораните... 

Бесшумно и незабележано влегува Барбошин. Сите се стресуваат. 

ТРОШЧЕЈКИН: Зошто така нѐ плашите, што се случува?

БАРБОШИН: Дојдов малку да здивнам. 

А.ПАВЛОВНА: (На Мешаев.) Седете. Седете. Овој е така. Детектив. 

ТРОШЧЕЈКИН: Нешто забележавте? Можеби саката со мене да позборувате насамо?

БАРБОШИН: Не, господине. Просто сакам малку светлина, топлина... Зашто ми стана 

мачно. Самотно. Страшно. Нервите ме изневерија... Ме измачува фантазијата, совеста 

ми е немирна, слики од минатото... 

ЉУБА: Аљоша, или тој, или јас. Дајте му чашка чај, а јас ќе одам да си легнам. 

БАРБОШИН: (На Мешаев.) Ух! А овој кој е? А како вие влеговте ваму?

МЕШАЕВ ВТОРИ: Јас? Па зошто... Обично низ вратата. 

БАРБОШИН: (На Трошчејкин) Господине, на ова јас гледам како на лична навреда. 

Или јас ве чувам и ги контролирам вашите посетители, или јас си одам, а вие примајте 

гости... Или е ова, можеби, мој конкурент?

ТРОШЧЕЈКИН: Успокојте се. Ова е просто еден патник. Тој не знаеше. Еве, земете си 

јаболко и одете, ве молам. Постот не смее да се напушти. Вие досега тоа толку одлично 

го правевте!.. 

БАРБОШИН: Ама мене ми ветија чашка чај. Изморен сум. Измрзнат сум. Ми излезе 

шајка во чевелот. (Раскажувачки.) Јас се родив во сиромашко семејство и првите мои 

сознателни сеќавања... 

ЉУБА: Ќе добиете чај, но под услов да молчите, да молчите апсолутно!

БАРБОШИН: Ако ме молите... Зошто не, се согласувам. Јас само сакав со два-три збора 

да раскажам за мојот живот. За илустрација. Не смеам ли?

А.ПАВЛОВНА: Љуба, како можеш така да го прекинуваш човекот... 
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ЉУБА: Никакво раскажување, - или јас ќе си одам. 

БАРБОШИН: Добро, а телеграма можам ли да ви предадам?

ТРОШЧЕЈКИН: Телеграма? Од каде? Дајте ја побргу. 

БАРБОШИН: Јас тукушто го интерцептирав нејзиниот донесувач, токму пред вашиот 

влез. Господи боже мој, боже мој, каде ли ја затурив? А! Еве ја. 

ТРОШЧЕЈКИН: (ја граба и ја отвора.) “Во мислите присуствувам ве гушнувам честитки... 

“ Некаква глупост. Можел и да не се потруди. (На А. Павловна.) Ова е за вас. 

А.ПАВЛОВНА: Гледаш, Љубочка, ти беше во право. Се сетил Миша!

МЕШАЕВ ВТОРИ: Станува доцна! Време е да се прилегне. Уште еднаш ве молам да ме 

извините. 

А.ПАВЛОВНА: Ама да преноќевавте... 

ТРОШЧЕЈКИН: Може-може. Еве овде ќе легнете. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Јас, всушност... 

БАРБОШИН: (на Мешаев.) Според некои надворешни знаци, што му се достапни само 

на опитното око, можам да речам дека вие сте служеле во флотата, дека немате деца, 

дека неодамна сте биле на лекар и дека ја сакате музиката. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Сето тоа апсолутно не одговара на вистината. 

БАРБОШИН: Освен тоа, вие сте левак. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Не е вистина. 

БАРБОШИН: Ама, вие тоа кажете му го на судскиот иследник. А тој наеднаш ќе ја разбере 

вистината!

ЉУБА: (На Мешаев) Не мислете дека овде кај нас е прифатилиште за ненормални. 

Просто денес имавме таков ден, и сега ова е таква ноќ... 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Ама јас ништо... 

А.ПАВЛОВНА: (На Барбошин) А во вашата професија има многу привлечни работи за 

белетристот. Ме интересира, како вие се однесувате кон детективскиот роман како 

жанр. 

БАРБОШИН: Има прашања на кои јас не сум обврзан да одговорам. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: (На Љуба) Знаете, чудно нешто: ете - обидот на тој господин, и уште една 

прекрасна средба, која тукушто ја имав, ме потсетија, дека јас во свое време од немање 

што да работам се занимавав и со хиромантија, онака, аматерски, но понекогаш многу 

успешно. 

ЉУБА: Умеете ли да читате од рака?.. 
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ТРОШЧЕЈКИН: О, кога би можеле да ни претскажете што ќе стане со нас! Еве ние седиме 

овде, беснееме како во Pir vo vreme na ~umata, а јас имам такво чувство, дека можеби 

секој момент ќе летнеме во воздух. (На Барбошин) Заради Христос, побргу допијте го 

тој ваш идиотски чај!

БАРБОШИН: Тој не е идиотски. 

А.ПАВЛОВНА: Јас неодамна читав книга на еден индиец. Тој наведува страшни примери... 

ТРОШЧЕЈКИН: За жал, јас сум неспособен уште долго да живеам во атмосфера на 

страшното. Мене, веројатно, ќе ми побелее косата во оваа ноќ. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Така значи? 

ЉУБА: Саката ли мене да ми гледате?

МЕШАЕВ ВТОРИ: Повелете. Само јас одамна не сум се занимавал со тоа. А рачичката ви 

е студена. 

ТРОШЧЕЈКИН: Претскажете ѝ патување, ве молам. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Интересни линии. Линијата на животот на пример.. Всушност, вие сте 

можеле да умрете одамна. Колку имате? Дваесет и две, дваесет и три? 

Барбошин почнува полека и малку недоверчиво да ја разгледува својата дланка. 

ЉУБА: Дваесет и пет. Случајно преживеав. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Вашиот разум го слуша вашето срце, но срцето ви е разумно. Но што 

уште да ви кажам? Вие ја чувствувате природата, но кон уметноста сте доста рамнодушни. 

ТРОШЧЕЈКИН: Точно кажано! 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Ќе умрете... не се плашите да дознаете како ќе умрете?

ЉУБА: Ни најмалку. Кажете. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: Овде, впрочем, има некое раздвојување, кое мене ме збунува.... Не, 

не се нафаќам да дадам точен одговор. 

БАРБОШИН: (ја поддава дланката) Ве молам. 

ЉУБА: Ама вие мене сосем малку ми кажавте. Мислев дека вие ќе ми претскажете 

нешто многу необично, потресно. На пример дека во мојот живот сега се појавува 

пресвртница, дека ме чека чудесна, страшна, волшебна среќа... 

ТРОШЧЕЈКИН: Потивко! Ми се стори дека некој ѕвонеше... А?

БАРБОШИН: (му ја поддава на Мешаев раката) Ве молам. 

А.ПАВЛОВНА: Не, тебе ти се сторило. Кутар Аљоша, кутричок мој... Успокој се, миличок. 

МЕШАЕВ ВТОРИ: (махинално прифаќајќи ја дланката на Барбошин) Вие од мене 
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барате премногу, милостива. Раката некогаш не зборува до крај. Но има, се разбира, 

раце брборливи, отворени. Пред околу десет години јас му претскажав на еден човек 

најразлични катастрофи, а денес, само пред кратко време, излегувајќи од возот, 

оддеднаш го гледам него на перонот на железничката станица. И се покажа дека тој 

неколку години одлежал во затвор, поради некоја романтична тепачка и сега патува 

во странство, засекогаш. Некој си - Барбашин Леонид Викторович. Чудно ми беше 

што го сретнав и веднаш пак го испратив. (Се наведнува врз раката на Барбошин, кој 

исто така седи со наведната глава) Ме замоли да ги поздравам нашите заеднички 

познаници, но вие него, веројатно, не го познавате... 

Завеса. 

1938 година 

Превод од руски: 

Марија Сидоровска
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Илустрација: Cy Twombly
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ВОРХОЛ
Превод и подготовка: Игор Ангелков

Popism 1968-1969.

Во почетокот на годината можеше да ја подигнеш слушалката и да ги повикаш 

Dial-a-Poem, а веќе до јуни истото тоа можеше да го направиш и со Dial-a-Demon-

stration и од снимките ќе чуеше каде ќе се организираат јавните протести за тој 

ден. Ѕвездата на мојот прв филм Sleep, Џон Џорно, берзант-кој-се-претвори-во-

поет, беше организатор на Dial-a-Poem, а спонзор беше Лигата на Архитектите. 

Џон ми кажа дека луѓето најмногу бараат порно песни. 

Астрологијата и останатите култни работи, како нумерологијата хиромантијата 

и останатото, стануваа сѐ попопуларни. Мислам, одеднаш секаде наоколу беа 

хороскопските знаци.

Нова мода беше насилството. Хипи љубовта веќе беше потполно застарена. 

68. Мартин Лутер Кинг и Роберт Кенеди беа убиени, а студентите од Колумбија го 

преземаа студентскиот град и се тепаа со полицијата, клинците од Националната 

Демократска Конвенција потполно го растресоа Чикаго, а и јас бев ранет. Сѐ на 

сѐ, една прилично насилнички настроена година.

(...) Во почетокот на 68. куп луѓе кои веќе со години беа на спид почнаа да 

размислуваат дека е крајно време да се престане со тоа. Дури и најтврдокорните 

амфетаминаши признаа дека такво нешто им паднало на ум. Вториот албум на 

Велветите White Light/White Heat требаше да се појави кон крајот на јануари и 

еден ден Лу дојде во Фектори и го донесе првиот примерок со себе.

Додека песната за амфетаминот трештеше (“Watch that speed freak/ Watch that 

speed freak/ If your gonna blow him/ Make it every week”), Лу ми рече дека се 

обидува да се симне од амфетамин, но дека Ондин му отежнува во. “Само што 

му реков дека планирам да престанам, тој веднаш се појави кај мене со две унци 

и ми рече: Ох, зарем не сакаш и ти?” Лу во тоа време живееше во некој бизнис-

дел од градот, кој во текот на денот беше полн со луѓе, но затоа ноќе немаше 

никаде никого. “Минатата недела купив маса за билијард, ми рече, и јас и Стерл 

ја пренесовме на раце цели шест блока и тогаш со денови се обидувавме да 
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ја составиме, но тоа никако не ни поаѓаше од рака. Секогаш некоја нога беше 

пократка и тогаш повторно морав да одам по нова кутија запалки. Секоја ноќ 

после Макс доаѓавме кај мене и слушавме плочи до даска. Само уште еден тип 

живее во тој крај. Нема никој друг со километри наоколу. Но, за несреќа, тој тип 

живее токму над мене. Некој џанки црнец. И секогаш кога ќе ја одвртам музиката, 

тој почнува да скока и тогаш почнува да ми паѓа малтер од плафонот. Таа вечер, 

кога дојде кај мене и ми донесе амфетамини, Ондин упорно се обидуваше да ме 

навлече, на крајот отиде, но ги остави оние две унци на билјард-масата. Не сакам 

да земам, му реков. Тој застана на вратата и рече: Во случај да се предомислиш. 

Бидејќи можеш да замислиш...”

Пред крајот на јануари отидовме во Аризона да го снимиме Lonesome Cow-

boys. Во оргинал тоа требаше да биде наша верзија на Ромео и Јулија и се викаше 

Рамона и Јулиан, но набрзо тоа го претворивме во филм за град на Дивиот Запад 

во кој сите до еден беа педери.

На сите им дадовме авионски карти до Таксон, но бидејќи се случи Вера Круз, 

необична девојка која ја познававме, да оди со автомобил до таму, им рековме 

дека, ако сакаат, можат да ги вратат авионските карти, да ги задржат парите за 

себе и да дојдат со неа. Ерик се одлучи за таа варијанта.

Беше многу магловито утро кога почнавме да го снимаме филмот. Дијалозите 

во филмот главно беа во следниот стил: “You, dirty cocksucking motherfucker, what 

the hell is wrong with you?”, и среде тоа видовме како доведуваат група туристи. 

“Штотуку имате шанса да видите како се прави филм...”, изјави водичот, токму 

кога сценариото дојде до: “You fags! You queers! Ill show you who the real cowboy 

around here, goddamn it!” Туристите, секако, откачија и почнаа да ги одведуваат 

децата и сето останато што оди со тоа.

Во меѓувреме, електричарите и сценографите направија одбор кој требаше 

да нѐ исфрли од градот. Како во вистински каубојски филм. Ни пратија луѓе кои 

ни ја пренесоа нивната порака: “Вие, перверзњаци од истокот! Вратете се таму 

откаде сте дошле!”

Вива им рече: “Ебете се!” 

Остатокот од денот го поминуваа со нас и го следеа секој наш чекор. Шерифот 

изнајми хеликоптер и се качи на врвот од водената кула и оттаму нѐ набљудуваше 

со двоглед. Беше убеден дека некој од нас ќе се соблече гол. Набрзо сето тоа ни 

досади па се спакувавме и отидовме дома. 
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Луис беше вон себе од бес: “Мислам, еби го, тоа е вистински вестерн. Дивиот 

Запад навистина така изгледал”. Луис го играше најстариот член на бандата кој 

се грижеше за помладите. “Ова е веројатно најоргиналниот вестерн некогаш 

направен!”

Но професионалните филмски каубои не мислеа така. Или можеби баш 

мислеа.

Ноќта пред да ја напуштиме Аризона, Ерик исчезна. Насекаде го баравме, но 

никој не успеа да го пронајде. Тогаш го пронајдов во една малечка мексиканска 

црква, која се наоѓаше на некоја пуста полјана, опколена со планини.

Не ме слушна кога влегов и јас застанав и почнав да го набљудувам. Цел еден 

ѕид беше покриен со стотици фотографии на индијански момчиња - војници од 

Таксон кои загинаа во Виетнам - и покрај секоја фотографија се наоѓаше името на 

момчето и свеќа. Ерик стоеше пред една фотографија. Му пристапив и го прашав 

колку долго стои тука. Ме погледна и ми рече: “Толку многу ги има”. 

Стоеше тука веќе со часови.

Пред крајот на 67. добивме известување дека зградата во која се наоѓаше 

нашата Фектори за неколку месеци ќе биде урната. И така моравме да побараме 

некое ново место за нашиот дом.

Пол Морисеј и Фред Хјуз во тоа време имаа најголемо влијание на нашиот 

живот во Фектори и секако, и едниот и другиот имаа своја идеја како би требало 

да изгледа новата Фектори. Јас немав некој став за тоа, па сиот мој коментар на 

нивните рсаправии се сведуваше на крајно неразбирливи звуци и фаци. Пол, 

секако, сакаше новата Фектори да биде една огромна канцеларија, преполна со 

маси и машини за чукање и неделни претплати на Variety - сѐ на сѐ една сериозна 

организација која се занимава со производство и дистрибуција на филмови. Тој 

едноставно сакаше тоа да биде место во кое клинците не би чувствувале потреба 

да се муваат 24 часа дневно. А ако веќе сакаш такво место, тогаш нема ништо 

подобро од една пристојна канцеларија.

Но, Фред сакаше Фектори да остане место во кое се поклопуваат работата и 

уметноста: “Слушај, ми рече нервозно, ти си уметник! Што сакаш да правиш? Да 

изнајмиш соба со шалтер над кој пишува Podunk Porno Movies?”

Фред ги сакаше нашите филмови како и останатите, но чувствуваше дека 

набргу повторно ќе посакам да сликам.

Така на крајот се согласив со него дека би било добро кога би изнајмиле нешто 
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со многу соби - така би имале одвоена соба за сѐ што би нѐ заинтересирало. Од 

друга страна, ако изнајмевме некое такво поткровје, можевме да продолжиме со 

снимањето филмови.

Иако не бев баш најсигурен што сакам, бев сигурен дека не сакам својот живот 

да му го посветам исклучиво на филмот - сакав да се посветам на сѐ - а такво 

нешто сигурно не може да се направи во една канцеларија. Мислам, табелата на 

мојот успех повеќе одеше во ширина отколку во висина. Ако разбирате што сакам 

да кажам. 

На крајот Пол беше тој што пронајде идеално место. Беше тоа 11-спратната Union 

Building на 33 Union Square West, веднаш до Union Square Park. Го изнајмивме 

целиот шести кат, заедно со малиот балкон кој гледаше кон паркот. Фред се сети 

дека зградата беше спомената и во Скот Фисџералдовата приказна “Меј Деј”, и, 

што е најдобро од сѐ, комунистите навистина беа на осмиот кат. 

Во новата зграда не се преселивме сѐ додека не се вративме од Аризона. 

Додека се преселувавме го загубивме оној голем црвен кауч кој беше нераздвоен 

дел од старата Фектори. Го оставивме на улица само неколку секунди и, кога се 

вративме по него, веќе го немаше. Тогаш Фред се сети дека онаа голема сребрена 

маса од дабовина остана зад нас и тој веднаш отрча по неа. Толку ја сакаше таа 

маса што ја стави во количка - масата инаку беше огромна, приближно два метра 

со метар - и ја довлече низ Втората Авенија, полни триесет блока. Сосема сам. (Во 

тоа време беше генералниот штрајк на градската хигиена, па улиците беа полни со 

ѓубре. Преку педесет тона - така велат весниците). Навистина обожувавме мебел 

- едноставно не можевме да поднесеме да изгубиме некој добар дел - затоа сите 

се согласивме дека Фред за овој подвиг заслужува медал.

Сите чувствуваа дека оваа селидба е нешто повеќе од обична промена на 

местото - ако ништо друго, нашиот сребрен период сигурно беше завршен, сега 

бевме во бел. Од друга страна, новата Фектори воопшто не беше место во кое 

можеше да се продолжи со старото лудило. Иако “собата за проекции” беше 

преполна со каучи и стереа и телевизори, сите чувствуваа дека внатре се случува 

нешто што има врска со бизнисот. Едноставно знаеја дека тоа не е веќе место 

во кое можеа да се муваат туку така. Сѐ повеќе време поминувавме во Макс, 

што беше нормално, затоа што беше толку близу и затоа што Мики и понатаму ни 

даваше на кредит. И така Макс сѐ повеќе стануваше еден вид наша известувачка 

служба. Да речеме, ако сакавме да стапиме во контакт со некоја суперѕвезда, 
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едноставно таму остававме порака и не моравме да се грижиме.

(...) Нико во текот на целата 68. живееше во Фредовиот стан спроти Фектори.

Фред обожуваше ексцентрици, а Нико беше вистински примерок од тој вид: 

меѓу другото таа обожуваше грозни, чудни работи - што почудно тоа подобро, тоа 

беше нејзината девиза. А секако, колку што повеќе Нико беше необична, толку 

Фред сѐ повеќе се воодушевуваше од неа - да има жена која е толку убава и толку 

ексцентрична, тоа беше остварување на сите негови сништа. Најмногу сакаше по 

цела ноќ да лежи во кадата осветлена со свеќи и да компонира песни за својот 

следен албум Marble Index и, кога Фред ќе се вратеше од Макс, што никогаш не се 

случуваше пред четири наутро, ќе ја најдеше во истата положба. 

(...) Додека плаќав такси, го видов Џед како доаѓа со полна торба флуоросцентни 

цевки. Го почекав. Покрај мене имаше еден клинец со одвртен транзистор во 

рацете. Тогаш наиде и Валери Соланис и тројцата влеговме во зградата.

Не ја познавав Валери. Знаев дека е основач на организацијата која ја 

нарекуваше S.C.U.M. (Society for Cuting Up Men). Постојано зборуваше за тоа 

како треба да се истребат сите мажи на светот и да се создаде “напредно женско 

општество”.

Еднаш донесе сценарио во Фектори и ми даде да го прочитам - се викаше Up 

Your Ass. Го прегледав набрзина и беше толку валкано што бев убеден дека таа 

работи за полицијата и дека тие се обидуваат да ни подметнат нешто. Всушност, 

кога минатата година бевме во Кан со Девојките од Челзи и кога дадов интервју 

за Cahiers du Cinema, на неа мислев кога реков: “Луѓето се обидуваат да ни 

подметнат работи. Ме повика една девојка и ми понуди сценарио... и мене 

насловот навистина ми се допадна и ја повикав да дојде и да ни го донесе, но 

беше толку валкан што бев убеден дека таа работи за полицијата...”

Беше многу врел ден и додека Џед, јас и Валери чекавме лифт забележав 

дека таа на себе има зимски капут и џемпер и помислив дека сигурно умира од 

топлина - сепак, ни малку не се потеше. Носеше панталони (никогаш не сум ја 

видел во сукња) и држеше хартиена кеса во рацете. А тогаш забележав нешто 

уште понеобично - беше нашминкана!

Излеговме на шестиот кат и влеговме внатре. Таму веќе беше Марио Амаја, 

критичар, кого го познавав уште од педесеттите. Ме чекаше да се договориме 

околу некоја претстава.

Фред беше на својата маса и пишуваше писмо. Пол разговараше со Вива на 
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телефон. Му пријдов на Пол. Додека Вива ми зборувааше за својата коса, морав 

да погледнам каква е ситуацијата со мојата. Вива продолжи да зборува за филмот 

и за тоа како игра еден андерграунд филм-мејкер во сцена на журка, на која Џон 

Војт ја запознава Бренда Вакаро. Му покажав на Фред да дојде и да го продолжи 

разговорот наместо мене и додека ја спуштав слушалката, слушнав звук од 

експлозија и се свртев: ја видов Валери како држи вперен пиштол кон мене и 

сфатив дека штотуку пукала.

“Не! Не, Валери, реков, не пукај!”, и таа повторно пукна. Паднав на подот, 

како да бев погоден - воопшто не знаев дали сум погоден или не - и се обидов да 

се провлечам под масата. Ми се приближи и пукна уште еднаш. Осетив ужасна, 

ужасна болка. Како да експлодираше бомба во мене.

Додека лежев и гледав како крвта истекува низ мојата кошула, чув неколку 

истрели и викање. (Подоцна - многу подоцна - ми рекоа дека два куршуми 

поминале низ мојот желудник, црниот дроб, слезината, белите дробови). Тогаш го 

видов Фред како се наведнува над мене: “Не можам да дишам”, изустив. Клекна 

и се обиде да ми даде вештачко дишење, но го сопрев. Премногу ме болеше. 

Тогаш стана и отрча до телефонот да повика брза помош и полиција.

Тогаш одненадеж го видов Били над себе. Тој не беше тука за време на 

престрелката. Го подигнав погледот и ми се причини дека се смее па почнав и 

јас да се смејам, не знам зошто. Но така ме болеше уште повеќе. “Немој да се 

смееш, Били, му реков, те молам, немој да ме засмејуваш”. Но Били воопшто не 

се смееше. Не. Плачеше...

Помина половина час пред да дојде брзата помош, а јас цело време лежев на 

подот и крварев.

Веднаш откако ме погодила, тоа го дознав подоцна, Валери се свртела и пукала 

во Марио Амаја и го ранила во ногата. Марио побегнал во собата за проекции и 

ја затворил дуплата врата. Пол бил во купатилото и не ни ги слушнал истрелите. 

Кога излегол, го видел Марио како крвари потпрен на вратата. Погледнал низ 

заштитното стакло и ја видел Валери од другата страна како се обидува да влезе 

внатре. Откако не и успеало, отишла до мојата соба - но внатре бил Џед, кој се 

заклучил. Така таа се вратила до Фред и го вперила пиштолот во него. “Те молам, 

и велел Фред, немој да ме убиеш! Само замини!” Валери била збунета - не знаела 

дали да пука во него или не - затоа отишла и го повикала лифтот, а тогаш пак се 

вратила во аголот каде се наоѓал Фред и повторно го вперила пиштолот во него. 
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Токму кога се чинело дека конечно ќе пукне, се отворила вратата од лифтот и 

Фред рекол: “Еве го лифтот. Качи се во него и замини!” Тоа и го направила.

Операцијата траеше полни пет часа. Тука беа др. Џузепе Роси и останатите 

големи доктори. И ме вратија од мртви - буквално, ми рекоа дека во еден момент 

веќе сум бил готов. Многу денови после тоа воопшто не знаев дали сум жив или 

не. Се чувствуваав како мртовец. Постојано ми минуваше низ глава: “Јас сум 

навистина мртов. Така изгледа кога ќе умреш - мислиш дека си жив, а всушност 

си мртов. Јас само мислам дека се наоѓам во болница.”

Додека заздравував од операцијата, некаде во далечина слушнав глас од 

телевизор и зборовите “Кенеди” и “атентат” и “убиен”. Роберт Кенеди беше 

убиен, но јас бев толку изгубен што воопшто не ми паѓаше на памет дека тоа е 

второ убиство на Кенедиеви - мислев дека тоа е така кога ќе умреш, тие убаво ќе 

ти ги пуштат сите работи кои ти се случиле во животот.

Откако ме доведоа во болница Џерард отишол по мајка ми и во текот на целата 

ноќ тој и Вива биле со неа. Тогаш слушнав дека и Дачис отишла да ја посети и така 

имав за што да размислувам. И ни малку не бев среќен поради тоа.

Ако го цените својот приватен живот не дозволувајте си го себеси тој луксуз 

да бидете ранети, бидејќи тогаш, многу брзо, сиот ваш приватен живот ќе се 

претвори во јавно ВЦ.

(...) Кога ми беше доволно добро, почнав да ги читам сите весници и списанија 

во кои имаше статии за случката. Секако, сите беа доволно љубезни да ми ги 

сочуваат тие броеви. Во весниците пишуваше дека Валери дошла многу порано, 

но, бидејќи ме немало, решила да почека додека не се појавам. Некаде околу 

седум часот, три часа откако пукала во мене, се предала на полицаецот на Тајм 

Сквер. Му го дала пиштолот, пишуваше во весниците, и рекла: “Јас сум дете на 

цвеќето. Полицијата ме бара. Имаше премногу контрола над мојот живот”. 

Полицаецот ја однел на 13.улица, само неколку блока од болницата во која сеуште 

ме оперираа. После и рекла на полицијата: “Имам многу причини зошто го сторив 

тоа. Прочитајте го мојот манифест и ќе знаете зошто го направив тоа”. Подоцна, 

на судот, му рекла на судијата: “Не пукам секојдневно на луѓето. Не го направив 

тоа тукутака”. Весниците беа полни со нејзиниот S.C.U.M. манифест.

Како што реков, бев на насловната на New York Daily News - “Actress Shoots 

Andy Warhol” - точно шест години по “129 Die in Jet” од 4 јуни 1962, мојата голема 

инспирација. На насловната страна на тој 4 јуни 1968. беше Валери во затвор, 
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со утринскиот примерок во рацете. Ова издание ја имаше и нејзината исправка: 

“Јас сум писател, а не артист”.

После ова имав тотално поинаков став за сите лудаци со кои го минував 

времето. Се сеќавав кога онаа девојка пукаше во моите Мерлинки и кога оној 

тип си играше руски рулет. Размислував за сите луѓе кои сум ги видел со пиштол 

- дури и Вера имаше пиштол. Но мене сето тоа ми изгледаше невистинито - или 

размислував за тоа како за шега. И сега сѐ ми изгледаше невистинито. Имав 

впечаток дека сето тоа беше само некаков филм. Само болката беше вистинска. 

Сфатив дека е само среќна околност тоа што до сега ништо лошо не се случи. 

Мислам, мене лудаците секогаш ме воодушевуваа затоа што беа толку креативни 

- тие едноставно не знаеја да направат ништо нормално. Тие обично никого не би 

повредиле, едноставно беа пореметени сами за себе - но како сега да знам што 

е што?

Стравот дека вакво нешто би можело повторно да се случи ме натера да сфатам 

дека повеќе никогаш нема да можам да уживам во друштвото на оние кои имаат 

необичен поглед. Но секогаш кога ќе помислев на такво нешто, сфаќав дека тоа 

ги вклучува сите личности кои ги сакам! Така на крајот решив дека нема повеќе 

да размислувам за тоа сѐ додека повторно не се вратам меѓу луѓето.

Додека бев во болница, Пол постојано ме известуваше за снимањето на Џон 

Шлезингеровиот филм Полноќен каубој. Ја чувствував истата онаа љубомора како 

и кога го видов Коса. Љубомора што луѓето со пари ги крадат темите од андерграунд 

животот и им даваат добар и комерцијален изглед. Она што ние го нудевме беше 

нов и послободен поглед на вистинските луѓе и, иако нашите филмови не беа 

технички исполирани, сѐ до 67. андерграундот беше единствено место каде 

можеше да слушнеш нешто за забранетите теми и да видиш реалистични сцени 

од модерниот живот. Но сега, кога Холивуд - а и Бродвеј - почна да се занимава 

со истите теми, сѐ стана страшно збркано. Сепак, луѓето пред сѐ би отишле да го 

видат она што изгледа “подобро”. Постојано во главата ми се вртеше истата мисла: 

“Влегуваат на наша територија”, и заради тоа сѐ повеќе посакував да добијам 

пари од Холивуд и да направам еден филм кој “добро” изгледа, но ги носи нашите 

ставови. Така веќе би можеле да се натпреваруваме. Навистина бев љубоморен. 

“Зошто не ни дадоа пари на нас да направиме еден “Полноќен каубој”, мислев, 

би го направиле навистина “вистинито”. Тогаш не сфаќав дека кога тие велат 

дека сакаат тоа да изгледа вистинито, всушност мислеле на филмската стварност.
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На 28 јули излегов од болница. Целото тело ми беше во завои. Се плашев да се 

погледнам, се плашев да се истуширам, бидејќи тогаш морав да ги вадам завоите, 

а лузните сѐ уште беа свежи. Додуша, убаво изгледаа онака розево и кафеаво.

Следните десет дена морав да ги поминам во кревет и така го прославив 

својот 40 роденден. Беше тоа 6 август 68. Кога ќе се слушнев со луѓето со кои 

не сум се видел уште од моето заминување во болница, неретко некој од нив и 

заплачуваше. Ме восхитуваше тоа што навистина беа загрижени за мене, но јас 

се трудев сѐ да вратам на стариот добар трач.

(...) Сѐ уште ползев по куќата, па Пол ми го донесе Lonesome Cowboys за да се 

занимавам. Работев само со проекторот и со сплицерот и се обидував од купот 

материјал да направам двочасовен филм.

Што се однесува до сликањето, сеуште немав сила да правам големи платна, 

па затоа направив куп мали Happy Rockfeller слики додека гледав телевизија. 

Гледав како Советите упаднаа во Чехословачка и тепачката меѓу демонстрантите 

и полицијата за Чикашката Демократска Конвенција. 

Во септември се вратив на работа.

Морав да носам тежок корсет кој ги штитеше повредените делови од моето 

тело, но, колку и закрпено да се чувствував, ми беше мило што сум повторно во 

Фектори.

Сепак, секогаш кога ќе слушнев како лифтот застанува на нашиот кат, станував 

нервозен. Напнато гледав кој ќе излезе од него. Решивме да го преградиме 

влезот, за да можеме порано да видиме кој доаѓа. Секако, сите тие мерки беа 

симболични - не би задржале никого што би сакал да направи нешто. Сепак, ако 

ништо друго, местото изгледаше малку посигурно. Како и да е, деновите кога 

луѓето можеа да влезат внатре и да се муваат без потреба беа зад нас.

Одеднаш ми беше навистина убаво што не сум дел од сите оние луди сцени 

кои некогаш ги сакав, бидејќи ионака ништо значајно не се случуваше. Летото 

67. беше врв и сега сѐ почна да тече многу полека. Есента 68. беше есен на “Hey 

Jude” и сите зборуваа дека сѐ стана гнило.

Што се однесува до Валери, таа сѐ уште беше во затвор. Тогаш на Бадник 68. 

заѕвони телефонот и јас се јавив и потполно се наежив кога го слушнав нејзиниот 

глас. Ми рече дека бара од мене да ги повлечам сите обвиненија против неа и да 

ѐ испллатам 20 000 долари за сите сценарија што некогаш ги напишала и да ја 

уфрлам во секој мој филм и - ја заврши листата со најголемиот сон што може да 
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го има еден лудак - да ја уфрлам во Шоуто на Џони Карсон. Ако не го направам 

тоа, рече: “Јас она секогаш можам да го повторам”. 

Мојата најлоша ноќна мора стана стварност - Валери излезе од затвор. Некој 

тип, кого никој од нас не го знаеше, платил кауција од 10 000 долари и таа беше 

надвор.

За среќа, им се закануваше уште на неколкумина, па на 9 јануари пак ја 

уапсија.

Пред крајот на 69. добив писмо од Вера Круз која ми јави дека дека ја осудиле 

заради кражба на кола и дека ми се јавува од Метјуан и дека постојано се гледа 

со Валери. Вера ми кажа дека Валери постојано зборувала како “ќе го среди тој 

Ворхол, штом ќе излезе”.

Веднаш по тоа писмо, Валери излезе од Метјуан. Ми се јави неколку пати во 

Фектори и тогаш одеднаш престана - сигурно нашла некое друго хоби, бидејќи 

повеќе никогаш не ја видов иако луѓето повремено ми кажуваа дека ја виделе 

во Вилиџ.

Откако ја заврши работата на a Били направи нешто многу чудно: се заклучи 

во темната комора и не излезе од неа. Никој не го гледаше во текот на денот. 

Кога наутро доаѓавме во Фектори наоѓавме празни чаши од јогурт и остатоци од 

храна, но никогаш не дознавме дали самиот излегувал ноќе или некој од неговите 

пријатели му доставувал храна.

Во почетокот тоа воопшто не изгледаше сериозно, мислевме дека тоа е само 

минлива фаза во неговиот живот, но веќе дојде пролетта и тој не излезе и сите 

почнаа да се прашуваат што се случува внатре.

Темната комора се наоѓаше веднаш покрај купатилото кое сите го користевме - 

тие две простории дури беа и поврзани со обоен прозорец и, од внатре, можеше 

да се слушне како Били се поместува внатре. Од другата страна, Били го слушаше 

секое мочање и серење и пуштање вода и сето останато што таму се правеше.

Повремено пушташе да влезе некој, но главно не се јавуваше.

Сите очекуваа дека јас ќе се обидам да го извлечам Били надвор. Многумина 

ми рекоа: “Зарем не мислиш дека чека ти да го повикаш да излезе надвор?” Но 

јас немав никаква претстава зошто тој е внатре, како тогаш можев да го извлечам 

надвор? А и да можев, зошто би? Чувствував дека немам право да се мешам во 

неговиот живот. Били отсекогаш знаеше што прави и бев убеден дека ќе излезе 

кога ќе биде подготвен за тоа.
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До ноември 69. помина полна година откако се затвори внатре. Новите клинци 

кои почнаа да доаѓаат во Фектори не можеа да разберат како можеме да дозволиме 

некој да живее со нас, а никогаш да не го видиме. Но кога нешто постепено се 

развива, колку и да е необично, едноставно се навикнуваш. Повремено низ 

вратата го прашувавме дали му е потребно нешто, но ретко добивавме одговор. 

Јас дури и не знаев дали е сѐ уште на амфетамин. Но тогаш еден ден Лу Рид влезе 

внатре и остана таму полни три часа. Кога излезе беше навистина исплашен. 

“Не требаше да му ја дадам онаа книга”, рече Лу одмавнувајќи со главата. Не 

знаев за што зборува.

“Книгата од Алис Бејли, рече, всушност му дадов три книги”. 

Сум го чул порано тоа име. Ондин често ми зборуваше за неа. Пишуваше 

култни книги.

“Почнав да читам една од тие книги, ми рече Лу, но беше премногу сложена. 

И тогаш помислив - зошто да не му ги дадам на Били да ги прочита и потоа да ми 

ги прераскаже, знаеш, најинтересните делови. Кога дојдов следниот пат тој беше 

внатре и не сакаше да излезе надвор. Потполно ја избричил главата - ми рече 

дека влакната не растат однадвор туку одвнатре - и единствено што јаде е леб од 

рж или така нешто”. 

“Но јас мислев дека тој излегува ноќе, кога ние заминуваме и дека купува 

храна кај Брауни”. Брауни беше продавница за природна храна која се наоѓаше 

во соседната зграда.

“Не повеќе, рече Лу, сега ја следи книгата за бела магија, која зборува како да 

ја реконструираш структурата на своите ќелии - се занимаваш со своите ќелии и 

пиеш, да речеме, јогурт. Го прашав да ми објасни како се прави тоа, но тој ми рече 

дека е навистина опасно и дека ќе ми каже само еден дел од сето тоа, бидејќи ако 

згрешам, ќе завршам како него”.

“Па, кој дел ти го кажа?”

“Изгледаше приближно вака - Ахххххммммммммммммммм”.

Работите со Били стануваа сѐ пострашни. Понекогаш, додека бевме во ВЦ, 

слушавме како разговара со некој. Во почетокот мислевме дека уште некој се 

вселил кај него, но тогаш испадна дека и двата гласа се на Били. Јас сепак и 

понатаму мислев дека Били, некако, сам ќе го направи она што е најдобро за 

него. Навистина верував во тоа.
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За мене најконфузниот период од шеесеттите беше сместен во последните 16 

месеци. Снимив сѐ што стигнав, фотографирав со својот полароид сѐ што видов, 

но не знаев што да правам со тоа. 

Прашање кое во тоа време често се слушаше беше: “Знаете ли некој што знае 

да транскрибира ленти?”

Секој, ама апсолутно секој го снимаше секого. Машините веќе презедоа добар 

дел од сексуалниот живот - мислам, насекаде можеа да се најдат вибратори од 

сите видови - а сега, благодарение на касетофоните и полароидите, го презедоа 

и општествениот живот. Постојана шега помеѓу мене и Бригид беше да се јавиме 

еден на друг и да си кажеме: “Здраво, почекај момент”, и тогаш ги вклучувавме 

касетофоните и трачаревме по неколку часа. Бидејќи не излегував, доста време 

поминував на телефон слушајќи трачеви и обидувајќи се да дознам што се случува 

и, секако, снимајќи го сето тоа.

Касетофоните навистина создадоа можност за сите видови интервјуа со 

познатите личности, а бидејќи долго време не бев поврзан со филмот, почнав да 

размислувам за тоа дека би било убаво да издадам списание во кое не би имало 

ништо друго освен интервјуа направени на касетофон. Тогаш еден ден наиде Џон 

Вилкок и ме праша дали би издавал списание со него. И јас реков: Да. Џон веќе 

го издаваше Other Scenes, така што имаше сѐ што ни е потребно. Есента 69. ние 

двајца го издадовме првиот број од новиот часопис со име Интервју.

(...) Флеш имаше огромен успех. Се прикажуваше од октомври 68. до април 

69. Џое Алесандро стана многу популарен - а клинецот со име Џое Абањело, кој 

му беше помошник на управителот во Гарик Театарот, ни кажа дека забележал 

како луѓето доаѓаат и по неколку пати. Дури и Кенди беше голем хит. Сите беа 

воодушевени од нејзината сцена во која седи, многу женствено, на каучот и 

заедно со Џеки на глас го чита филмскиот часопис, додека Гери му го пуши на 

Џое.

Некаде во текот на снимањето на Флеш, Џеки и Кенди заедно изнајмија стан. 

Во тоа време Џеки беше тотално во drag - заедно со смеѓата перика и темниот 

кармин и макси сукњите. Кога луѓето ќе го прашаа зошто дошол “до таму”, Џеки 

одговараше: “Многу е полесно да се биде необична жена, отколку необичен 

маж”.

Хит 69-та беа театрите со голи актери. Пред само една година полицијата во 

Сан Франциско беше спремна да ги уапси членовите на Living Театрот само ако 
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почнат да се соблекуваат, а сега одеднаш, на сите страни, имаше куп актери кои 

се соблекуваат и играат сосема голи на сцената и тоа во добро рекламирани 

претстави како “Ох! Калкута” и “Дионисиус во 69.”.

Во текот на тој период направив илјадници полароид снимки на гениталии. 

Кој и да дојдеше во Фектори, како и да изгледаше, јас го прашував дали би ги 

соблекол панталоните за да му ги сликам курот и мудата. Нема да поверувате кој 

прифати, а кој не.

Лично, јас сакав порно и купував купишта материјал. Навистина валкани, 

возбудливи работи. Сѐ што требаше да направиш е да согледаш што те пали и да 

купиш порно часопис кој им одговара на твоите склоности, исто како кога одиш 

да купиш храна. 

Отсекогаш сакав да направам филм во кој не би имало ништо друго освен 

ебење. Така можев да направам трилогија со Јадење и Спиење. Така во октомври 

68. ги снимив Вива и Луис Валдон и филмот го нареков едноставно - Ебење. Во 

прво време го прикажувавме само на пријателите кои доаѓаа во Фектори, а потоа 

Lonesome Cowboy многу брзо почна да губи шанса, па мислев дека би било добро 

да го замениме со Ебење.

(...) Пред крајот на шеесеттите изгледаше дека Холивуд најпосле ќе ја признае 

нашата работа и ќе ни даде пари за високобуџетен 35-мм. филм.(Во меѓувреме 

Флеш се прикажуваше и во Германија и имаше огромен успех). Колумбија сакаше 

да направи некој проект со нас и ни рекоа да им испратиме некое сценарио или 

било што. 

Во мај одлетавме со Колумбија за Л.А.

Преговорите со компанијата течеа сосема лесно додека некој од продуцентите 

не праша дали Грејт Дејн навистина е неопходна во филмот. (Тоа беше начин на 

кој тие разговараа за работата - грижливи прашања за тривијални работи). Кога 

Пол им рече: “Ох, да. Кучето е многу битно. Една од девојките ќе води љубов со 

него”, едноставно сѐ тргна наопаку. Пол се обиде да ги убеди дека сето тоа ќе 

биде надвор од камерата, но видовме дека сѐ пропадна...

Од тогаш не се слушнавме со студиото. Кога се вративме во Њујорк, ни се јави 

Џон и ни кажа дека го стопирале проектот заради “морални причини”. “Зарем не 

е супер, рече, па тие се морални колку и Атила Хунски”.

Сепак, патот во Л.А. не беше сосема изгубено време - барем можевме да 

видиме како се создава новиот Холивуд. Питер Фонда и Денис Хопер штотуку го 
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ПОСТСКРИПТУМ

завршија Easy Rider (Голи во седло). Ја видовме и работната верзија кај Питер. 

Штом го пуштија филмот, Питер на грамофонот ги пушти сите оние работи кои 

мислеше дека ќе одат во филмот. (Подоцна Пол често го задеваше: “Супер идеја! 

Да направиш филм од својата колекција на плочи!”) Сепак, беше возбудливо да 

се гледа како клинците како Питер Фонда и Денис Хопер фураат потполно нов 

имиџ. Користењето на рокенролот ме врати на некои рани андерграунд филмови, 

но она што беше ново е холивудскиот начин на отворање и рекламирање на еден 

таков филм. (И, секако, тоа беше првата добра улога на Џек Николсон).

Морам да признам дека не бев убеден дека Голи во седло ќе биде комерцијален 

филм и дека луѓето ќе го прифатат неговиот опуштен стил. Навистина се покажав 

како незнајко, бидејќи филмот на крај беше токму она што милион клинци сакаа 

да бидат - слободни на патот, да дилуваат дрога и да ги бркаат.

(...) Суперѕвездите од старата Фектори не доаѓаа често во новата. Некои велеа 

дека не им се допаѓа белината на местото. Кога луѓето доаѓаа да ги побараат 

(часописите и модните агенции и старите пријатели кои загубиле контакт со нив), 

ние се обидувавме да ги пронајдеме но тоа не ни поаѓаше од рака. Работите се 

променија.

Пред крајот на 69., после да-не-можеби во Л.А. што траеше цела година, бевме 

нестрпливи да почнеме да снимаме нов филм. 

На Пол му се смачи што дрогите станаа толку гламурозни - посебно во 

филмовите. Сакаше да сними филм за џанки од Лоуер Стрит и да го нарече Треш. 

Ми звучеше како добра идеја и му реков: ако, само напред.

Новите луѓе беа млади пост-Поп клинци како Џејн Форт, шеснаестогодишна 

убавица со избричени веѓи и залижана коса. Сите забрани против кои се 

бореа старите суперѕвезди сега беа веќе далечно минато - невистинити колку 

и Викторијанската ера. Поп-от не беше ниту цел ниту средство за овие нови 

генерации - тој беше сѐ за што воопшто знаеја.

ПОСТСКРИПТУМ
Некои од оние клинци кои толку многу ни значеа и кои шеесеттите ги направија 

онакви какви што беа, умреа млади во седумдесеттите.

Еди остана во Калифорнија и живееше во мир. Дури и се омажи. Но постојано 
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беше во болниците и на крајот од 71. умре од “акутна интоксикација”. 

Еден ден, малата Андреа Фелдман оставила порака во станот во кој живеела со 

своите родители. Напишала дека “заминува во подобар Живот”, а потоа скокнала 

низ прозорец цврсто држејќи ги Билблијата и распетието во раце.

Едно утро Ерик Емерсон го нашле среде Хадсон Стрит. Официјално, беше 

жртва на крадците, но чувме гласини дека умрел од овердоуз. Било како било, 

неговиот велосипед стоел недопрен покрај него.

Кенди Дралинг никогаш не дојде до Холивуд. Тенеси ја уфрли во својата off-

бродвејска претстава Small Craft Warnings и тоа беше најблизу што некогаш му 

пристапилла на шоу бизнисот. 1974. доби рак и со недели лежеше во болницата 

Колумбус, спроти Фектори, и полека умираше. Тогаш и направивме movie star 

каков отсекогаш сакаше.

Едно утро, кога дојдовме во Фектори, вратата од темната комора во која Били 

претстојуваше полни две години за прв пат беше отворена. Тој не беше внатре. 

Собата неверојатно смрдеше. Внатре буквално имаше илјадници отпушоци и 

астролошки карти. Ја средивме собата и ѕидовите од црно ги обоивме во бело. 

Неколку недели подоцна набавивме машина за копирање и ја уфрливме внатре. 

Така стана Xerox Room. Една година подоцна, некој ни кажа дека го видел во Сан 

Франциско, но јас никогаш повеќе не го видов, ниту слушнав, освен онаа порака 

која ја остави на ѕидот кога излезе онаа ноќ. На неа пишуваше: 



Margina #17-18 [1995] | okno.mk238


