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Маргина својот простор во рубриката 

“Маргина - елементи на самосвест” му 

го отстапува на фанзинот во подготовка, 

“Мрак” и на провокативниот текст на 

основоположникот на “Мрак”, господинот 

КонтраБанда(ш)

Ударниот темат во овој рој му го посветуваме на 

“претресувањето” што денес значи “Дом”. Куќа, нација 

држава, компјутер? Застапени се текстовите на  

Брендан Гил  

“Повеќе од куќа - идеја во која живееме” - стр. 19, 
Флориан Броди  

(Мој дом е мојата меморија е мој дом - стр 21,

групата Аилкно Електронска осаменост - стр. 29,
Мануел де Ланда  

Дом - мрежа или хиерархија? - стр. 34 ,

Пандалф Вулкански (Децентриран дом - стр. 42 
и разговорот со извонредниот ЦД - уметник кој 

гостуваше и во Скопје, Џорџ Легарди стр. 49.

Кон тематот за “Дом” се 

надоврзуваат расказите за нашиот 

град. Овојпат се застапени  

Ташко Георгиевски со расказот  

“Куќа под Калето” стр. 59 и 

Драги Михајловски со расказот  

“Ѓон” стр. 64.

Темата за хаос, под влијание на еден од 

ретките македонски позанавачи на оваа област, 

Драган Јаконовски, ја насочуваме во правец 

на КОМПЛЕКСНОСТА. Донесуваме два текста 

“Прилагодување кон сложеноста”  

на Расел Радин стр. 82 и 

“Едноставно и сложено” на Џон Касти стр. 92.
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Еден од стрип-цртачите за кои многу 

се зборува, меѓу другото и во елитните 

уметночки списанија, е Џим Вудринг. 

Текстот за него го напиша Даглас Волк.

Со четвртото продолжение го завршуваме 
големиот тематски блок за Маниризмот, главно 
согледан низ текстовите на еден од најголемите 
светски авторитети за овој период на уметноста, 
Густав Рене Хок. Бидејќи уметноста на нашето 
време, тнр. “постмодернизам”, во голема мера 
е коресподентна со маниризмот (наспроти 
крутата класичност) се разбира дека Маргина 
на овој или оној начин останува во рамките 
на “маниризмот”, посветен на историската 
димензија на овој клучен уметнички феномен.

Вредниот соработник на Маргина г-динот Павел Попов 
подготви еден прилично обемен темат кој опфаќа 

период од 300 години извонредно важно книжевно 

творештво. Се разбира дека застапеното во Маргина 

е само капка во морето на руската особено изострена 

во литература смисла за комично, цинично и духовито. 

Дури може да се каже дека еден од темелите на руската 

литература воопшто е токму сатиричниот дух. Застапени 

се прозни извадоци од делата на:  

Ј. Књажнин стр. 114, Крилов стр. 120, 

Салтиков-Шчедрин стр. 124, К. Прутков 131, 

Гогољ 135, Човекот без слезина 141, 

Достоевски 145, Аверченко 162, Иљф и Петров 169, 

Зошченко 180, Булгаков 187, В. Војнович 195, 

Е. Харитонов 201, Е. Попов 205. 

На 208 стр. Павел Попов дава мал преглед за авторите 

и неговиот избор.
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Почитувани (“)маргиналци(“),

доцнењето на оваа Маргина се должи на стариот фактор: 

нема пари. Господата од Сорос имаат принципиелен став: 

прво Маргина па пари. А ние парите ги потрошивме на 

првите две Маргини годинава. Господата од Министерството 

ја фураат истата принципиелност (патем, убиствена 

спрема сите помали и посиромашни издавачи ко што сме 

ние), а згора на тоа и тие немаат пари. Важно ги истераа 

одвратните Струшки поетски вечери минати во ждерење, 

локање и патетично рецитирање подгреано што со алкохол 

што се помпезноста на “вишите државни интереси” - што 

Струга е. Како што напишавме во една од претходните 

Маргини: овде културата е церемонијална, бомбастична, 

“племенска”. За она што е покомплексно, долгорочно или 

субверзивно во однос на некои петрифицирани шеми - 

нема место. Леб и игри.

Но. Вербата во новиот ризничар на државната културна 

каса нè држи, така ли, да не испопаѓаме ко пепелни фигури 

ишмукани од вителот на резигнацијата што дупчи ли дупчи. 

Но. Има ли право било кој да очекува било што во оваа “пуста 

земја”? Зошто било кој би добил било какви пари?! Ете, 

среде вакво опустошување, нихилизмот изгледа ко некаков 

релевантен, вистинит и длабок став. Ние, околу Маргина, 

гледаме колку што можеме да се чуваме од Медузата што 

скаменува, но од друга страна се тие “автентични историски 

процеси” - очај, сиромаштија и парализираност. Да се 

клацкаш меѓу тие два крака, малцинството што се трупа во 

мини бродот на Ное и мнозинството коешто немилосрдно 

пропаѓа - е чиста уметност. Маргина. Ќе видиме до кога.  
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О, тоа беше настан! Господинот Контра Банда(ш) влета во нашата 

редакција како да е гонет од лигавка и шап збудалени лилјаци во 

мисија на опустошување на градот Скот-е.

-Кај си се залетал, ти необичен човеку што бегаш како да те 

збркале џиновските тавтабити од скотските депонии?

-Или како да си плен на трагата на мутантните ракови-скакулци од 

реката Вардариште, толку исплашено делуваш ти несреќнику, со 

тој бастум и со тој шешир... - се придружи Abbe Buzoni (упикувачки 

следејќи ги отворените асоцијативни пространства од господинот 

главен уредник, Г.Н. Ом), инаку помошниот уредник на списанието 

за гранични подрачја што Маргина се вика.

Здогледувајќи го на нашиот принтер опасниот знак на големиот 

берзански император, господинот Суруш, ококорениот Контра 

Банда(ш) извика: -Маргина-вагина: вие сте потемкиново село на 

сурушката банда, пилиштарци!

-Маргина - вагина за некои други светови... - се заинтересира 

нашиот адвертајзинг менаџер, и така...

-Ако имате муда, ќе го објавите мојот текст - мирно ни соопшти 

г-дин Банда(ш).

-”Ако имате муда” имплицира некакви анахрони мачоистички 

и реалистички концепти без двомолекулско чувство за 

виртуелноста и на храброста и на борбата, или, ако сакате, за 

нивната релативност и нестварност... Но, зошто да не? Ако ги 

објавуваме апатичните текстови на малите чајџилнички вилозови 

што бескрајно страдаат поради строгите погледи и простачката 

иронија на нивните ментори (кои исто ги објавуваме), зошто 

тогаш да не го објавиме и твојот сочен и страсен текст, пријателе?

И така. Текстот што следи е уводник за фанзинот што можеби 

некогаш ќе се појави под името “Мрак”. Се разбира дека 

редакцијата си го задржува правото да не се согласува бла бла 

бла. Апсолутно се согласуваме со господинот Контра Банда(ш), 

кој излета како што и влета, ко фотон, оставајќи нè да се 

премислуваме дали воопшто и бил.
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“Овде е мрачно и мрак ме обвива”. Тоа беше нешто од школо, некаков енграм 

втиснат во нас, макетонските говеда што (во шарен месарски пресек) во ова балканско 

трло (месарница/касапница) питомо го чекаат тој жиг на мракот, таа сенка преку 

очите што нè прави вака тапи и моронски резигнирани?

Да, од школо беше. Од грозоморното школо што одгледува исти такви ситни и 

бедни гнасови ко што се оние што нè заплискуваат од канализацијата на ТВ-каналите, 

училиште што ги наградува хипокризијата и лицемерието и малограѓанштината, кои 

дрмаат со нашите животи ко да сме перманентно прикопчани на електро-шок, толку 

отприлика е одвратно.

Овој “Мрак” ќе се обиде само да ги фати тие фрекфенции на ужасот (од апатија) 

што нè прави речиси најзомбиевска нација во Европа. Апатија, хероин, злоба, завист, 

пакост, “усмена трач литература”, перфидно или брутално (бирај) сјебување на било 

каква иницијатива за подобро, и тоа обично од оние првите до тебе, павловски 

истренирани да ги вадат своите бедни ножеви на било кој обид да се прекине 

инерцијата. Секој тоа го доживеал во оваа паланка со згаснати светла, и секој тоа 

му го прави на другиот, затоа што главната девиза е: пцуење во мрак. Ние ќе пцуеме 

вака, јавно, со овие пар кибритчиња што догоруваат, па и ако некој сево ова го смета 

за халуцинација - бујрум, и е халуцинација, еден од бескрајните модели на ужас. ЈАС 

ова така го доживувам, и жестоко ќе се борам за секоја нијанса на мојата слобода, 

а камоли, проклети ТВ стаорчишта, да се наоѓам на пола пат со вашите ступидни 

теми што ви ги наметнуваат кретенските полит-новинари, тнр. информбироовци кои 

хараат по бедните мозоци на макетонските поданици. Или “Нова Макетонија” или 

“Темница” или “Детска Гадост”, “Макетонска Гнида”, “Умисла”... - некрофиличари на 

оргија над трупот на духот на една шепа кукулинци збутани некаде по балканските 

крстопати. Калкуланти, бедници, лицемери, кулоарски вошки што ги грицкаат 

театарските завеси, лешинари на празнината кои никогаш ништо друго и не правеле 

освен што го одржувале бесмислениот празен оган на големата празна празнина, на 

чие што дно ко во некоја инка/црна дупка, ко талог, трепериме и ги слушаме нивните 

мегафонски ступидарии. Кој ви ебе матер, кретени! Вашите глупи емисии и весници и 

книги и лова и коли и вашите спортски клубови и вашите кафеани и вашите манири, 
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семејства, врски, министерства, вашата тивка подмолна омраза што блика на секој 

чекор кон “шиптарите” (а јавно, најбедни кукавици, ниеден од вас, фашистоидни 

дебелковци) нема муда да формулира ма барем и малку подрастичен “десничарски” 

став, а се шлепувате на цели контра-идеологии ко најниска можна животна форма, 

за вас и вирусите се еволутивен чекор напред. Во мрак, безгласно, ко мафијаши, иако 

дури ни стил немате, било каков ритуал на заедништво, бидејќи и самите, кркајќи 

прасиња, си забивате ножеви меѓусебно, без апсолутно никаква идеја за некаков 

поглобален концепт и напредок, гол егоизам во полн замав, ко во најрудиментарни 

општествени структури. А она што одржува привид на социјална заедница е царицата 

ХИПОКРИЗИЈА, т.е. инерцијата.

Овој фанзин ќе се задржи исклучиво во границите на протест, живо ни се ебе, 

вам, морони, да ви нудиме конструктивност и структуираност. Ова е органски протест, 

бедници, дури обидувајќи се да биде вон границите на тнр. “логоцентризам” бидејќи 

било каква интелигибилна структура што ќе се појави на хоризонтот вие ја газите ко 

отровна печурка. Вака, “децентрирани/аструктуирани” ќе се обидеме да допреме до 

вашата анимална потреба да контролирате сè во оваа мртовечка земја. На она што 

значи дух и интелигенција, јасно ни е и сме виделе, го вадите колтот. Но на ова?! Ве 

драпка лудило/субверзија?! Или вашата двомолекулска фантазија пак ќе ве насочи 

во слепата улица на паранојата?!

Да не ни беше згадена било каква помисла на оружје по босанскиот крвав пир (чии 

инспиратори беа исти такви типови ко што сте вие наутро во огледалото, со вашата 

грижа за “сопствената нација”, семејство, а пред сè за вашиот дебел г’з и чувство на 

комфор) може и ќе игравме некаква игра видена од италијанските и германски “леви” 

терористи во седумдесеттите. Но, скраја да е, ова е крај на векот, методите на борба 

се променети, останува да се прошируваат границите на дискурсот, слободата да се 

мисли најшироко, без оглед на лимитите на вашиот “консензус”, без оглед на вашиот 

морал налик на квекерска карикатура од 19-иот век.

Единствено нешто што дише во овој дел од пеколот е резигнацијата. Тоа е речиси 

единственото нешто ЖИВО среде бескрајните мртовечки приказни за лова-лова-

лова, нашиот нов Бог кому му се молиме во секоја ебана секунда на оваа држава 
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која комотно може да се вика и “Без наслов но со повод”, толку е глупава. Таквата 

безобзирност, глупаци, таквите соголеност и бескрупулозност побрзо ќе ги одуваат 

вашите пашалаци од било каква критика, сфатете го тоа, кретени! Духот (ма колку 

вам тоа ви изгледало демагошки штос и збор од ступиден ТВ прилог за Културата) е 

она што ја одржува било која форма на заедница. А вашиот дух е пиљара. Таква ви е 

државата. А толку и ќе трае, ако некој не ве шутне во г’з, што ние со задоволство го 

правиме, во оваа успорена компјутерска симулација.

Овде сите прават исто, по ѓаволите, ко некоја бесмислена детска игра! Сите 

телевизии фураат идентична шема, сите весници исто (па го има ли тоа негде, два 

кретена со, до скоро, потполно исти текстови - од кои зрачат бескрајно мрзоволие и 

тапост - во ист ден 40 години да се појавуваат ко тотална навреда за било кое чувство 

за плурализам и две страни на било каков аспект!?), сите културни списанија се исти, 

државата е исто што и невладините организации, фондациите личат на министерства, 

ко да сме чувари на најсветата ебена вистина во историјата на човештвото, толку 

проклето оркестрирано сè изгледа. А ако случајно се обидеш да испратиш по некој 

дисонантен прдеж - о, еве ги, чаршиските полицајци на духот, кафеанските мудреци 

ко пена на мртвото море.

Малограѓани! Сељаци! Децата ви се до гуша во хероин а вие се курчите со вашиот 

безвезен, апсолутно непримерен морал и со вашето фолирантско “згрозување” над 

“девијациите”. Што ни ги донесоа странските филмови и капитализмот, можеби? Што 

ни ги донесе вашата одвратна хипокризија и двоен морал што трае со децении. Пред 

вас, гноми, и нема друго бегство, освен тотално, вон вашите церебрални координати 

на глувци, па макар и во некои хемиски или техно светови. Па, вие сте жив пример за 

лажно и “вештачко”, вие сте огледалото за глупиот хероин!

И понатаму ја фурате главната овдешна мудрост: “Наведната глава сабја не сече”. 

Подобро послушен физикалец што ви ги истоварува бедните панаѓурски стакленца 

и перлички од Грција и Турција, отколку креативност, ентузијазам и енергија ОВДЕ 

нешто да се работи. Држава на шверцери и пејџер-типови. Целата креативност 

завршува во “заебот” и бескрајните игри под површината. И пак: кој ви ебе матер! 

Нудите 300 марки да ви рмбам на црно? Во г’з да си ги ставите кога ќе идете на фитнес 
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или на тенис. “Има кој сака?” Е, ама има и кој не сака! Пијам пиво, читам фино, ебе ми 

се живо за вас, наконтени глупаци. Само таква поезија можете да сфатите, глуперди, 

и само ваков речник, нагласено директивен и конкретен, може да допре до вашите 

атрофирани мозочиња кои ионака сте ги заборавиле, еднаш, некогаш, на бербер?!, 

не ни памтам, важно сум итар и ужасно мразам сè што не разбирам. Така треба.

Е па, морони, ова е отприлика борба за душите на вашите деца, или така некако. 

Вас крајот на веков и оваа случајна промена на идеологиите дефинитивно ве претвори 

во карикатури и во “историски шљам”, па и ако набутате по некој милион марки 

под вашите перници, сеедно. Тоа што сте “фокус” на овој “исчашен” (хамлетовски 

психотичен?!) текст е онаа иста тема за празнината, за еден центрифугален концепт 

на обраќање. Се разбира дека трагите се исто толку битни колку и она пред нас, 

дека трагите всушност и се она пред нас. Ова е трага. Дека во едно одвратно време 

на царот Хероин и царицата Хипокризија, постоело и малку дисонанција, малку 

отпор, малку бес. Четириесет и кусур години сите комплет дувавте во една те иста 

труба (ко некаков чмар на некој екстремно сингуларен Бог), а сега се подготвувате 

да ја фурате истата шема, т.е. и ја фурате, курвински, кулоарски, без стил, брутално 

и перфидно, по потреба, важно да сме на куп и да мислиме исто, така? Кој ви ебе 

матер, будалаши! Ќе се распрснете од одвратниот двоен морал кој е збутан во вас 

ко осми патник и ќе експлодирате ко монтипајтоновскиот дебелко! Па, имајте мера, 

не може сè да проголтате! Не можете да трубите “сожителство” а на детето да му 

забранувате да се дружи со “шиптари”! Не можете да зборите за солидарност, а да ги 

држите шупците затворени ко најгрозни стипси, упорно гребејќи се за по некој долар 

и марка! Со такво цицијаштво и меркантилизам нема ништо, каква црна држава! 

Една фасада да офарбаме, еден мост (клучен симбол на сиот, каков и да е, овдешен 

идентитет) да поправиме, 50 километри пруга да изградиме, да направиме улица, 

било што по ѓаволите! - не сме способни затоа што сме бедни и ситни малограѓани и 

профитери, без визија и концепт. Па, вакво градско радоводство ко Скопје што има 

- верувам дека во тие градовите-кулиси на Дивиот запад (две без три колиби) имало 

пореспектибилни градски чиновници и шерифи. Оние кретените-градоначалници 

од Алан Форд се шала-бала во однос на количината на глупост збутана во нашето 
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градско собрание. Речиси сè што направиле -  офарбале ко кремпита една стара градска 

куќа. И со тоа се фалат!? Ете тоа се вашите лица во огледало, Скопјани, Туфна, Сокче, 

Лажо Веле-збор (ми фуфка од тие типови?! Ма не, само што кој знае какви сè не гадови 

длабочински ријат вон светлините на паланечките медиски рефлекторчиња, па затоа 

овие игри со зборови, не за друго), тотално соголено просташтво за кое гласате. А 

веднаш крај нив кулоарските еминенции, перфидните “византијци” кои предизвикуваат 

страв, налик на господинот Џемперко со кого нè плашат дека ќе ни биде претседател ако 

не бидеме добри. И тоа е целиот јавен живот. Партијата на власт (меланж од Хард-рок 

тепачишта до тнр. “елитисти”), либерали-ротаријанци што не им пратиле ни пет кила леб 

на нивните сограѓани од Шутка, на пример, потенцијални нови центри на моќ збутани во 

екстремно жолти списанија, второкласни спортски клубови, море пиратирани филмови, 

телевизии ко видео-клубови - инертни и предвидливи, најнепрофесионалиот балкански 

државен весник “Н.Макетонија” (“Темница” - популистичка глупарија, “Мртовечки здив 

во огледало” - “независен” лист со компактно најступидните колумни во историјата на 

новинарството) - тоа е духот на оваа средина?! Се препознавате? Исти такви (мртви) 

станаа и “е4-е5” и “Кратер”, и весникот “Nightary”... Која е таа проклета сила што нè 

влече надоле?! Да не постои случајно некое гето, книжарница, галерија, кино, било 

што да се сокриете? Набројте барем три книги за кои сте слушнале дека се издадени на 

македонски, јасно е дека ништо никогаш во форма на книга не сте прочитале; не можете 

ни да наброите. Тоа е духот. Постојат пар луѓе, пар книги, пар проекти - но речиси џабе. 

Иако сепак не е џабе. Како и овој “Мрак” во педесет примероци. Од сега сме тука, ко 

“циганот” што се спрема да го украде вашето дете. Тајно да го избања, така, па макар и на 

начин да му шепне пар скарадни вистини, секогаш контра и против засмрдените норми и 

морал. Заправо, “Мрак” е некаков интерфејс, шатор, она “штрак” пред да светне мракот. 

Сето тоа е исто, дури и можам да се согласам со апатичните мудрости. Но - постојат тие 

интерфејси, меѓупростори, одекот на зборовите, маргинските ровови на значењата. 

Таму чучи овој “Мрак” или овие светленца збутани онаму меѓу последните фракталски 

структури, вон дофатот на фекалните цензорски прсти, така мрачни додека доаѓаат 

од плитките макетонски канализации. Или обратно: еден фекален обрис што вашиот 

шизоиден дух го насликува во огледалото? Прилог кон едно артикулирано растројство, 

обид да се направи шатор (шатра) од “Мрак”? Само да се понудат модели на дискурси, 

да се прекогнираат правците на прскањето на стаклото на нашите лаги?! Сето тоа, и плус 

уште нешто, и сето она што вие ќе го допишете - тоа е овој гласник.
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Господинот Контра Банда(ш) нè замоли сите евентуални соработници на 

“Мрак” да се обидат да го контактираат преку нас, “Маргина” (Темплум).

-Вие едвај и да постоите, меѓу рабовите, ко книжни молци, а и мојот 

интензитет на постоење е тука некаде, на ниво на колабирана светулка. Затоа 

нек оди преку вас...

Добро.

 (* Опрема на текстот: Маргина)
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Илустрација: Matthew Richardson
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Илустрација: Matthew Richardson

ДОМ
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Дом? Дали тоа е   куќа, семејство, град, нација, држава? Или пак, како 

што велат текстовите во нашиот темат, “дом е мојата меморија, мојот 

компјутер, мојата приказна”?

Силниот пробив на новите технологии, меѓу другото, го промени 

концептот за она што значи Дом. Како и новата политичка карта која 

се крои на крајот од веков, како и кризата на семејството во културно 

владеачката западна матрица. Како и многу други фактори.

Еден од поводите да го направиме овој мал тематски блок беше 

и овогодишната Летна школа на архитектите што се одржува во 

манастирот Јоаким Осоговски. Нивната тема беше “Нехендикепирана 

куќа”, т.е. “Децентриран Дом”, како што темата ја сфати гостинот на 

Летната школа и уредникот на Маргина, П. Вулкански, чијшто кус текст 

го пренесуваме, очекувајќи во следната Маргина да објавиме уште 

некој текст на тема “Нехендикепирана куќа” (или Дом, како што сакате).

Инаку, текстовите што следат ги преведовме од две списанија кои исто 

така неодамна ја обработија темата “Дом” на своите страници; едното 

е “New Yorker”, а другото е кај нас релативно познатото холандско 

списание “Mediamatic”, чијшто уредник, Герт Ловинк, минатата година 

престојуваше во Скопје, а и Маргина објави едно интервју со него. Уште 

еден “странец” од овој темат, Џорџ Легреди, престојуваше во Скопје, 

исто минатата година, претставувајќи го  својот суптилно ингениозен 

ЦД-РОМ, “Анегдотска архива од студената војна”. во просториите на 

овдешниот Сорос центар за современа уметност.

Изборот на текстовите можеби е ориентиран малку повеќе “техно”, но 

такви се, просто, глобалните движења. За евентуалниот недостаток 

на “вкоренетост овде” (што можеби ќе го почувствувате), рутински 

ви се правдаме: нашиот дом под yвездите се маргините, т.е. ригите 

на костимот за капење (што фураат накај хаос, накај непредвидлива 

сложеност!) на давеникот во примордијалната супа, во млечната 

каша надробена со yвездиччки од тесто итн - апстрактноста е нашиот 

дом, така ли, за разлика од концептите за дом на господинот Контра 

Банда(ш), на пример. Сè на сè, и во оваа Маргина темите фракталски се 

проникнуваат, така проклето себе-слични. Значи, по тематот за Хаос, 

тематот за Дом продолжува со Скопските раскази.
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П о -  
в е ќ е 

о д  к у ќ а 

идеја во која живееме 

Пред многу години, не многу зна-

чајниот американски поет Edgar A. Guest 

напиша поема во која стоеше  “Потребно е многу за 

куќата да ја претвориш во дом”. ¶ Поемата беше печатена, 

препечатена, и парафразирана во многу различни форми; врамена, 

таа зазема почесно место во илјадници дневни соби. Тоа почесно место 

го заслужи укажувајќи неспретно на вистината што тешко се изразува со 

зборови. Еден друг, не толку безначаен поет - Роберт Фрост, попрецизно ја изразува 

дистинкцијата помеѓу куќа и дом. Во “Смртта на наемниот работник”, Фрост опишува една 

брачна двојка што живее на фарма и се соочува со неочекуван проблем. Еден стар работник којшто 

порано бил отпуштен, се вратил на фармата, физички и ментално прилично растроен. Тој сега си ја сакал 

работата назад и � кажал на фармеровата жена за своите големи планови за садење трева  и расчистување 

на градината, работа што порано често ветувал дека ќе ја направи и никако не успевал да ја започне. 

Претпоставувајќи ја при чината за враќањето, жената рекла: “Ворен, 

тој дојде дома да умре”. Мажот подбивно � одговорил:  “Дом е место 

каде што мораат да те примат кога мораш да одиш таму”. На тоа жената 

одговори: “Или нешто што не мораш да го заслужиш“. Тоа едностав-но 

ја покажува огромната разлика помеѓу дом и куќа, помеѓу мизерниот 

физички објект и  принципот, создаден не од тули и дрво, туку од 

мноштво различни емоции насобрани со текот на времето, без некоја 

посебна причина, без поврзаност  со наградувањата и казните. Дом е 

метафора со бескрајно голем потенцијал:  Во некои религии се употребува за  смрт (“човекот заминува 

во својот вечен дом”); кај Тукидид за вечната слава по смртта (“дом во мислите на луѓето”). Малку јазици 

имаат толку алтернативи за “куќа” како англискиот - “residence”; “abode” “dwelling”; “domicie”; “cottage”  

(резиденција, престојувалиште, колиба, стан, место,) и мошне корисни метоними како: “огниште”, “покрив”, 

“скривалиште”, “засолниште”, но ниту еден од нив ја нема силата 

да нè допре на тој начин како “дом”. Неколку а м е р и к а н с к и 

претседатели се пожалиле дека Белата куќа никогаш не 

станала дом: нејзината грандиозност никогаш не може да се 

одоми. Толку скапоцен ни е зборот  “дом”, што како и другите 

скапоцени зборови, постојано е подложен на к о м е р ц и ј а л н а 

злоупотреба. Добро правите ако ги избегнувате рестораните што 

нудат “домашна храна”. Воопшто, треба да се чуваме од нашата 

сопствена сугестибилност: создавење “дом” се употребува за 

толку многу работи што тоа добро го користат производителите 

на мебел и други работи за домаќинството. Во рекламната 

терминологија, “дом” е еднакво со “купи”. Ние сме неуморни 

во самодокажување и исто така сме неуморни п о т р о ш у в а ч и , 

секогаш подготвени да претпоставиме дека само ако ја  купиме  

вистинската куќа со градина, вистинската п р а в о с м у к а л к а , 
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вистинската 

а в т о м а т с к а 

врата за гаражата, 

тогаш со сигурност ќе 

создадеме дом, “вистински” дом. 

Таканаречените домашни списанија нè  

заведуваат со идеите за засолнување, не толку на 

нас самите колку на работите што ги поседуваме и со кои 

го делиме просторот за живеење. Во денешно време  архитектите 

во своите планови за големите куќи вклучуваат огромни дневни соби 

- “семејни соби” со список на работи во нив, па членовите на семејството се 

приморани да се борат за своите територијални права против инвазијата  на објектите. 

Желбата да се стане “каучки компир” (Couch potato) можеби се базира на фактот што просторот е 

доволно голем да се смести кауч со голем ТВ сет и секако модерен телефон, комбиниран со автоматска 

секретарка, интерком, компјутерски принтер, факс машина. Една типична реклама покажува семејство во 

дневна соба додека мудро “расправа” околу некоја нова играчка неопходна за животот да ви се претвори 

во рај. ¶ Играчката може да е нов хемиски спреј за отстранување на дамки од вино  од вашиот ќилим, или 

заштитен аларм од крадци чии сензори можат да откријат движење на 

глувче.  ¶ Но чекајте. Натрупување на толку многу видливи симболи на 

домашен комфор може да биде ризично. Брзо согледуваме дека 

куќата што ја поседуваме почнува да нè поседува нас. Емерсон рекол: 

“Предметите се во седло и го возат човештвото”. Сите тие предмети 

кои ја исполнуваат куќата од подрумот до таванот ги тиранизираат 

оние што ги поседуваат. Ние им робуваме не само на кредитите, 

даноците, цените на услугите, туку и на неброените предмети што можат да се скршат, изгубат, оштетат 

или да станат предмет на наше преголемо обожување. ¶ Притисокот да се биде назад и да се откаже од 

поседување на предмети не е лесен товар за носење. За среќа, можеме да се потсетиме дека зборот “дом” 

е доволно силен да преживее било какво осквернување од обидите на трговците за правење профит. 

Но има и случаи кога зборот е употребен за цели кои не губат од својата вредност заради тоа што се 

случило некому да му донесат профит. Продавачите на книги знаат дека “дом” значи подобрување на секој 

наслов. Многу романи го содржат “дом” во својот наслов: “Куќа на смеата”,  “Проблемите на една куќа”...,  

но ниту еден не е толку исполнет со емоции како насловот што Suzan Cheeve � го даде на својата книга 

мемоари “Дом пред мрак”. Трите збора оддекнуваат во нашите умови; читајќи ги, кажувајќи ги гласно, го 

чувствуваме, не за првпат  исконскиот страв од ноќта, исконскиот нагон да го завршиме патувањето пред 

да се изгаснат светлата. “Безбеден дом”, им велиме на нашите гости; благослов со векови стар, што ни 

помага да ги угостиме  без непријатностите што демнат надвор - современите еквиваленти за разбојници 

и змејови. ¶ Во Фростовата поема грижата на жената за стариот работник доаѓа предоцна. Следејќи ги 

нејзините претпоставки, мажот тргнува во потрага по работникот и го пронаоѓа мртов. Тој стар скитник 

умре токму таму каде што сакаше - во единствениот дом што му значеше нешто. За повеќето од нас, 

домот е место каде што ги сумираме нашите дневни победи. Тие се ситни и не се однесуваат на животот 

и смртта, туку на илјадници мали задоволства на телото и умот што секојдневно лебдат околу нас - мирис 

на дрво, пеење на птици, гласови на деца - и нè прават среќни, во нашите куќи, што се повеќе од куќи.

(превод: Марјонка Велјановска)
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МОЈ ДОМ Е МОЈАТА 
МЕМОРИЈА Е МОЈ 
ДОМ Florian Brody

Дали мојот дом е таму каде што е моето срце или мојот компјутер?  Дали дома е онаму 

каде што сакам да бидам или каде што сум? Во околина во која, од една страна, сопственоста 

станува сè поважна, а од друга, нашиот економски интерес се поместува од објекти кон 

информации, домот веќе не е дефиниран со географски координати, туку со пристапната 

патека во информационата мрежа. Домот не е само засолниште, туку и место за комуникација 

во коешто можете да дефинирате барем некои правила и да се чувствувате безбедно.
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Инаку концептот за дом не би имал таков успех во програмите како Hyperkard и на Web, 

како и во IRL (во реалниот живот) - како сигурно место на кое можете да му се вратите. Во 

околина која е збунувачка по дефиниција, ни треба место да отидеме дома, од каде што 

можеме да почнеме одново.

Без оглед на тоа што значи дом за вас, тој секогаш е врежан во сеќавањата и се користат 

разни технологии за да се сочуваат овие мемории и со тоа врската со дома. Меѓутоа, телесното 

искуство на дом ја надополнува меморијата дури и во мотелска соба со лаптоп. Крајниот 

резултат на живеењето во виртуелно генериран свет е отуѓување од егото, што ве раздвојува 

од надворешниот свет (Schaff, 1977). Поврзувањето во мрежа не може да го замени личното 

искуство. Улогата на системите на виртуелната реалност најчесто е разгледувана како замена 

за надворешниот свет. Сè уште не знаеме дали нашиот ум може да се прилагоди на степенот 

до кој ги прифаќаме ВР световите  како пореални од реалните светови. Ако имаме сеќавања 

таму, би можеле да започнеме да ги прифаќаме и да развиваме некој вид на припадност кон 

нив.

Случаите на луѓе што реагираат како машини, во литературата се опишувани како ментални 

пореметувања, како на пример случајот на Џои, едно момче коешто верувало дека е робот 

(Bettelheim, 1962).

Многу повеќе се претпочита интеракцијата и комуникацијата да бидат со компјутерот 

одошто низ него, и хуманите интерфејс дизајни тоа го поттикнуваат. И додека компјутерот 

може да служи како мемориско место за “дом” тој може да биде дом само до степенот до 

којшто една книга може да биде “дом”; а тоа значи, место кое го паметиме и место за кое ги 

приврзуваме сеќавањата.

Во анализата на компјутерот како дом, треба да се разгледаат два различни аспекти - 

компјутерот како мемориско место и компјутерот како средство за комуникација. Овие два 

аспекта не можат да се раздвојат во својата употреба, но се чини дека е можно за нив да се 

размислува пооделно.

Компјутерот како мемориско место
Компјутерот е нешто повеќе од машина на моето биро - тој е место за мојата меморија, 

моите сеќавања, а тоа е она за што зборуваме кога велиме дом.
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Компјутерот како средство за комуникација
Додека во САД два или повеќе телефони стануваат стандард, Виена тукушто започна со 

преместување на телефонот од спалната во дневната соба.

Многумина автори нагласуваат дека телефонот е првата ВР машина, бидејќи можете да 

зборувате со некого без да го гледате, но, и тоа е уште поважно - а важи и за компјутерот 

- и затоа што го проширува домот. Avital Ronell во нејзината Telephone Book прашува: “Кога 

телефонот стана она што е? Тој претпоставува постоење на друг телефон, некаде, цел тоталитет 

од апарати, иако неговиот сингуларитет е она што мислиме кога ќе кажеме “телефон”.” (Ronell, 

1989).

Дом се користи во многу комјутерски системи како “сидро” за ориентација во комплексни 

околини. Секогаш кога ќе се загубите, одите дома.

h e l p  h o m e
S i n t a x :  h o m e
В е д н а ш  в е  п р е н е с у в а  в о  о з н а ч е н о т о  д о м  м е с т о .  П р в о б и т н о ,  т о а 
м е с т о  е  Л Е Г О  ш к а ф о т  ( # 1 0 9 ) .
М о ж е т е  д а  г о  с м е н и т е  в а ш и о т  о з н а ч е н  д о м :  в и д е т е  “ h e l p  Ж s e t h o m e ” 
з а  д е т а љ и .

( о д :  M e d i a m o o  H e l p  S i s t e m ) 

Средбите на необични места, особено внатре во компјутерот, понекогаш можат да бидат 

незгодни. Човек одеднаш станува свесен дека сето тоа муабетење на Глобалната заедница не 

е правено за луѓе.

Г о с т и н о т  с е  н а с м е в н у в а
В и е  в е л и т е :  “ Н е л и  е  ч у д н о  -  в и е  с е д и т е  н а  A M S  а  ј а с  н а  V I E  а  с е 
с р е ќ а в а м е  в о  B o s t o n ,  M a s s ”
Г о с т и н о т  с е  с м е е

Г о с т и н о т  в е л и ,  “ О в а  е  м а л к у  н е з г о д н о . . . ”

(извадок од оригинална конверзација во LEGO/LOGO Lab. во Mediamoo.)
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Метафората Kaffeehaus
Kaffeehaus е Мемориско место.

Виена ја има предноста на единствената институција Kaffeehaus, што нема никаква врска 

со кафè. Не сте ниту дома ниту на јавно место; Се наоѓате во вашето Kaffeehaus, во околина што 

ви е позната, каде што имате достапни извори на информации* и партнери со кои можете да 

комуницирате. Слично е во комуникациската мрежа, со таа разлика што послугата е навистина 

интелигентна а и кафето е одлично.

Цел литерарен стил израсна од автори кои повеќе сакаат да работат во Kaffeehaus одошто 

дома. Еден од нив, Alfred Polgar вели: Во Kaffeehaus ќе најдете луѓе што сакаат да бидат сами, 

но за тоа им е потребно друштво. Има и многу луѓе коишто го мразат Kaffeehaus дотолку 

повеќе, или заради фактот што на некој начин претставува дом за нив (Bernhard). 

Електронско Кафè
Електронските кафулиња постоеја тука и таму уште пред да се загрее дискусијата за нив. 

(...)

Нивната активност всушност значи нешто помалку од онаа на кафуле, но повеќе од место 

за средба на одредена група активисти во потрага по интернационално поврзување. Нивна 

преферирана технологија секогаш била видео телефонијата, технологија што никогаш не 

направи којзнае каков пробив на пазарот затоа што комуникациските канали со коишто се 

располага сè уште се со многу мал капацитет. Па сепак, црно-бели испрекинати видеофони си 

ја имаат својата заедница ширум светот, за инат на скептиците!

Дали комјутерот сè повеќе станува дефинирана околина во не-комуникативното општество,  

заменувајќи ја соседската комуникација со комуникација на голема раздалечина, со помош 

на електронски помагала?

Дом е онаму каде што ја “спуштате” главата.

Groucho Marx

Дом како Место
Да се биде дома значи да се биде во позната околина - и скоро како дома, значи нешто 

различно за секој читател на овој текст, иако сите ние го знаеме чувството што е поврзано со 
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тоа. Тоа е повеќе отколку место за престој, но не неопходно сопствениот стан или дворец. Ќе 

се обидам да докажам дека поимот дом ја губи врската со местото каде што живееме, исто 

како што концептуалниот дом се приближува кон еден динамичен медиум, вон хартиите и 

книгите што нè опкружуваат и го дефинираат просторот во кој живееме.

Додека расправата ум-тело е сè уште неразрешена, дом сè повеќе станува местото каде 

што ја закачувате шапката, или како што вели Groucho, местото каде што го спуштате (треба да 

се чита: вклучувате) вашиот ум. Иако, сè уште дом значи место, тоа е сè помалку географско 

а сè повеќе концептуално место.

Дом како Адреса 
Дом е исто така местото на кое другите можат да ве лоцираат. Додека порано куќите немаа 

улични адреси туку имиња што ги идентификуваа, како на пример Brodie Castle (Замокот 

Броди) близу Elgin, наречен според едно семејство, денес локацијата на куќите веќе ја нема 

таа функција - стапување во контакт со луѓето што живеат во нив.

Неодамна видов една картичка што ги определува координатите на сопственикот со три 

реда бројки: бројот на поштенскиот фах; телефонскиот број и E-mail адресата:

J o h n  M i l l e r

9 0 2 1 0 - 5 4 9 9

( 2 1 2 )  5 5 5  1 2 1 2

1 0 0 3 2 2 ,  9 9 9 9

И додека во малите градови луѓето сè уште знаат каде живеете и можат да ве упатат ако 

барате некого (свртете десно зад амбарот...) основната конверзација денес се одвива околу 

начинот на кој се праќаат пораките од Compuserve, via Internet, до некој друг систем.

Стапување во контакт
Нашите односи не се веќе испреплетени со другата страна на улицата во која живееме 

(читај: каде што го ставаме нашето тело во кревет секоја ноќ) туку преку хиперлинковите во 
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виртуелните мрежи. Не само што го обновуваме номадскиот стил на живот напуштен пред 

многу години заради практични причини, туку лесно можеме да понесеме многу аспекти од 

домот во лаптоп компјутер - и можат да ни дојдат гости дома, на најпожелни места. Многу е 

пишувано за зависниците од информации (Rheingold 1993) и нивната потреба за комуникација. 

Глобалното Село каде што сите сме заедно, се употребува како метафора за тркалезната маса 

на која се собираме за да разговараме за сè што нè засега. Rheingold ја анализира состојбата 

на CMC (компјутерски посредувана комуникација) и пишува за зависниците од различни 

системи: минител во Франција, кампус мрежите, xxx, bbs (само за возрасни), во центарот на 

Небиднината. 

Чувството на вклучување во WELL* само за минута - две, или за купишта време од денот, 

е мошне слично на чувството на минување низ кафеанчињата, пабовите, за да се види кој 

сè е таму(...) Слични се и катастрофалните последици во однос на дневните обврски - губите 

часови и часови дневно, муабетејќи на интересни, но не многу важни теми.  Присуствување 

на годишниот WELL пикник стана интегрален дел од животот на Интернет. Многу дискусии 

не патуваат добро и потребно им е заедничко културно поле. Дом значи повеќе од поштенско 

сандаче - тоа е културната околина околу нас - но не неопходно географската позиција.

Мој дом е мојата библиотека
Мошне често сум вклучен во дискусии во врска со иднината на книгата и со темата дали 

електронските медиуми ќе ја уништат книгата. Една од причините зошто луѓето се загрижени 

за исчезнувањето на книгите е нивната особина да го прават домот пријатен.

За многумина од нас, домот е дефиниран со книгите. Не само со книгите како декоративни 

делови на собата, но со книгите како надворешна репрезентација на умот. Транзицијата 

на книгата, од хартија кон динамичните медиуми го загрозува овој концепт. Тоа е една од 

причините на ирационалните отпори кон електронските книги.

Локациите повторно разгледани
“The Art of Memory” - Уметноста на меморирањето користи правила за места и правила 

на слики не само за да запомни туку и за да создаде концептуални светови...

Без разлика дали секоја ноќ спиеме на различно место или до крајот на животот живееме 

онаму каде што сме се родиле - концептот на дом е во она што го сочинува, а не самото место - 
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меморијата што ги чува конститутивните траги е изградена од слики на места и места за слики 

(Yates 1969).

Ништо за што може да се напише дома?

Кога сме далеку, домот е место каде што се упатуваат писмата - каде што се враќате - но 

можете ли да почувствувате носталгија за  “домашна” (матична) страница на www серверот? 

Можеби не, како што никој не може да го пренесе чувството на враќање дома. На домашната 

страна не можете да ја допрете “зелената, зелената трева на домот”. Домот се промени во 

димензијата но не го изгуби својот магнетизам... 

Телефонските компании живеат од мајки што им телефонираат на своите деца - луѓе 

што се запознаваат, што остануваат во контакт. Се оддалечуваме ли од ограничениот дом, 

дефиниран со географските граници, или се вселуваме внатре?

Кога ќе се појавите на прагот на куќата на некој англиски благородник мошне веројатно 

е дека слугата ќе ви каже, Почитуваната Госпоѓа се извинува, таа не е дома и ќе морате да 

чекате да добиете една убава картичка 

Г - д и н  и  Г - ѓ а  J o h n  M i l l e r
д о м а
в о  С а б о т а ,  5 - т и  Н о е м в р и

о д  1 6  ч а с о т

- не сте повикани лично - кажано ви е дека г-дин и г-ѓа Милер ќе бидат дома и дека 

ќе очекуваат (можеби со задоволство)  да ве видат. Тоа е начинот на кој работите сè уште 

функционираат - освен ако не се сретнете на муабет на Интернет каде што конверзациите сè 

уште се мошне рудиментитани - бидејќи кодот е ограничен на ascii. (нема слики, нема убави 

фонтови, нема звук).

Не напуштајте го домот без...
Индустријата нè учи дека дом е онаму каде што ние сакаме да биде и дека тие можат да ни 

помогнат да се чувствуваме како дома. Дом стана сеприсутен збор во секој каталог во секоја 

маркетиншка кампања. Sony и другите нудат домашна забава, комуникациските компании ви 

помагаат да останете во контакт, а кредитните картички ви сугерираат дом во странство.

Автомобилите се исто така важни домови; луѓето понекогаш повеќе сакаат да “живеат” 
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во својот автомобил, а продажните статистики покажуваат дека луѓето трошат повеќе пари 

на автомобилската стерео опрема отколку на домашната. Една од причините зошто имаме 

омилени книги е токму тоа што во нив се чувствуваме како дома-.

Дом во внатрешноста на книгата, враќајќи сè 
повторно дома

Ich fuhl mich nicht Zuhause - Не се чувствувам како дома - чувството дека не припаѓаат 

таму каде што се им е блиско на Евреите, особено во дијаспората во Европа каде што тие 

традиционално се на поминување. Густав Малер, славниот композитор којшто потекнува 

од мало Чехословачко градче во кое во тоа време живееле претежно луѓе што зборувале 

германски, кој стана славен во Виена, се чувствуваше како бездомник трикратно - како 

Чехословак меѓу Австријанци, како Австријанец меѓу Германци и како Евреин во целиот свет.

На крајот, домот не е во внатрешноста на книгите, не е во внатрешноста на куќата, туку во 

внатрешноста на нас самите.

М а ј к а т а  м у  в е л и  н а  м а л о  д е т е  ш т о  с а к а  д а  с п и е  с о  з а п а л е н о  с в е т л о :
“ Н о  т и  б е з  п р о б л е м  с п и е ш  д о м а  в о  т е м н и ц а ” .
Д е т е т о :  “ Д а ,  н о  д о м а  т о а  е  М О Ј А  т е м н и ц а ” .

( A p p e w i t e ,  1 9 9 4 )

*Во вистински Kaffeehaus на располагање се главните светски весници и енциклопедии и 

келнерот ги знае одговорите на основните лични и општи прашања.

*WELL е компјутерски систем за конференциски комуникации инсталиран во заливот на 

Сан Франциско, што стекна култен статус до тој степен што уметничката група Station Rose 

изведуваше уметнички перформанси за него.
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ЕЛЕКТРОНСКА 
ОСАМЕНОСТ ¶ Ад

ил
кн

о

П р о м е н е т е  г о  с в е т о т ;  о с т а н е т е  д о м а .  Ова е мотото на социјалнте ергономисти. 

Откако дефинитивно завршија со постулирање на можните општества, луѓето почнаа 

да фантазираат дека постои резервоар на саморегулација во приватната сфера. ¶Пост-

социолозите се преобразија откако тренд-дегустаторите го проектираа својот новороден 

ентузијазам во домовите.  Нивната загриженост е насочена кон армијата безработници кои 

ќе бидат оттргнати од состојбата на дезориентираност и непродуктивност благодарение 

на домашните терминали. Индивидуалниот ентузијазам за техно-иноваторството е 

трансформиран во надеж за нов економски елан. Излегува дека инсталирањето на нов 

медиум дома, предизвикува работна ситуација. Комбинацијата на автопати на податоци и 

проширена телевизија неизбежно ќе доведе до враќање на селската индустрија во форма 

на виртуелни разбои. Селото повторно ќе процвета, сообраќајните метежи ќе исчезнат, 
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околината ќе биде сочувана и семејството обновено. А со сета рационалност, кој не би го 

посакал тоа? ¶Во ерата на shop-floor, отворени канцеларии, кантини и соби за состаноци, сè 

уште постои политичка работна клима. Сè уште може да се зборува за просторно непосредни 

и видливи хиерархиски односи во рамките на технички усвоената поделба на работата. 

Вклученоста во материјалното производство форсираше принудна солидарност. Ова засеа 

стерилна почва за корпорациските соништа за 20-ттиот век, од Фордизмот до Тејлоризмот, 

до Јапонскиот менаџмент и Новото доба (New Age). Работничките синдикати обезбедија 

смирување на латентните немири на работниците. По Втората Светска Војна на Запад имаше 

подем на општествена конфигурација што овозможуваше управување со социјалната 

динамика. Сè додека постојаните реструктуирања не доведоа до празни фабрики. Страста 

за социјализмот и комунизмот тивко исчезна. Така социјалните прашања се преселија од 

капиите на фабриките на влезните врати на домовите. Домот стана објект на фантазии на 

политичките економисти и другите социјални визионери. ¶Предвреме пензионираните сега 

буквално се отпишани. Оваа сива маса му припаѓа на индустриското минато и сега ги користи 

последните државни пари, пред да биде оставена сама на себе. Но ова се луѓе коишто свесно 

се имаат посветено на опремување на своите домови со мебел. Повоените генерации го 

открија домот како објект за поврзување и огледало за егото. Реновирањето и опремувањето 

станаа начини на осмислување на животот, психотерапија за меѓусебните односи (“отворена 

кујна во отворен брак”). Сè се сведе на определување на редоследот на купување и добра 

поставеност на фрижидерот, стерео опремата, мебелот во дневната соба, потоа мотор, 

машина за косење трева, завеси, машина за перење. Средствата за комуникација заземаа 

привилегирано место: автомобилот за надвор и телевизорот за внатре. Домот стана центар за 

рехабилитација, каде што го добивате она што сте го заслужиле: засолниште во кое што се 

практицираат семејните идеали. Фаталниот пресврт настана со задоцнетото согледување дека 

се работело на реализирање на утопија којашто е невозможно да трае долго. Комплетната 

колекција на комфор стана мртов капитал. Социјалната функција на семејната приемна соба 

изумре и направи место за една активна привремена организација на функциите на поддршка 

насочени кон поединецот. Вишокот на полни со прашина машини создаде простор за строго 

одбрана мешавина на стерилни објекти. Комбинација на стилизиран и функционален амбиент 

ја прави куќата подготвена да стане работно место. ¶Визиите за канцеларија дома одат 

заедно со фантазиите за роботи, вештачка интелигенција и трансплантирани органи. Тоа се 

надежи кон развојниот стадиум што доаѓа, сè уште непознат, но замислив. Работењето на 
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домашен терминал создава работна ситуација на која � недостасуваат сите традиционални 

карактеристики (физички напор, колегијалност, промена на местото, бучава и прашина). Сето 

она што ја правеше работата товар како да исчезна. Работата на (индустриските) машини на 

малкумина, обезбедуваат просперитет на многумината кои остануваат дома. ¶Но внатрешната 

принуда не може да ја поднесе очигледната мрзливост, која тешко може да се одвои од 

статистиките за невработеноста. Мора да се создаде чувство на нужност, чувство дека ако не 

сториме нешто околу тоа, сè ќе заврши во декаденција, криминал и ентропија. Предизвикува 

воодушевување тоа што толпата повторно ќе има со што да се занимава и да биде зауздана. 

Дома доживуваме научно-фантастична инвазија: Вселенскиот брод се сместува во дневната 

соба и се наметнува чувството дека се наоѓате на виртуелно патување низ вселената. ¶Со 

видео игрите, интерактивните медии, купувањето од дома, луѓето се ставени во ситуација и 

дури развиваат и тактилни вештини да работат за заработувачка од далечина. Но оние што 

одлучуваат сè уште се загреваат, пред да почнат да го опремуваат теле-секторот како со 

техничка, така и со идеолошка инфраструктура. Може да им се помогне, со артикулирање 

на еден гест на волја дека ние, заедно, а сепак индивидуално, ќе создадеме позитивен став 

кон економската активност. Аксиом на самореализација попатно � е прилепен на работата 

дома: човек нешто значи само ако е во бизнисот. Немате активност, немате идентитет. 

Ободрена, ставена во шема и проценувана за она што го прави, индивидуализираната 

толпа мора да биде доведена до состојба на спремност за дигиталните норми.  ¶Работењето 

дома не е институција, туку конституција, ментална рамка во која може да се смести новиот 

работен напор. Дух, за да се започне: она што порано се нарекуваше неподвижност, сега е 

појдовна точка за изведување на работата. Изолацијата мора да биде условена. Индивидуата 

е замолчена, стопена со мрежата. Човек е принуден да го задржи вниманието на екранот, 

бидејќи не постои ништо друго. Нема да има богат семеен живот, нема брачни неверства на 

работа. И дури ветениот излез во виртуелниот секс дојде до ќорсокак. Сè што ни преостанува 

се сметките.  Агенциите за брак ни обезбедуваат видео снимки, скрининг-техники и 

внимателно комбинирање за да ги задоволат нашите желби. Но кога еднаш беше достигнат 

степенот на право на посета, сите премногу-човечки несовршености излегоа на виделина и 

станаа акутни препреки пред авантурата и да започне. Во близина и во живо, другиот што сме 

го избрале станува неподнослив. Никогаш доволниот сјај и совршеност на другиот создаваат 

атмосфера на досада и апатија. Комуникацијата е придушена, и теле-суштествата остануваат 

невидливи и безначајни едни за други. Мартин Бубер, каде си? ¶Електронската осаменост не 
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може да биде изразена со метафизички или психијатриски термини. Таа не е меланхолична 

длабочина, туку артифициелна површност. Напуштеноста е фатален ефект, стапица во која 

луѓето упаѓаат благодарение на својата непромисленост и верување во илузии. Единствено 

уште организираниот туризам се чини како прифатливо решение. Човек си собира колекција 

на психо-физички доживувања,  на медитации, покајанија, екстази,  свети патувања...Но овие 

сензации сè уште не нудат одговор на екстремно личното соочување со машината. Вклучување 

во мрежата е самоубиство. Нема иднина без Мрежа; веќе не циркулираат алтернативни 

сценарија. Ерата на очај дефинитивно е зад нас.  Бидете сериозни. Сентиментот се смести во 

археолошките слоеви на свесноста (во ерата во која е напишана историјата на свеста). Нет 

е идеална воденица за само-стилизирани идентитети што не создаваат револуционерни 

ситуации ниту го приведуваат светот кон крај. Кибернетичката празнина нема потреба да 

биде исполнета, ниту пак некогаш ќе биде полна (со желби, омрази, или немири). Сè додека 

телематичката енергија не исчезне во рамнината на тишината наспроти трепкачките команди.¶  
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Замислете дека сте добиле работа која од вас бара да се преселите во друг град. Во оваа 

урбана средина корпорацијата веќе ви има обезбедено стан и дури, следејќи ја традицијата 

на својата висока корпорациска култура, го уредила така што тој ги содржи сите естетски и 

функционални вредности по кои фирмата е позната. Нема сомнение, кога конечно ќе се вселите 

во овој нов простор, тој сигурно нема да наликува на дом; повеќе ќе биде како хотелска соба, 

и покрај фактот што ви обезбедува засолниште и дури и луксузи што порано не сте ги имале.

Дали овој недостаток на чувство како дома произлегува од фактот што сè во него е 

испланирано до последен детаљ? Ќе се чувствувавте ли повеќе како дома ако учествувавте 

во планирањето? Не треба ли да живеете внатре некое време, комуницирајќи со ѕидовите, 

масите, преместувајќи некој украс од едно место на друго, пред да почне да се појавува нешто 

како чувство на дом? Овие прашања можат да се постават дури и ако од нашето сценарио 

го отстраниме присуството на надворешен планер. Ќе се чувствувавте ли повеќе како дома 

ДОМ: МРЕЖА ИЛИ 
ХИЕРАРХИЈА? Manuel de Landa



okno.mk 35

доколку сами ја испланиравте секоја ситница во него, украсна или функционална? Нема 

сомнение дека секој од нас мисли на украсувањето на сопствениот дом, но имаме ли секогаш 

посебна причина зошто некој предмет е ставен токму на одредено место? Не ги ставаме ли 

често некаде затоа што ни се чини дека едноставно таму припаѓаат, како нашите сувенири и 

сентиментални предмети да се организираат себеси низ нас?

Одговарање на овие прашања во случајот на човечката раса е прилично тешко, поради 

екстремно големата различност на човечката култура и големата разновидност на личности 

дури и во рамките на една култура. Не ми е позната ниту една систематска студија која се 

однесува на човековиот дом. Имаме одредени информации за создавањето на домашна 

територија кај некои видови животни што фрлаат мала светлина врз овој проблем. Дали 

домовите се планирани или самоорганизирачки? Би сакал да го започнам моето објаснување 

со кратко истражување на птичјите гнезда и улогата што во нивното создавање ја имаат 

експресивните квалитети на песната и бојата. 
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Планирани домови
Кога прв пат беше поставено прашањето за начинот на којшто птиците ја создаваат својата 

домашна територија (од страна на етолозите како Лоренц и Тинберген) одговорот на него 

беше Домот е планиран, и ја содржеше во себе контроверзата во врска со проблемот Кој 

го прави пленирањето, гените или мозокот?  Дали планирачките стратегии се развиваат 

заедно со еволуцијата на гените или се учат во текот на птичјиот живот? Во секој случај, се 

смета дека формирањето на домашна територија произлегува од внатрешен територијален 

нагон или инстинкт, со прецизна централна локација во мозокот. Од овој територијален 

центар командите се праќаат до другите центри во мозокот (центар за гнезда, центар за 

додворување) а од оваа хиерархиска ментална структура, се прецизира одредена група 

активности кои се изведуваат, со што границите на територијата се адекватно означени.

Оваа насока на размислување во последно време сè повеќе се критикува. 

Филозофот Даниел Денет на пример, убедливо тврди дека постулирањето на мозочни 

центри всушност значи едноставно поместување на сите оригинални прашања во врска 

со однесувањето на животните во еден “анималкулус” во внатрешноста на главата. Значи, 

ние едноставно на едно прашање (Како животното ги организира домашните територии?) 

одговараме со друго, исто толку сложено (Како анималкулусот ги организира домашните 

територии?). Се разбира, ова не важи доколку овој анималкулус е доволно “глупав” за да нема 

потреба од интерпретација на претставите или од изведување други комплексни когнитивни 

функции.

Филозофите Жил Делез и Феликс Гатари ја истакнаа истата поента, додавајќи дека на 

овие домашни територии не треба да се гледа како на територии што произлегуваат од 

некој внатрешен нагон туку дека тие израснуваат од интеракцијата меѓу една нехиерархиска 

група на мозочни функции и експресивните квалитети на самите територијални ознаки, на 

пример, бојата на одредени лисја или стебла што некои птици ги користат за да ги привлечат 

женките, или музичките одлики на птичјите песни, или дури фецесот или урината намирисани 

со секрети од специјални жлезди.

Поновиот развој на теориите на нелинеарна динамика и на процесите на само-организација 

ги поддржаа овие критики. Додека пред 1960-та беше невозможно да се замисли појава 
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на ред без централно тело зад него, денес ни се мошне блиски сознанијата за спонтано 

генерирање на подредени структури, како во неорганските, така и во органските (дури и во 

социјалните) процеси. За да се разбере проблематиката на домашни територии, корисно е да 

се проследат ефектите од овие нови идеи врз современата конфронтација меѓу симболичката 

Вештачка интелигенција (што ја задржува хиерархиската организација на центрите) и новата 

Конекционистичка школа, заснована на нелинеарната динамика и децентралистичката 

концепција на умот.

Еден “вештачки мозок на птица” креиран со симболичка ВИ би содржел репрезентации на 

светот (кодирани во птичјиот ментален јазик) и би формирал когнитивна мапа на околината. 

Создавањето територија тогаш би се состоело од симболички операции извршени од страна 

на овие репрезентации и дури подоцна применети како активности во реалниот свет. 

Од друга страна, пристапот на конекционистите, би бил да се создаде популација на 

невронски мрежи, секоја динамично поврзана со надворешниот свет. Со други зборови, без 

користење на ментални репрезентации секоја невронска мрежа во мозокот на птицата се наоѓа 

во нелинеарна стабилна состојба (атрактор) која што е поврзана со сличен стабилен образец 

во околината на животното. Надворешниот образец (на пример експресивните квалитети на 

некоја територијална ознака) во тој случај може да биде препознаен од страна на животното, 

без да се формира експлицитен внатрешен симбол.

Невронските мрежи ни овозможуваат поставување технолошка парадигма за начинот на 

кој функционира мозокот без да создава внатрешен хомункулус. За разлика од симболичката 

ВИ, која што само ги собираше поените во моделирање на развојно новите вештини (како 

што се играњето шах или докажувањето на теореми), конекционистичкиот модел успеа да ги 

покрие побазичните способности, како што е на пример препознавањето на лица.

Но дури ни оваа нова гранка на когнитивните науки не отиде многу далеку. Вистински 

пробив во разбирањето на самоорганизирањето на домашните територии со помош на мозокот 

и околинските експресивни квалитети, се случува во рамките на една уште помлада гранка 

на ВИ: бихевиорално-заснованата ВИ (или, како што понекогаш ја нарекуваат, животински 

пристап). Разликата меѓу симболичката и бихевиоралната ВИ може да се сведе на следното: 

Симболичката ВИ го разложува умот на релативно големи функционални модули 

(перцепции, активности) обединети со помош на централните репрезентации (уверувања, 
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желби, намери). Активноста на модулите и репрезентациите формира статичен “модел 

на светот” и се смета дека ефектите на учењето всушност претставуваат операции на 

реформулирање на овој модел. Бихевиоралната ВИ не се бави со вишите воопштени модули 

(кои, според мене, секогаш вклучуваат хомункулус), туку со нижите специфични модули 

(како на пример “избегнување на препреки”). Вештините на повисоко ниво израснуваат од 

интеракцијата на овие микро-модули, иако ниту еден од нив поединечно не ги поседува. Она 

што е уште поважно за овој текст, бихевиоралната ВИ нема за цел да генерира внатрешен 

модел на светот, туку таа ги поставува своите животни-роботи во реалниот свет така што 

објективните карактеристики на околината можат да се користат како надворешна меморија. 

Оваа стратегија на моделирање понекогаш се изразува со фразата: Светот е свој најдобар 

модел.

(...) До сега би требало да е јасно што е мојата основна идеја. Домашните територии се 

само-организираат низ комплексната интеракција и взаемно делување на машките и женските 

птици и експресивните знаци на нивната надворешна средина. На пример една птица-мажјак 

гради платформа украсена со разновидни сјајни сини објекти, со што ја привлекува женката 

да застане. Потоа, кога заведувањето ќе започне, тој ќе грабне со клунот едно жолто цвеќе 

и наизменично ќе го покажува и сокрива, изведувајќи ритуал специфичен за видот. Може да 

се смета дека домашната територија на овој пар се генерира од едноставните компоненти - 

внатре-во-главата (коишто делумно се научени а делумно наследени) и од оптичките знаци на 

сините и жолтите објекти. Дали е возможно овие согледувања да се прошират и на човечките 

суштества? Можно ли е дека нашите сопствени домови се само-организираат на овој начин, 

во кој експресивните сигнали на нашите драги предмети што ги поседуваме играат активна 

улога?

Иако би сакал потврдно да одговорам на ова прашање, постојат некои аспекти на 

проблемот што најпрвин мораме да ги разгледаме. Конкретно, за разлика од птиците, ние 

поседуваме и лингвистички способности, кои ги зголемуваат нашите склоности за создавање 

претстави и планови во нашите глави. Можно е, како што сугерира филозофот Енди Кларк, 

дека нашите умови се мешавини од различни видови на интелигенција: некои интелигентни 

способности произлегуваат од децентрализирани и паралелни, а други од централизирани и 

секвенцијални процеси.
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Мрежа и хиерархија
Еден корисен начин да се размислува за овој проблем е на еволуцијата на човечкиот 

ум да се гледа како на процес сличен на процесите на симболичката ВИ, но во спротивна 

насока. Кога беа напишани првите ВИ програми, програмските јазици и хардверот беа 

мошне хиерархиски и секвенцијални. Во седумдесеттите, кога симболичката ВИ се сврте кон 

создавање на експертски системи, потребата од флексибилност го исфорсира создавањето 

на програмски јазици што симулираа паралелно процесирање дури и кога се извршуваа во 

рамки на секвенцијален хардвер. Идејата на Енди Кларк е дека нашата еволуција можеби се 

движела во слична, иако обратна насока: сме почнале со високо паралелен и нехиерархиски 

хардвер (како птиците) и во одреден момент нашите мозоци почнале да симулираат 

секвенцијален и централизиран ум - текот на лингвистичка свест, којшто го восприемаме 

преку интроспекцијата.

Ако нашиот ум е налик на овие комјутерски хибриди, тогаш можеме да очекуваме дека 

нашите домови се исто така комплексни мешавини од само-организирани и планирани 

компоненти, или, кажано со техничката терминологија, од хиерархии и мрежи. Хиерархиите 

се структури чии компоненти се сортирани во хомогени групи а потоа заеднички 

артикулирани. Мрежите, од друга страна, артикулираат хетерогени компоненти, без да 

ги хомогенизираат. Територијата на птиците повеќе е мрежа одошто хиерархија, додека 

хипотетичкиот предизајниран стан на корпорацијата што го спомнав на почетокот на текстот 

е повеќе хиерархија одошто мрежа. Нашите домови можат да се сметаат за мешавина на 

само-организирани и планирани компоненти: одредени предмети ќе заземат простор 

и ќе ја исполнат функцијата што ние намерно сме им ја доделиле, додека други ќе бидат 

наместени онаму каде што добро се вклопуваат во околината. Во оваа смисла, чувството на 

дом произлегува од тоа колку добро ние се “поврзуваме” со предметите и со експресивните 

знаци на оваа приватна средина. 

Поимите на мрежа и хиерархија станаа темели за примена на нелинеарните динамички 

симулации на социјалните и економските проблеми. Овде тие се мошне корисни во 

анализирањата не само на структурата на нашите приватни простори, туку и на јавните. Тие ни 

помагаат не само во размислувањата за нашите сопствени домови, туку и за домот на нашите 

домови - градот.
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Од оваа гледна точка, нашите индивидуални домови стануваат домаќинства, една од 

многубројните видови институции удомени во нашите градови. Овие институции се исто така 

комплексни мешавини од мрежи и хиерархии - пазари и бирократии, на пример.

(...) Пред-капиталистичките пазари, како на пример оние што постоеја во средновековна 

Европа, Кина или Индија, или дури и денес во многу малите места, се структури што израснуваат 

од децентрализираните процеси на одлучување, кои ги обединуваат потребите и понудите. 

Во модерните нелинеарни модели, пазарите немаат многу врска со “невидливата рака” во која 

се содржани сложени процеси на само-организација, а не само понудата и побарувачката(...)

Од друга страна, градовите се исто така домови на владините, комерцијалните, религиските 

и други хиерархии, во кои што одлучувањето е централизирано а ефектите од одлуките 

патуваат низ добро дефиниран ланец на наредби. На секое ниво од овој ланец, т.е во рамките 

на секој ранг, човечките компоненти се мошне хомогени: процесот на издигнување низ 

ранговите бара извршување на операции на сортирање, што резултира во помалку или повеќе 

униформно однесување во рамките на секое ниво. Навистина, прецизното функционирање на 

една низа на команди ја претпоставува оваа униформност и предвидливост(...)

Како што растат пазарите, тие генерираат хиерархии, и обратно. Земете ги како пример 

големите саеми што постоеја во Европа уште во 13 век: на нивниот врв беа пазарите со пари, па 

потоа пазарите на луксузна роба, а на дното ја наоѓаме храната и другите основни производи. 

Така, овие саеми стануваат вистински хиерархии на мрежи. Слично, кога ги анализираме 

интеракциите меѓу владите, големите комерцијални монополи, медицинските и воените 

власти, забележуваме дека тие обично се поврзуваат на различни начини, надополнувајќи се 

меѓусебно, без да ги загубат своите индивидуални особини. Бидејќи нема “суперхиерархија” 

што ги контролира овие процеси на взаемно прилагодување, целиот процес сугерира 

постоење на мрежа од хиерархии.

Аналогиите со биолошките процеси се корисни и при анализирањето на градовите, слично 

како и во анализирањето на индивидуалните домови. Некои еволутивни биолози  сугерираат 

дека секој ентитет што може да се реплицира себеси, без оглед на природата на процесот, 

може да еволуира на идентичен начин на којшто еволуираат генетските суштества. Прв 

кандидат за не-генетски репликатор е поимот на Ричард Докинс “мемес”: облик на однесување 

што одредена популација животни се реплицира преку имитација. Најдобро проучен пример 

за мемес е песната на птиците. Иако основната структура на песната, голиот костур, е генетски 

определен, полната мелодија со сите украси, хармонија и разни осцилации, не е. Секоја 



okno.mk 41

посебна птица мора да биде изложена на актуелната полна мелодија изведена од други 

птици што припаѓаат на истиот вид, за да ја развие сопствената. Птиците создаваат локални 

дијалекти и ја менуваат мелодијата низ генерациите, и токму поради тоа претставуваат исто 

толку репликатори колку што се и гените. 

Од друга страна, човечките суштества претставуваат дом за други репликатори. Од една 

страна, нашите домови се “мемес” - слично како песната на птиците - најголемиот дел од 

модата, вкусовите и хировите се пропагирани по пат на имитација, од друга страна, зборуваме 

на одреден јазик кој не се реплицира со имитација туку со континуирано повторување 

(репетиција). Кога луѓето ги учат звуците (или фонемите) на Англискиот јазик на пример, тие 

не ги имитираат, туку се обидуваат да ја достигнат нормата, да го повторат стандардниот звук, 

и мораат да успеат во тоа ако сакаат да бидат интелигибилни во заедницата на говорниците 

на англиски јазик. Слично е и со вокабуларните и ситаксичките правила. Тие се репликатори, 

но не се “мемес”. Благодарение на овие промени на нормите низ човековата популација се 

развиваат сите наши јазици.

(...) На сличен начин дневните рутини на одредена институција, заедно со она што 

претставува нејзина официјална регулатива, формираат нешто како “организациска меморија”. 

На пример, кога една комерцијална организација отвора нова гранка во некој друг град, таа 

праќа таму свои луѓе за да го одржат континуитетот, во однос на неформалните како и на 

формалните правила и рутини, кои на тој начин се реплицираат и организацијата го “раѓа” 

својот потомок. (...)

Така, во согласност со двете линии на моето излагање - само-организацијата на 

експресивните знаци и еволуцијата на институциите преку рутини и репликација на правилата, 

може да се изведе заклучокот дека нашите домови им се слични на териториите на птиците - 

многу повеќе отколку во метафорична смисла.

(...) Она што може да се заклучи на крајот, е дека еден ист процес (или поточно различни 

процеси во кои е вградена иста апстрактна машина) е тој што резултира во ентитети 

толку различни како што се човечките хиерархии, телата на животинските видови, дури и 

карпите - сите тие се структури во кои се обединети хомогени елементи. Слично, пазарите, 

екосистемите и вулканските карпи се структури во кои се обединети хетерогени елементи, без 

да им се наметне униформност. Како што јасно покажува историјата на ВИ, те. доминацијата 

на хиерархиско-симболичкото мислење, како и пречките со кои се судри Конекционизмот во 

своето легитимирање во гранка на когнитивната наука, на човештвото му е многу полесно да 

мисли во термини на артикулирани хомогености одошто на артикулирани хетерогености. Но 

токму во ова последното е, ми се чини, тајната за подобра иднина. Можеби од птиците, и - 

зошто да не - од карпите? - треба да ги учиме тајните на не-хомогеното мислење.
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М о ј о т  д о м  е  м е м о р и ј а  е  т е к с т  е  п р и к а з н а , им вели, “геопоетски”, еден 

волк-номад на трите прасиња-архитекти. И потоа, од самиот наслов, т.е. сосе него во улога 

на фасада (или најдебелата шуплива кукла, тој наслов, или дури потпорен столб!? во еден 

“центристички” контекст кому ќе му се спротивставиме, меѓу другото и асимилирајќи го?), 

почнува да се одвива тој повеќекрак текст со неколку цели: прво, просто да се изгради, што 

повешто и полуцидно; второ, да ги замелушаме (на нивно задоволство?) прасињата; трето, 

да се понуди еден тнр. “волчешки” (или, да преминеме во друга приказна, “штурчешки”) 

архитектонски концепт, наспроти идеолошки доминантните концепти на градење на 

прасињата и мравките. Ете пар бегли “клучеви” за оваа игра-текст замислена како отворена 

структура жедна за надополнување во обидот едновремено и да се држи до овој овде 

“градителски” контекст и да го пречекори пречекорувајќи ги пред сè своите маргини, своите 

простори на распростирање, на начин да не нуди некакви заклучоци, туку да провоцира и 

поттикнува, па макар и на овој делумно какофоничен начин. Ете, нека тоа биде мал пролог 

во ова “вентрикулистичко шоу”, следува тнр. експликативен дел.
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Насловот на мојот текст, “Децентриран Дом”, е рефлексија на вашата тема (им вели волкот 

на прасињата фатен во сателитските микрофони на ловецот кој на своите многубројни 

екрани посматра...). Од друга страна тоа е и почетен навестувачки знак за моето согледување 

на проблемот на “архитектониката”, како некаква замислена прва цигла во овој скромен обид да 

се создаде “нехендикепирана куќа” во текст, то ест некаква нејзина анаморфоза, одблесок што 

го нарекувам “Децентриран дом” и кого што, колку и да е “виртуелен”, повеќе го преферирам 

како “место за живеење” од навестената сигурност (стерилност) на “нехендикепираната куќа”. 

(узбуна, паника, “веќе шизоидно станува ова преплетување на жанровите”, велат прасињата 

и ги затнуваат нежните уши; но волкот продолжува да дува и да дрдори сеќавајќи се на 

зборовите оставени во аманет: МОЈОТ ДОМ Е МЕМОРИЈА Е ТЕКСТ Е ПРИКАЗНА)

Виртуелно-реално, централно-странично, (не)хендикепирано, ете веднаш пар потпорни 

столбови во форма на поларности, дихотомии и дистинции, се чини неизбежни дури и при 

обидите да се “градат кули во воздух”, што отприлика е намерата на овој текст; зборот “хендикеп” 

(вон своето примарно “коњско”, т.е. спортско значење кое потекнува од англиските коњски 

трки), од една страна асоцира на тнр. “политичка (не)коректност” (привикувајќи го светот на 

“здравите, симетричните, предвидливите”...), но од друга страна тој може да се “прочита” и 

како повик за разгледување на елементарните занаетчиски проблеми, при градењето куќа, на 

пример. Проблемот на насловот на овој семинар е во арбитрарноста на оние што проценуваат 

што е “хендикепирано” а што не е, и поради тоа, свесен за опасноста од влегување во нови нивоа 

на арбитрирање, се обидов да ја растурам (со дување!) “материјалноста” на “нехендикепираната 

куќа”, нудејќи умножени холограмски фрагменти на еден текст кој е “децентриран холограмски 

дом” самиот на себе итн, некаков концепт на руски куклички, ви се нуди, почитувани “ѕидари” 

во мисија на создавање како постабилен така и послободен свет, што можеби е противречно, 

а можеби и не е. Мислам дека не е, мојот обид да ви соопштам дека текстот веќе е дом, дека 

во куглата на телевизорот (во која паѓа снег ако се преврти) е содржана целата “куќа” за која 

зборуваме, т.е. некаков скелет, некаква архитектонска структура на ред која ќе ни понуди малку 

сигурност и топлина, како што еден дом и треба да понуди. Никако не сакам ова да се сфати 

како некаква холистичка егзибиција и апологија на фрагментарноста, посебно не наоѓајќи 

се пред ваков “материјалистички” аудиториум од идни и сегашни архитекти (т.е. прасиња). 

Идејата е само да се стави фокус на вредностите “наспроти”: анаморфоза, асиметрија, одрази, 



okno.mk 45

маниризам, ако сакате, “хендикепираност” дури, не во смисла, се разбира, да ви пропаднат 

скалите, туку во една психолошка смисла, обидувајќи се во просторот наречен Дом (Куќа) да 

помирите наизглед диспаратни нешта: потребата за сигурност и потребата од стимулација; 

потребата од мир и потребата за една креативна провокација; потребата од засолниште пред 

виорите од информации со потребата да бидете тотално “приштекани” на информатичките 

канали... Сето тоа денес е задача и на архитектите, меѓу другите.

Впечаток е дека “модернистичкиот” концепт за дом како засолниште од светот се напушта 

за сметка на домот-свет, една холистичка структура што плови во тој информатички хаос. 

Интернет не е само автопат, тоа се милиони меѓусебно поврзани “домови” кои се разбира дека 

ја менуваат дефиницијата на дом или куќа. Според новите правила, “хендикепирана куќа” е 

онаа што не е информатички приштекана. А “нехендикепираната” не треба само просто да биде 

поврзана, туку треба да биде БРЗО поврзувачка...

Се разбира, ќе поминат барем неколку десетлетија додека “информатичките домови” не 

станат помасовна појава кај нас (прасињата се вртат околу себе, шума, веќе паднал мрак, 

благо хипнотизирани од “нередот”, трепкаат светулки ко осамени души на Интернет). 

Дотогаш фокусот сè уште ќе биде врз концептот “засолниште” (конечно нешто и разбравме, 

па нормално, не сте вие диви свињи, вели волкот, шумата е засолниште, мудро, мудро, вели 

волкот).

Од друга страна, не мислам дека самата технолошка можност да бидете комплексно 

поврзани треба да внесе револуција во светот на архитектурата, иако, на пример, куќата на Бил 

Гејтс со милион екрани наместо ѕидови често се претставува токму како некаква пресвртница 

во она што значи дом или куќа за живеење. Моите залагања одат во насока на една не толку 

временски или технолошки детерминирана автореферентност. Не сакам да живеам во некаков 

хипер-функционален објект кој служи само затоа да не го забележам и да ги исполнува 

моите неизговорени а од некаков демијуршки архитект совршено предвидени желби. За 

стимулирање (а не изумирање) на нашите нервни клетки потребно е да се градат односи, а 

односите се градат со ситни неправилности, избочини, асиметрии, со постојаните потсетувања 

дека постои Другиот, светот, небото, оклопот на желката врз кој престојуваме. Куќата (домот) 

постои исто толку (па и повеќе!) поради овие нешта колку и заради потребата да се сокриете 

од сите тие нешта.
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Мојот концепт за дом отприлика е она што Дерида го нарекува “инвагинарен џеб”, 

т.е. просторите на кон навнатре свитканиот надворешен свет. За сложениот однос меѓу 

внатрешното и надворешното (кој токму е клучен при разгледување на феноменот на еден /

пост/модерен дом) ми се чини дека токму е прикладен терминот “инвагинација”. Милиони луѓе 

веќе не “одат” на работа туку работата им “доаѓа” дома; милиони луѓе веќе не го чувствуваат 

Другиот освен преку своите модеми. Можеби тоа некого плаши, но тоа се факти, целиот 

концепт за социјализација се менува.

А архитектот треба да ги следи сите тие културни-историски-психолошки-социјални 

турбуленции и, земајќи ги предвид, и понатаму треба да “меша малтер” и да гради домови за 

сите тие смртно исплашени суштества (ко нас). Деликатна работа, се разбира, во еден свет кој 

веќе не поседува цврсти репери и во кој веќе не се знае дали прасињата се градители, волкот 

уништувач а Црвенкапа некаков уметник-вентрикулист (што зборува од стомакот на својата 

баба!). А има и еден ловец што лаже/измислува приказни. Се шетам јас така по Осоговските 

планини кога гледам архитекти што вртат прасиња на ражен... И така натаму.

Мојот дом е меморија е текст е приказна.

(текстов беше приложен на Летната школа на архитекти 1996.
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РАЗГОВОР СО ЏОРЏ 
ЛЕГРЕДИ

Герт Ловинк
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Анегдотска архива од Студената војна (1993) е инсталационен интерактивен CD-ром 

проект, кој осликува лични и официјални Комунистички материјали од Централна Европа 

во педесеттите години, во облик на домашни видео филмчиња, филмски снимки, семејни 

документи, пари, новински извештаи, лични карти и други делови од колекцијата што 

Legrady ја собираше за време на изминатите дваесет години. Анегдотската Архива е израз 

на неговото сопствено минато во релација со Студената војна. Роден во Будимпешта 1950 г., 

на истекот на Сталиновата деценија, Џорџ Леграеди (George Legrady) со своето семејство ја 

напушта земјата за време на Унгарската револуција во 1956 и оди на Запад.

OГЛО: Како дојдовте до идејата да ги ставите елементите од вашата колекција за 

Студената војна на CD-ром?

IГЛЕ: Не сакав веќе да го држам целиот тој материјал во глава. Сите тие објекти, филмски 

ленти, слики, приказни, требаа да бидат концептуализирани и соединети во една конкретна 

форма така што ќе можат да постојат самостојно и да бидат достапни на погледот на публиката.

OГЛО: Имавте ли примери пред да започнете?

IГЛЕ: Имав три референци кога го започнав CD-ромот. Првата беше Музејот на 

работничкото движење во тврдината на Будимпешта, кој се разбира, беше претрупан. Сакав 

да одам таму во раните осумдесетти зашто за мене тој музеј е исклучително сликовит. Можете 

да видите презентација на работничка дневна соба пред и после комунизмот; уживав во овие 

компаративни нарации. Го употребив планот на музејскиот под во мојата архива, за да ги 

поставам моите приказни, и личните и официјалните, како еден начин на интеракција со таа 

историја. Исто така, ги вклучив и оригиналните материјали од музејот, што ги документирав 

1983-та.

Следната референца беше Флуксус уметникот Daniel Spoerri кој направи едно дело 

наречено Анегдотска топографија на случајот (An Anegdoted Topografy of Chance). Делото 

беше направено од хаотичните остатоци што тој ги беше видел во својата кујна едно утро по 

ноќната забава. Тој создаде архива на предметите што ги пронајде, со трагање по минатото 

на секој објект и со додавање дополнителни податоци. Уредникот и преведувачот на книгата, 

коишто исто така биле на забавата, додале свои забелешки и коментари. Делото има научен 

изглед и атмосфера на архива со мошне забавни референци.
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Третата референца е сочинета од две книги на Мишел Фуко, Ред на нештата и Археологија 

на знаењето. Во овие книги Фуко ги разгледува историските услови што резултираат од 

класификацијата на информациите. Тој смета дека кога архивите ќе се создадат, тие стануваат 

авторитативни институции. Тие одредуваат што е можно а што не е во однос на одредена тема. 

Она што сакав да го постигнам со мојата архива е да ги соочам мојата лична сторија 

и семејните сеќавања за заминувањето од Унгарија, со материјалите на комунистичка 

Унгарија од истиот историски период. Можете да пловите наназад и нанапред меѓу личните 

и официјалните стории. Сакав да создадам хибридна синтеза меѓу овие два аспекта на 

потеклото, во вид на раскажување приказни а како начин да се разбере тој момент на криза. 

OГЛО: Во 1983 г. комунизмот во Унгарија беше повеќе или помалку мртов, и вие имавте 

можност да ја гледате пропагандата од историска перспектива.

IГЛЕ: Државните ритуали на контрола сè уште беа мошне присутни. Се сеќавам во тоа 

време гледав групи земјоделци, селани, официјално водени да го разгледаат Музејот на 

Работничкото движење. Истовремено, на излезот можевте да купите книга со репродукции 

на раните политички плакати. Беше евидентно дека вистинската публика за нив не беа 

земјоделците туку западните туристи кои доаѓаа да го видат комунизмот. Во тоа време 

државата го согледа новиот пазарен потенцијал на старата пропаганда. 

Она што јас тогаш го работев беше концептуална, фотографија под влијание на 

деконструктивистичкото рекламирање во Калифорнија. Кога во 1983 г. дојдов во Будимпешта 

да направам истражувања во Музејот на пропагандата, бев заинтересиран за создавањето 

на идеолошките нарации од времето на транзитивниот период на комунизмот, во периодот 

1945-1952. Мојата желба беше да ги соочам со наративните стратегии на рекламирањето со 

коишто се среќавав секој ден во Калифорнија. 

Одвај чекам да ја презентирам мојата архива во Унгарија. Сигурен сум дека таа ќе има 

различно значење таму, пред луѓето што го проживеале тој материјал, за разлика од 

западната публика за којашто тој веројатно во основа е егзотичен. Исто така, со време и 

низ повторувањата во медиумите, овие слики можеби ќе бидат сведени на карикатури. 

Невозможно е денес, на соц-реализмот, особено во полето на уметноста, да се гледа без 

дополнителен ироничен подтекст наметнат токму од тие ре-репрезентации. 
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OГЛО: Кои стории на вашето семејство можат да се најдат на CD-ромот?

IГЛЕ: Има приказни за куќата на дедо ми, купена во дваесеттите и веројатно 

национализирана во педесеттите. Ја следам нејзината историја низ старите семејни снимки 

и новите видео записи: како успеал да ја стекне, како била национализирана и веројатно 

претворена во одмаралиште за фабричките работници. Потоа, во седумдесеттите таа била 

урната и на нејзино место бил изграден работнички хотел. Кога комунизмот заврши, државата 

му го продала на некој приватник. Сакам да употребувам компаративни сценарија. Има една 

секвенца од раните педесетти - црно бела снимка на моите родители како се бакнуваат на 

мостот со Парламентот во позадина. Веднаш до овој дел е видео снимка од 1991, на истото 

место: но оваа е во боја, со рокерски графити на ѕидовите во позадината. Има и бројни други 

семејни снимки и стории од тоа време. 

Некои други примери на контрастирање на стории во себе вклучуваат звук. Во насловната 

секвенца слушате извици на демонстранти:  Демократија! Демократија! Тоа го снимив 1988 г., 

во Будимпешта, на демонстраци! Истовремено го слушате гласот на Ленин емитуван на радио 

во 1919 г., кога тој му честита на Бела Кун за воспоставување на првата не-Руска Советска 

Република во Унгарија. Има една секвенца со снимки на прашања и одговори упатени кон 

Ѓерџ Лукач во врска со неговите минати политички грешки. Во истата оваа група се содржани 

стари пропагандни песни и една лента со звуци снимени во моето семејство, што татко ми ја 

испрати во Унгарија 1960 г. Можете да ме слушнете како свирам на пијано на десетгодишна 

возраст, додека мојот помал брат плаче во позадината. Интерактивните медии се идеални за 

преплетување на работи што во друг случај никогаш не би можеле да ги имате во ист контекст 

или секвенца. 

OГЛО: Како ја претставивте годината 1956 и кршењето на револуцијата?

IГЛЕ: Има секвенца со книги на оваа тема. Специјална едиција на Life сочинета од 

документарни фотографии на уличните борби, една Британска публикација со приказ на 

револуцијата од социјалистичка перспектива, потоа една голема уникатна книга од Хувер 

Институцијата во која што се реобјавени насловните страни на 13 најголеми светски 

весници, и која има тенденција да покаже како секоја земја ги обработува двете стории на 

денот: Повторното влегување на Советските трупи во Унгарија, и британското и француското 
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бомбардирање на Суецкиот канал. Во личната секвенца, ставив серија цртежи направени од 

татко ми, брат ми и мајка ми, на темата на нашето бегање преку границата. Во 1984 г., замолив 

секого од нив да ми испрати цртежи со прикази на шест главни настани во приказната. Со 

време, низ бројните пре-раскажувања приказните се менуваа и се разјаснуваа. Сакав 

да покажам како секој од нив визуелно прикажува иста приказна но од различен агол на 

гледање. Преку креирањето на оваа архива, мојот сопствен поглед на тој период исто така се 

искристализира.

Сè што влезе во неа остана запишано како моја официјална приказна, која ги засенува 

сите други можни сеќавања што можеби сум ги имал. Слично како кога имате фотографија на 

некој настан, моќниот запис на фотографијата причинува да ги заборавите сите други случајни 

детали.

OГЛО: За CD-ромовите организацијата на изгледот на целиот материјал е посебно важна. 

Каков вид на интерфејс одлучивте да направите?

IГЛЕ: Интерфејсот има формален изглед на шема на музејска поставка. Дизајнот е 

минималистички, спротивставен на алтернативната естетика. Кога сте во интеракција со овој 

интерфејс, немате ниту критичен ниту некритичен став кон неговиот стил. Она со што сте 

соочени во основа е незабележлива, ненаметлива структура.  Восприемачот е приморан да 

истражува, во спротивно, сè што ќе добие е скелет на архива. Сакав да биде што е можно 

потранспарентна, надевајќи се дека гледачот ќе согледа дека структурата во која се сместени 

сториите е мошне реална и организирана. Ако визуелната естетика на интерфејсот беше 

многу дива, ќе беше премногу забележлива. Формалната, минималистичка естетика за мене 

има големо значење. Нешто што ќе изгледа како транспарентно, но со време гледачот ќе го 

открие како еден вид нарација сама по себе. Друг важен аспект на архивата е што е потребно 

приближно еден час за да се помине низ сè. Повеќето луѓе остануваат 20-25 минути. Така 

секој гледач потенцијално излегува со благо различна приказна, базирана како врз неговите 

сопствени избори, така и врз случајноста.

[the clearing]

[the clearing], создадено во летото 1994 година, е уметничко дело коешто во рамките на 

структура на компјутерска игра го истражува јазикот на американските вести во медиумите, 
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во врска со темата Босна. Една од намерите на проектот беше да се направи интересно и 

технички комплексно дело што ќе може да се смести во најмала можна меморија, за да 

допре до широката публика. Во својата компресирана форма, проектот зафаќа две 3.5-инчни 

дискети. Седиме пред моќен лаптоп на масата со кафе. Џорџ ни објаснува што гледаме.

По насловната фаза, која ви дава кратко објаснување на Југословенскиот конфликт, се 

пристигнува во интерактивниот мод, што се состои од три нивоа. Првиот го нарекувам еден 

вид на “воено посматрање”. Глувчето е во форма на нишанско знакче, се нишани на една стара 

ловџиска фотографија и врз неа се “пука”, “searching and destroing” - терминологија од војната 

во Виетнам. Употребив формат на дизајн сличен на видео игра. Сакав да постигнам high-

tech изглед. Дел од истражувањето вклучуваше и гледање на научно-фантастични филмови. 

Сметам дека пораките што ги восприемаме во голема мера се вообличени со формата преку 

која доаѓаат до нас. Во САД, реалноста и масмедиумските нарации се стопуваат во едно, така 

што е мошне тешко да се направи разграничување меѓу она што е фикција и она што е вест.

Позадинската слика што ја употребив е традиционална ловџиска фотографија од 

триесеттите. Не сакав да земам слика што има врска со самиот конфликт. Сакав да ја опишам 

таа реалност со навестување преку нешто друго. Да зборувам низ метафора. Понекогаш 

на тој начин идејата е појасна одошто кога се трудите да обезбедите буквален опис. Оваа 

ловџиска сцена покажува еден високо кодиран однос меѓу ловецот, ловениот и нивната 

околина. Тројцата ловџии ја претставуваат власта и правото на лов. На левата страна веројатно 

препознавате пет мртви срни обесени на дрвјата. Тие ја означуваат покорената природа. 

За ловецот да може да лови потребно е да има ловени. Долу на дното на сликата, гледате 

ловџиски кучиња, таканаречени помошници.

Кога ќе кликнете на глувчето, програмата оди на следното, повисоко ниво, коешто јас 

го нарекувам “медицински поглед”. Нишанското знакче сега се претвора во текст-бар и 

додека со него тивко ги истражувате сликите, се појавуваат наслови на темите, кои ги има 

приближно 30, а некои од нив се и: “национализам”, “Босански гласови”, етничко чистење”, 

“воени злосторства”.  Кога повторно ќе кликнете на глувчето, влегувате во последното ниво, 

на екранот се појавуваат текстови од американските вести за тој регион. 

OГЛО: Зошто избравте толку кратки цитати, од една - две реченици?
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IГЛЕ: За да овозможам брзо разбирање на настанот. Почетната идеја беше да се 

презентира одреден настан прикажан од страна на Србите, Босанците и западните коментари 

на вестите. Но тоа стана проблематично па завршив со овие кондензирани дамки што се 

надевам концизно ја опишуваат проблематиката! Американската публика е тренирана 

од телевизијата да реагира на информации од 15 секунди. Луѓето се досадуваат ако им 

зборувате премногу долго или ако одите во детаљи. Додека се движат напред и назад низ 

темите, гледачите набрзина ги одбираат информациите и можат да излезат со општа идеја 

за Босанската ситуација по петнаесеттина минути интеракција со делото. Гледачите имаат 

чувство дека откриваат, преку актот на избирање и ловење на брзи информации. Не знаете 

баш точно низ што ќе поминете.

OГЛО: Многу американски уметници во своите дела се бават со војната во Заливот. 

Војната во бивша Југославија започна точно во исто време, на почетокот на 1991. Како би ги 

споредиле овие два воени конфликти?

IГЛЕ: Мојот одговор на тоа е поврзан со моето лично минато. Многу повеќе сум инволвиран 

во Југословенскиот конфликт отколку што тоа е случај генерално, со американската публика. 

Отсекогаш ја следам ситуацијата во Централна Европа. Уметниците и публиката во САД 

реагираат на работите што се специфични за американската култура. Војната во Заливот го 

направи тој интерес мошне видлив. Бивша Југославија е ниско на скалата на интереси на 

повеќето Американци, и тие веројатно не ја разбираат: не е во врска со нафта, се работи за 

конфликт од историски причини. Тоа нема никакво значење за најголем дел од публиката. 

Но постои мала група луѓе кои на бивша Југославија гледаат како на потенцијално сценарио 

што може да се повтори во останатиот дел на светот, особено во Русија и Европа. Гледано од 

крајно песимистичка перспектива, тоа може да се случи дури и во САД. Голема економска 

несреќа комбинирана со етнички конфликти веројатно може да предизвика цивилна војна во 

секоја земја.

Equivalents II

Equivalents II, уште еден понов проект на Легради, се состои од комјутерски програм што 

продуцира облаковидни слики како одговор на внесениот текст во комјутерот од страна на 

гледачот. Легради го смета за високо концептуално дело. Програмот генерира облаковидни 

слики врз основа на алгоритам чии параметри реагираат одредени зборови во текстот што се 

внесува (претходно сместени во базата на податоци). 



okno.mk 55

(...)

Легради избира зборови што им припаѓаат на разни (суб)културни групи поврзани со 

уметноста. На пример, има листа на термини од комјутерскиот сленг, листа од 20 збора од 

Фукоовото дело Ред на нештата, каде што тој го цитира Борхесовото повикување на една 

езотерична кинеска енциклопедија. Но, исто така, има и зборови од телевизиски сапунски 

опери, од Балардовиот Судар (Crash), весели и тажни зборови, имиња на бои, машки и женски 

термини. Ако фразата што гледачот ја внесува содржи некој од овие зборови, соодветната 

категорија е сигнализирана и поставена така да предизвикува пореметувања во различни 

фази на процесот на правење слики. Кога сликата е завршена, гледачот може да ја спореди 

својата реченица со претходните кои ги содржат сличните зборови. Во тој момент, гледачот 

може да забележи дека неговите зборови имаат различно значење во друга реченица. Тој 

исто така согледува дека речениците што ги внел стануваат дел од базата на податоци. Така 

секој што е во интеракција со овој програм остава трага.

Equivalents II беше изложен во Iterations: The Digital Image (каталог објавен од MIT Press), 

на Интернационалниот центар за фотографија, Њујорк, потоа на фестивалот Montage’93 во 

Рочестер и неодамна ва Џeroџ Parc каде беше ставен и на Интернет.

Легради: Една од премисите на овој проект беше свртување на односот меѓу сликата и 

текстот. Обично прво постои слика која потоа генерира текст преку академските анализи 

или освртите во весниците. Ова е уметничко дело што бара одреден степен на трпеливост 

од гледачите, бидејќи тие самите, низ интеракција, откриваат за што се работи во делото. 

Делото не ви кажува директно ништо конкретно за себе, но сепак постепено ви ја открива 

својата суштина. 

Легради го наслови делото Equivalents II, по збирката апстрактни фотографии на облаци 

на Alfred Stieglitz од 1922, насловена како Equivalents. Стиглиц вели дека овие слики 

функционираат повеќе како метафора одошто како буквални претстави на облаци. Тој смета 

дека тие го претставуваат хаосот во светот, како и неговата релација со тој хаос. Друга 

референца што ја спомнува Легради се сликите на Gerard Richter - реалистични и апстрактни 

слики кои се однесуваат на фотографски репрезентации. Во дваесеттиот век фотографскиот 

поглед е изедначен со природата, дури фотографската слика се смета за пореална од самата 
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реалност. За Легради, преминот од оптичко-механичка кон дигитална технологија доведе 

до едно ново поле на репрезентација коешто Пол Вирилио го нарекува “инфографија”. Со 

новите технологии може математички да се визуелизира поим што реално не мора да постои. 

Дефинициите на сигнал и бука на Клод Шенон (Claude Shannon) во рамки на Теоријата на 

нформација, е уште една клучна компонента на Equivalents II. Легради: Она што го правам 

е земање на случајни нумерички податоци генерирани преку математички алгоритми и 

нивно вообличување, поставување во рамки на културниот контекст, така што добиваат 

значење. Шеноновата теорија сигналот го дефинира како подредена информација а буката 

како случајна, ненамерна информација. Бидејќи двете се информација, буката може да биде 

вредна колку и сигналот. 

OГЛО: Кога човек го гледа програмот додека работи, има чувство дека гледа во 

внатрешноста на копроцесорот. На некој начин, компјутерот го третирате како роб. Го терате 

многу да работи за нас, форсирајќи го интензивно да пресметува за да продуцира облаковидни 

слики.

IГЛЕ: Но јас исто така многу работев за да го концептуализирам програмот! Ми требаше 

година и пол тесна соработка со Lee Worden, мошне талентиран комјутерски програмер, за да 

го комплетирам. Проблематизирање на суштината на комјутерот е во голема мера клучна тема 

на ова дело. Во музеите во кои делото се прикажува, публиката му пристапува верувајќи во 

авторитетот на оваа технологија. Мојата намера беше со ова дело да иницирам кај публиката 

свесност за тоа дека субјективноста е дел од комјутерски-генерираната информација. Овој 

проект произлезе од долгорочната цел да се направи програм што ќе симулира фотографија 

до тој степен што нејзината автентичност нема да се доведе во прешање. Како што стануваат 

посложени, сликите влегуваат во реалноста на симболичкото, како фотографиите на 

вселената, или медицинските фотографии, коишто бараат објаснување за да бидат разбрани. 

На комјутерското програмирање гледам како на важно поле на креативната активност. Наместо 

да стојам пред сликарско платно, интуитивно работејќи со боите, јас треба да напишам 

математички код за да реализирам еден поим во облик. Морам да пред-концептуализирам, 

да го претворам во јазик и потоа да видам што ќе се случи. А обично се случува нешто 

сосема различно од она што сум го претпоставил. Тоа е прекрасна огледалска алатка која ви 

овозможува да согледате дека вашето логично резонирање никогаш не е сосема точно.

тематот го подготви и текстовите ги преведе:  В. Симовска
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Ташко Георгиевски Драги Михајловски 
избор: Лидија Капушевска - Дракулевска

СКОПСКИ РАСКАЗИ
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Продолжуваме со раскази за градот 

“Скот-е”, распнат на сливот на реките Вардариште и Гомнар. 

“Класикот” за овој број е г-динот Ташко Георгиевски, еден од 

ретките македонски писатели кој прочитал нешто од светската 

литература по 1950 година; во неговиот случај не се работи само 

за “читање” туку богами и за проникнување во стилскиот феномен 

наречен “француски нов роман”, кој успеа да формализира 

одредени ингениозности на Џојс и Пруст. Ташко Георгиевски, 

мој е впечаток, мошне впечатливо ги спојува специфичните и 

субверзивни формални јазички иновации (пореметена синтакса, 

преплет на гласови, тек на свест...) со она што значи “наш дух, 

ритам и автентичност”. 

Вториот “скопски” автор во овој блок, Драги Михајловски, 

всушност е битолчанец и веројатно е, со евентуално уште две-три 

имиња, најдобриот македонски прозаист. Што и не звучи кој знае 

колку пофално, со оглед на многу нискиот квалитет на нашата 

проза. Како и да е, тој со своите две збирки раскази, “Ѓон” и 

“Скок со стап” значително отскокна меѓу жабите во мочуриштето, 

иако неговата иднина како врвен прозаист, си дозволувам 

да кажам, изгледа прилично несигурно бидејќи во неговите 

раскази се чувствува одреден недостаток од теми и одредена 

тежина при создавањето - што е, ако ништо повеќе, лек против 

неподносливата леснотија на пишување на скрибоманите. По мое 

мислење, расказот што го пренесуваме во Маргина, “Ѓон”, е една 

од најдобрите студии на нашите менталитети, на нашите судири 

“провинција-центар”, еден бескрупулозен и себе-разоткривачки 

расказ кој поседува и сила (“автентичност”, жестина) и вештина. 

Расказ речиси совршен за било која антологија на македонски, 

не само “скопски” раскази. (А.Б.)
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Калето под западната страна е засечен со голем нож земјата е жолта и врз неа 

ништо не расте ама под тој засек во пеесетипрвата бегалците кои нагрвалија од 

војводина најдоа една голема куќа што ги заплашуваше со својата грмадност ама 

имаше ѕидови од тули една или две бетонски плочи што не одеа од крај накрај и 

тие што успеаја да се напикаат во неа беа спастрени од ветровите што дуваа од кај 

француските гробишта оти удираа во калето поминуваа врз куќата долу во засекот 

поминуваа преку реката и им ги мрсеа косите на луѓето во уличките околу плоштадот 

оти тие во своите влакнести гради донесоа други ветрови и јас кога прв пат дојдов 

да го барам братучедот кој садеше дрвца по падините на водно со страв влегов во 

отскриените делови на куќата низ отворот од источната страна се обидов да влезам 

и ги видов диреците бетонските диреци се губеа во темницата и којзнае дали таму 

потпираа нешто и освен што слушнав многу гласови не успеав никого да видам само 

претчувстував како срцето сака да ми избега па избегав јас назад по патчето што 

го следеше насипот од песок од врби од магарешки трн крпи гуми стари опинци и 

вјасајќи така во песокот завидов тројца за кои не знам дали беа запретани во неа или 

таа поминуваше преку нив преку старецот со долга коса и брада виткана во тркалца 

преку буштравата туфка за која во истиот миг сфатив дека е дете кое му лежеше 

преку нозете и преку младичот за кој не знам дали му седеше на раката на старецот 

дали само главата му беше ставена врз неа како врз перница или пак навистина само 

горниот дел му се подаваше од песокот и незаинтересирано фрлаше камчиња во 

водата и којзнае зошто јас потрчав по насипот не обyрнувајќи се и кај театарот ја 

скокнав реката по дрвеното мовче нурнав во уличињата околу офицерскиот и после не 

КУЌА ПОД КАЛЕТО
Ташко Георгиевски
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знам што стана се задржав негде низ град или се вратив во предградието на насипот

Не знам зошто одев во куќата под калето кога постојано ме ежавеше страв брегот 

еден ден да не појде надолу и да се разурнат шарките на времињата кои поминуваа 

по неговата жолта страна ви кажувам не знам зошто одев кога и самата куќа имаше 

нешто застрашувачко во густата темница што се таеше меѓу диреците оти мојот 

братучед можев да го најдам и кај нас зад насипот каде што неговата маќеа пасеше 

бела коза по бавчите и молзеше по ока полока млеко за неговата ќеркичка оти жена 

му марија своето убаво женско време го поминуваше во лешочкиот санаториум а 

пак кај нанчо можам да ви речам дека ништо не ме влечеше оти во мене тлееше 

голема навреда од што ме напади првата зима што ја зимував во скопје а сега својата 

дрвена берберница од паркот спроти градската болница ја има преселено во ќошот 

лево веднаш крај самиот влез и ја има сросано на два ката долу за бричење а горе 

за спиење со жеништата што ги турка со глава по раскрцканото скалило направено 

од две штици ви кажувам не доаѓав ни за него ни за братучедот кој често клечеше 

или лежеше во аголот врз сламарникот меѓутоа јас често се уловував како драбам по 

насипот крај реката очекувајќи да ги здогледам детето со разбегана коса по главата 

момчето со долгиот врат како фрла камчиња во реката и старецот сиот завиен во 

козина таму каде што се гледа душата

Мојот братучед во квечерините ја симнуваше планината на своите плеќи и лежејќи 

на сламарникот со лицето нагоре врз кој само што не паднале налепените весници 

од таванот и оти во мислите бегаше до долното предградие каде што фодулка ја 

доеше малечката со козјо млеко и оти со очите сакаше да го продупчи таванот и 

бетонот и да стигне дури до лешочките шуми кај својата марија и оти и којзнае дали 

знаеше дека седам на штицата спроти него со нозе во меката коса што ја отсекле 

ножиците на нанчо од главите на бегалците тој напати мласнуваше скрцкуваше со 

забите како да дроби нешто и не слушајќи дека го прашувам дали нешто знае за оние 

од брегот на реката ама затоа пак ме слуша нанчо кој се врти околу една жолта тиква 

од која одлупува портокалови шлупки и вели ах оние мајмуни оној стар прч везден 

што молчи оној со долгиот врат кој како да му е врзан за половината и она детуле со 
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бела коса што везден му седи на рамењата да вели нанчо ги знам како не ќе сум ги 

знаел сите ги знаат оти везден се прпелкаат во песокот и долу во косата паѓа уште 

една портокалова шлупка и продолжува нанчо живеат откаршија на она коматче 

бетонска плоча што стигнува до ќошот и се имаат заградено со црна книга скинати 

вреќи и ламарина и молкна а продолжи само неговото штрак штрак штрак и жолтата 

глава веќе не беше жолта туку којзнае каква со голем трап по средината на вратот и 

трапот се качуваше до врвот на главата и додека помислив дека таа глава ќе почне 

да вреска оти е така страшно нагрдена нанчо помина со малечка метла преку неа по 

вратот и рамењата и од столот стана една голема снага ги исклешти забите во мене и 

во братучедот кој веќе пушташе писки низ носот сполајти му рече на нанчо спуштајќи 

му книжна пара во раката па одвај успеа да се протурка низ малечката врата и додека 

вратата беше отворена во слабата светлина на денот што си заминуваше привидов 

нешто како голем сандак обесен под најгорната плоча и  една дебела ортома што 

се спушташе дури до земја ете таму живеат вели нанчо и дебелана ортома што ја 

гледаш ама не дорече оти братучедот се беше степал со некого во сонот па мавтајќи 

со рацете скокна од сламарникот рече бре да така вие со мене и после не сакаше да 

каже кој му се пикнал во дремката истрча од одајчето на нанчо истрча во крајот на 

денот а по него и јас и се вративме зад насипот да ја преспиеме ноќта врз најгорната 

плоча под самиот опул на yвездите

Летото го сновевме од планината до предградието од градините до коријата на 

градскиот парк каде се капевме во долги гаќи криејќи се во кривините во вировите 

на реката за да не нé видат момите во уличките околу плоштадот каде не можевме 

да си ги загубиме дирите и тоа лето во лицето на сестра ми налепи само саѓи очите 

� ги напика длабоко  во челото пламенот во нив го прегоре леле и чиневме дека го 

слушаме рапавото  кашлање на жената на мојот братучед дури од лешок само јас и 

мојот братучед прв пат бевме во тоа лето и си го носевме како можевме и како умеевме 

и во мене сé уште беше пикната и куќата под калето и чинам цело лето ја макнев како 

предизвик и премама како сон и јаве оти беше голема оти беше населена со бегалци 

дојдени од рамниот север избегани од плодна и женска земја верувајќи дека тука 

ќе бидат во здивот на својот ветер и секогаш кога можев одев таму вртев околу неа 
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надевејќи се дека ќе ги издемнам старецот момчето и детето не знам зошто ама тие 

веќе беа во мене и чинам отсекогаш сум ги познавал како да ги носам нивните слики 

којзнае од кога ама сакав повеќе да чујам за нив сакав да бидам начисто еден ли е 

или тројца оти очекував да ги уловам како се спуштаат и качуваат по ортомата оти 

еднаш нанчо рече тие по неа како мајмуни детето и момчето а после во кошница 

седнува старецот и го креваат во својот живот само никогаш не ги затекнав да видам 

колкава е силата на момчето штом може во кошница да го крене старецот дури не 

сакав да поверувам во тоа оти таму горе сигурно има некоја врата во ѕидот и од таму 

тие се симнуваат во песокот на реката ама братучедот се смееше и ми велеше како 

да нема што да слушаш  и со што да си го полниш умот остави ги тие зејгори за кои 

не знаеш ни дали имаат болка во срцето а човек без болка не е човек на што му се 

спротивставив тврдејќи дека еднаш навистина ги видов во песокот на реката и од 

што не успеав да разлачам еден ли се или тројца сега сакам да го расчистам тоа 

само не му кажав дека почнав да измислувам луѓе и судбини и дека нив во песокот 

ги видов како можна идеја да се замисли цел живот на еден човек во еден миг ама 

кога нанчо вели дека таму живеат тие сигурно таму живеат не сум ги измислил јас 

само пак од друга страна ме копкаше што досега ете речиси цело лето како доаѓам 

во берберницата на нанчо а ништо ни да чујам ни светлинка да видам низ дупките на 

ламарината и на вреќите или пак нешто паднато долу што ќе биде знак дека горе под 

плочата во заграденото живеат живи луѓе и веќе преземам мерки сам да се уверам во 

тоа едноставно сакав да се изјазам по ортомата за која ми се виде сигурна и дебела и 

за таа моја намера не му кажував на мојот братучед само на крајот на краиштата таа 

намера си остана во мене оти летото невдоапно клоцна крена думани околу градот 

и низ улиците и чинам одеднаш избега нагоре во небото и во еден таков правлив 

и подзамижен ден јас и братучедот одевме во куќата под калето да слушаме како 

бегалците си го кажуваат животот вистинскиот и оној што си го измислуваа ветрот 

бувташе во нас и нé туркаше назад кон градот кон долното предградие каде се наоѓа 

една друга куќа во која живееме јас и тој само му се опираме на ветерот оти веќе 

таму на пенџерата ја нема мојата сестра низ неа сега се слуша само плачот на мајка 

ми и таа си замина со думаниве што фатија над градот а беше  добра беше мома и 
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немаше ни дваесет години и слушај му реков на братучедот и сакав да му кажам дека 

денеска секако ќе се изјазам по онаа ортома и ќе видам што има горе дали нанчо ми 

прикажуваше нешто јас што сум го смислил или тие навистина живеат горе и веќе 

бевме под калето ги чувавме жолтите пластови од засекот врз нашите плеќи и така 

напред ја догледавме куќата како грмада и целата исчадена и некако здробена и 

во градите ни стана уште постудено и глотливо и тогаш пред куќата видовме купче 

луѓе одеа таму ваму и нешто како си подаваа а кога стигнавме поблиску видовме 

дека носат мртовечки сандак обичен и евтин сите молчеа и гледаа напред ветрот 

си играше со нивните коси и додека го спуштаа во коњска запрега нанчо ги имаше 

расчепатено нозете штракаше со ножичките во празно и ни кажуваше којзнае од кога 

е умрен горе во заграденоно го врзаа за половината и го спуштија со ортомата и јас 

не прашав каде се другите детето и момчето сфатив дека тие се со него и во него оти 

кога човек тргнува за да не се сврти никогаш повеќе тој со себе го понесува сиот свој 

живот и така коњите удрија со предните нозе во тврдата земја ја повлекоа запрегата 

скрцкаа тркалата и мислам еден или двајца ако појдоа по неа другите се прекрстија и 

влегоа во куќата а нанчо продолжуваше да го стрижи воздухот.
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Не знам точно дали приказнава започнува во вторник или петок ама сигурен сум 

дека беше тоа еден пазарен ден во Битола, а во Битола само вторниците и петоците 

е пазар, тоа сите битолчани, а и многу небитолчани го знаат. Бев дојден од Скопје 

со ноќниот воз по некоја работа, ми се чини ново крштениче ми требаше или некој 

сличен документ што само во Битола можев да го добијам. Шалтерите кога работат 

работат до десет, а јас, под претпоставка дека ќе имам среќа да работат, пресметав 

дека ми остануваат два-три сати за убивање. Затоа, штом се симнав од валканиот 

воз и минав низ Железничката станица, една стара зграда што и по својот изглед и 

амбиентот недвосмислено потсеќаше на последните романтично утописки денови на 

грофот Толстој, без нервоза тргнав пешки низ паркот што започнуваше веднаш тука, 

едно дваесетина метри подалеку од станицата. Беше почеток на октомври, утрото 

студеникаво, некаков проѕирен сињак ми се нафаќаше по брадата и мустаќите. За 

среќа, бев мошне прикладно облечен, со тегет мантил и полувисоки есенски чевли. 

Големиот нужник во паркот покрај кој мора да се мине смрдеше како што секогаш 

си смрдел, а тука беше и јавната чешма со скршената славина и баричка околу неа. 

Поодев уште педесетина минути и излегов кај ширинката пред Фискултурниот дом 

којшто имаше две вртелешки а на стожерот од едната, еден врзан пес беспризорно 

се мочаше по асфалтот. Чистиот воздух за кратко време успеа да ме опие и ко со 

волшебна рака да ми го светне омацуреното лице. Од ширинката убаво се гледаше 

есента како утрински се тегне на Неолица, онаа позната лавчанска корија од народните 

песни. Потоа минав низ теснецот меѓу ракометното игралиште и фискултурниот дом, 

поодев уште педесетина метри и излегов пред Офицерски, на самиот почеток на 

главната улица.

ЃОНДраги Михајовски
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 Широк Сокак е приказна за себе. Така се вика главната улица по која сега 

зачекорив, односно така сé уште ја викаат битолчани, по навика или од некоја стара 

севда, иако званично улицата го носи името на Маршал Тито. За оние што не биле во 

Битола, а биле, на пример, во Белград, да кажам дека Широк Сокак многу потсеќа 

на Кнез Михајлова. Почнува од Саатот и завршува кај Офицерски, но шеталиштето 

како нејзин логичен продолжеток води сé до Тумбе Кафе и кршка нагоре по ридот до 

самата кафеана на рамнинката над Зоолошка. Секој што барем еднаш минал оттука 

знае какво е задоволството од шетањето по Широк Сокак, не џабе овде минале пешки 

или со пајтон Султан Хамид, Ататурк, Јосип Броз...

 “Кај си бе, брат?” ме пресече ко со нож машкиот тенор и ме закопа во асфалтот. 

“Абе, ти ко да фрли камен на нас? Те нема, те нема, и пак те нема, а кога те има врвиш 

ко покрај турски гробишта. Шо се креваш толку? Кој си ти бе? Мочко еден!”

Замислете какво атерирање и, да е иронијата уште поголема, баш тука пред 

Аероклубот, на ќошот пред споменикот на Стив Наумов. Верувам дека од никаде, ама 

баш од глувотијата на оваа мирна улица се појави брат ми, рус и висок, во фармерки и 

кожена винтјага, и непоканет почна да зборува, неконтролирано мавташе со рацете, 

се закануваше, караше; за пет минути колку што ломотеше сигурен сум дека сé ми 

извади низ нос, па дури и сендвичот што набрзина го имав излапано во гадното 

шинобусиште. Навистина не знаев што да кажам, не ни размислував што да речам; 

што всушност, кажете ми ве молам, можев да изглаголам, онака фатен во небрано, со 

израз на бескрајно чудење на лицето и црна празнина на душата. 

 “И не мислеше да дојш дома, а? Признај! Абе сум видел љуѓе ама некој ко тебе да 

се испајпузи, то нигде го нема! А ваму, будали се старите. По цел ден плачат, детето 

па детето, а детето ајдук. Како не ти е срам! Гад еден” и ред други комплименти ми 

изнакажа, немав што да речам, најмалку да противречам, безобразен бев, признавам.

 Брат ми зборуваше и тоа сé наврекнато уште десетина минути можеби, навистина 

не знам точно да ви кажам, оти баш за тоа време воопшто не бев при себе, како некој 

друг да стоеше место мене заглавен во незгодата и асфалтот но, кога малку дојдов на 

себе, во мислите ми се заврти филмот за овој човек овде што ми викаше, и мислам, 

почнав да размислувам. Јас лично, можев некако да ја оправдам агресијата доколку 
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таа носеше во себе висока одговорност, но, во случајот, сигурен сум, агресијата беше 

сосема неодговорна и што е уште пострашно, верував дека е предизвикана од крајно 

користољубиви цели. И како потврда на ова брат ми набрзо се истуши, се смири, ме 

потупка по рамо и скоро братски ми рече:

 “Добро, добро, што си гад, гад си ама поќе за тоа ни збор нема да речам. Ти само 

иди по мене!”

 И што сега? Јас сум човек на кого брзо му врви лутината ама збунетоста никогаш. 

Затоа, мислам дека најмногу ми одговара една состојба на врамнотеженост на нештата, 

состојба на мир со секого па дури и со родениот брат. Значи, тргнав послушно, ко 

мало дете по брат ми. Тој, како малку да се срамеше од мене, или така мене ми се 

чинеше, одеше малку понапред, баш како што одат, ако сте виделе, нашите постари 

или барем многумина од нив: мажот напред за жената два-три чекори и тоа малку 

надесно зад него. Нема да ви зборувам како го минавме Широк Сокак, само ќе ви 

кажам дека тоа беше многу чудно одење, секој би рекол дека брат ми ме водеше 

баш како пес врзан за него со невидлив синџир. Кај кино Македонија свртивме десно 

и откако го преминавме Драгор кај Ленски Мост се најдовме во чаршијата. Беше 

сигурно пазарен ден, оти помнам, насекаде вриеше од луѓе, сите дуќани беа отворени, 

се слушаше чукање од ударите врз вжештеното железо од ковачниците, стотици 

селани, селанки, граѓани и граѓанки се стискаа низ сокачињата со зембили, торби 

и кошници во рацете, кај папуџиите имаше многу шаренолики пантофли извадени 

надвор пред отворените кепенци, потоа јорганџиите, наланџиите, леблебиџиите, 

многу беше живо, навистина...

 “Ти само иди по мене!” пак ми рече брат ми и како ништо да не било ми намигна 

со левото око оти уште од мал знам само со левото можеше да намигне никако со 

десното не му успеваше, секогаш двете истовремено ги замижуваше.

 Кога дојдовме кај кондураџиите, брат ми застана пред еден дуќан со затворени 

ќепенци. Ми рече да почекам малку, како што скоро секогаш ми велеше во вакви 

околности, продушка малку наоколу, влезе во дуќанот до затворениот и кога излезе, 

ми даде знак да го следам. Јас, да ви кажам право, бев како маѓепсан, ни збор да ми 

излезе од устава, само молчев, како загулен, никако да му објаснам на брат ми, дека 
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сум дојден по своја работа, дека имам право да имам своја работа и слично а тој, како 

и обично, ни паре не даде за мене, баш нему му беше гајле дека јас нешто имам да 

завршам. Само одеше напред, ја премина уличката со калдрма и срчи.

 “Не е важно!” ми рече, “можи нешто не е арен, чера баш го видов, се жалеше нешто 

на глата, ама, сé исто, ќе му ојме дома!”

 Која дома по ѓаволите, се прашував ама зборот никако да излезе низ уста. Кога 

некако се спасивме од чаршиската гужва, ја поминавме улицата Иван Милутиновиќ 

парализирана од паркираните коли, и низ едно импровизирано сокаче што минува 

покрај Ајдар Кади Џамијата, излеговме пред баирското училиште. Овде почнува една 

голема угорница но, за среќа, брат ми уште на самиот почеток заврте лево и по едно 

стотина метра застана пред една масивна порта пред која имаше еден голем камен 

на којшто, веројатно, жените седеа приквечер. Брат ми свика два-три пати и набрзо 

една жена на околу шеесетгодишна возраст, со бела коса и широк нос, ја отвори 

портата.

 “Ова е брат ми!” рече брат ми и уште многу малку кажа до крајот на нашиот престој 

во таа, за мене, непозната куќа. Жената се поздрави мошне љубезно и ненаместено 

најнапред со него а потоа со мене и нé поведе внатре, во малото куќарче во кое не 

можев да влезам без да ја наведнам главата. Вака треба, сигурен сум да ги прават 

влезовите во сите цркви, ако сакаат верниците вечно да му се клањаат на господинот 

бог. Од салончето со душеме десно нагоре водеа дрвени скалички со пармаци, но нас 

нé внесоа во одајчето право пред нас. Таман седнавме на каучот веднаш до ѕидот на 

вратата се појави еден маж, беше близу седумдесет, без сомнение, со среден раст, 

широк нос и мустаќи, скоро ќелав, во една тенка кошула со засучени ракави. Посебно 

му беше впечатлив стомакот, што непослушно му имаше излезено од панталоните и 

непристојно му завршуваше негде горе до гушките или барем така мене ми се виде.

 “Одма ќе ти речам, за ѓоно, машко!” седна на столот и ми се загледа право в очи. 

“Ќе ојш на Бит Пазар, кајшо се кондураџите, и ќе прашаш кај работи љазе Шилото, и 

ко ќе го најш ќе му речиш за ѓоно, дека јас, Стојан Козето од Битола те праќам, да ти 

нај ѓон под нурум а ти знајш после. За пари колај работа!”

 И што можев сега да кажам? Кого требаше да го прекорам, да го прашам, да ми 
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одговори што се случува? Стоев збунет како мало дете и со погледот побарав спас од 

брат ми, но тој, баш тогаш, со сета страст и дрчност се нафрли врз слаткото од дуњи 

што на убавата тафта му го принесе домаќинката. Ми се стори дека бескрајно долго го 

шлапкаше слаткото и ја пиеше водата од бисерно чистата чаша.

 “И велиш во Скопје живејш? продолжи човекот, “во то лајно палати да ми даваш 

не останвам! Шо велиш ти!”

 Што велам јас, што знам што велам јас, што можев всушност, и да бев тогаш во 

состојба, да кажам за Скопје. Бев млад, многу млад, имав само дваесет и три години, 

таман имав почнато со работа, ама баш ништо не знаев за Скопје, во смисла не 

знаев што таму се случува, што може човек да знае како е некаде кога е и самиот на 

почетокот од животот.

 Ништо не успеав да кажам, ги кренав рамениците, ништо не сфаќав, ама баш 

ништо,

 “Ако”, рече тој, “зборај, да видам али ми вртиш по скопски, ногу души вртат во 

зборо шом мрднат оттука!”

 Ептем бев во небрано, јас и матев нешто околу јазикот, мене тоа ми беше професија, 

ама оваа директна атака врз мене, врз мојата концепција за животот, би рекол, не 

можев веднаш да ја сварам. Се џарев лево-десно ту во семејните сликички начичкани 

како плева по рабовите од креденецот, ту во препарираната мечкина глава закачена 

за ѕидот.

“Можи ти кажа брат ти”, продолжи тој, “кај мене зборо си е збор, обавезно да ојш кај 

Шилото, ногу фин чоек е тој, и уште веднаш праќај го!” и почна да си ги трие рацете, 

како да нарастуваше нешто големо внатре, во неговата душа, што само тој знаеше 

точно што е.

 “Е, љопо”, � се обрати потоа на домаќинката, глеаш оти уште има арни млади? Ти 

реков оти ќе најме некој што ќе н� го земи ѓоно, не?”

 Баш тогаш домаќинката донесе на веќе кажаната тафта шише ракија и три чашки. 

Внимателно ги наполни и ги стави пред секој од нас.

 “Е, пиле!” продолжи да ме бомбардира човекот, “глеаш шо времиња дојдоа? Ѓон 
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да се нема! За свој пари да немојш ѓон да купиш! Ќе речиш ете ти ја Грција. Ама не е 

така, ти велам. И грчињата се испајпузија! Првин и кај ними нема, а и да го најш ѓаол 

и пол кошта! Срамота!”

 Навистина ништо не можев да кажам и што е уште полошо ништо не можев ни да 

смислам за да кажам. Гледав во зината мечкина челуст занемен, далдисан.

 “А и ова Битола!” рече човекот и ја голтна чашката како да е вода,  “Шо беше и шо 

е сега! Шо имаше и шо има, само името остана и ништо друго! Ја запустија селаните!

 Молчев и што можев друго освен да ја сомелам оваа приказна што ја слушав за 

селаните и за тоа како тие ја запустија Битола па затоа сега дури ни ѓон нема и слично. 

Чудно што баш во таа ситуација се присетив дека човекот пред мене се вика Стојан, 

и што тоа веднаш го поврзав со една мисла на Димитар Талев во “Преспанските 

камбани” дека сите Стојани во Македонија се дојдени од село, и што, најсетне, дури 

не по сопствена волја, се насмеав а човекот, не сфаќајќи што ми се мота низ главата 

само ме прекори дека тука нема ништо смешно, дека вака било, онака било, главно 

само за тој фамозен ѓон зборуваше, и за тој Шилото кај кого требаше да отидам.

 “Ногу лесно ќе го познајш“, рече, “носо му е баш ко шило, зато така го викаме”, на 

Бит пазар е, кај кондураџиите!”

 Најсетне, по цел тој век, ми се стори, од напади врз моите невини тапанчиња, брат 

ми се смилости, стана и по пет-шест минути, сега веќе и не паметам точно, се најдовме 

надвор, на чист воздух што се вели далеку од неподносливиот мирис на тој ѓон.

 Уште долго одевме со брат ми пеш низ Битола, уште можеби сат-два, а тој никако 

не сакаше да проговори, да ми даде било какво објаснување, само ме водеше низ 

градот, а јас како пијан одев по него неспособен да си ја подобрам сопствената 

положба.

 Дури негде попладнето, кога ја пропуштив секоја можност да ја завршам работата 

по која бев дојден, брат ми се смилости и реши нашите патишта привремено да се 

раздвојат.

 “Слушај” рече заканувајќи ми се со показалецот од левата рака оти од раѓање си 

беше левичар, “знам оти си влечко, ама пази ова работа да ја завршиш. Јас ногу те 
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фалев кај чоеко, а тој не е било кој, ќе дознајш. Едно најарен кодураџија е во Битола, 

а друго дедо ќе ми биди. Затоа тука немој да ми опљаскаш. Оти после трте-мрте нема. 

Те бришам и - готово! Ај ој сега!” и го снема од кај Камен мост нагоре по Солунска, 

а јас, сé уште несвесен за сé она што ми се случи, скоро механички доталкав до 

Железничката станица и во последен миг го фатив попладневниот воз за Скопје.

 Уште веднаш да ви кажам дека моето враќање во Скопје воопшто не ми донесе 

утеха, некаков надомест за сé она што ме снајде во Битола од проста причина што 

овде уште помалку имаше некој што можеше и сакаше такво нешто да ми учини. 

Моето живеење во Скопје, можам сега слободно да кажам, го плаќав прескапо. Не, 

не станува збор за пари оти тие се најевтиното нешто на светот туку во прашање 

се нервите. Токму со нив ја плаќав откорнетоста, изместеноста од вековното 

живеалиште на претците и обидот да се биде нешто подруго, таа основна грешка на 

секој занесеник, на секој почетник, би рекол. Човек надвор од сопствениот митски 

простор е обичен пес деноноќно гонет од бескрупулозните шинтери. Бидејќи јас бев 

на почетокот на обидот, можете да замислите колку бев осамен и очаен заглибен во 

многуноќна глувотија, загубеност и безнадежност. За ова огромен придонес имаше 

мојата, би рекол, чудна станбена ситуација. Живеев незаконски во една гарсониера во 

Карпош III. Во на се вселив сосем случајно во јуни таа година кога еден мој пријател, 

а само пријател тоа може да го направи, откако доби поголем стан преку жена му, 

едноставно ми овозможи да се вселам со тоа што ми го даде клучот а меѓу нас падна 

договор сето тоа да остане некако настрана од ушите на злобниците. Јас како што 

ме дал господ, неверник со крстот на чело, уште истиот час ги прогласив сите за 

злобници а особено моите ближни, ги раскинав ама баш сите врски со “пријателите”, 

и докрај се затворив во себе. Велам, докрај зашто и претходно, што се вели од мајка 

си бев плашлив, затворен и ептен чувствителен. Можеше најобична мравка да ме 

раздразни и со денови да ме натера да размислувам за тоа. За да ми верувате дека 

сосема буквално се држев до договорот за тајноста на моето користење на станот, 

ќе ви кажам како се натерав не само да бидам илегалец туку да се чувствувам како 

таков. Еве, на пример, како приоѓав кон таа моја зграда што беше веднаш тука кај 

последната станица на Деветнајската. Штом ќе се симнев од автобусот, ќе погледнев 

лево-десно да не случајно се најде некој што ме знае иако претходно во автобусот, 
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обично скукулен во задниот дел, со внимателност и лукавост на инспектор ги согледев 

сите лица што се качуваа и се симнуваа на постојките а особено ги запаметував тие што 

повеќе од двапати се имаа довозено до таа “моја” последна станица. Таквите веднаш 

ги ставав на мојот список како потенцијална опасност за мојата безбедност. (Ова ви го 

кажувам зашто еднаш ми се случи токму таму, на последната постојка да ме потапка 

некој по рамо, се разбира да ме изненади и сосема да ме распамети. Познаникот 

воопшто не сфати на што се должеше таа моја миговна растревоженост зашто јас 

набрзо се средив, тргнав пеш со него, ја минав “мојата” зграда и по малку човекот се 

поздрави и тргна лево кон руските згради. За секоја сигурност, продолжив да одам 

уште два-триста метра, направив еден голем круг околу мини-маркетот и откако се 

уверив, дека сосема ги заметнав трагите дојдов пред “мојата” зграда). Значи, откако 

ќе се уверев дека никој од автобусот не може да ме изненади, ќе направев еден, два, 

па некогаш и три круга околу “мојата” зграда, за да утврдам дека воздухот е сосема 

чист. Потоа ќе се искачев по скалите до “мојот” седми спрат (користењето на лифтот 

разбирливо не доаѓаше предвид), тука лаконски, со рацете в џеб ќе се проврткав пред 

“туѓите” врати небаре не знаев кој е станот кајшто треба да влезам и најпосле, откако 

стопостотно ќе се уверев дека било како изненадување е исклучено, секавично ќе ја 

отклучев вратата одземајќи му го притоа правото на клучот да шклоцне и бесшумно 

ќе ја затворев зад себе.

 И моето “живеење” во гаресониерата си е приказна за себе. “Дома” секогаш доаѓав 

навечер, зашто дење, веројатноста да ме откријат беше многу поголема. Затоа, додека 

да се сноќи, откако ќе ручав во некој од рестораните за самоисхрана, се врткав низ 

градот и тоа беше мојот најздодевен, најубиствен и најомразен дел од денот. Потоа, 

кога по сите оние операции што малку погоре ви ги наспоменав ќе се најдев во станот, 

почнуваше еден мошне долг период на темна будност. Веднаш ќе ви објаснам за што 

станува збор. Бидејќи на човекот, на секој човек верувам, а особено на осамениот, 

најмногу од сé, можеби повеќе и од самата вулгарна храна, му треба човечки збор, јас 

него го наоѓав во деновите пред вселувањето во оваа “моја” гарсониера, во читањето 

оти тоа за мене беше најдобар, највдахновен и најбезбеден разговор со човекот што 

се потрудил, ризикувјќи ја сопствената приватност, да ги стави своите размисли и 

чувства на хартија а потоа, претрпувајќи го цел оној унижувачки чин на оценка, уште 
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и да ги обелодени пред јавноста. Но, сега, во овој “мој” стан таквото задоволство 

ми беше сосема скратено. Од причини на целосна безбедност јас никогаш не палев 

светло иако потиснувањето на желбата да притиснам на прекинувачот многу често и 

мошне лесно ме доведуваше до лудило. Но, решеноста да бидам достоен на зборот 

што го дадов, да останам чесен пред очите на тој мој пријател, едноставно да ја 

заслужам таа негова великодушност, беше над секоја моја ниска потреба, во која, за 

жал бев принуден да го сместам и читањето. Обично, лежев така со саати на каучот, во 

целосна темница и размислував за разни работи со кои овде немам воопшто намера 

да ве давам. зашто, за среќа или несреќа, немаат никакво влијание врз настаните 

што овде ви ги прикажувам. Потоа, кога веќе почнав да ви кажувам за таа страшна 

гарсониера во Карпош, да ви речам дека неа никогаш не ја проветрував од страв, се 

разбира, да не нешто ме видат соседите, некој вишок прашина и застаеност да не им 

сетат затруените носеви. На малиот балкон никогаш не излегував иако нагонот да 

го сторам тоа беше скоро неиздржлив. Требаше потоа да ги видите и оние колони 

мравки што врвеа среде гарсониерата и низ дупката во паркетот го продолжуваа својот 

едноличен марш некаде надолу во подолните катови. Бањата вриеше од лебарки 

и стаорци што, со продолжувањето на векот на темницата во станот, сé повеќе се 

осоколуваа и имаше денови, односно ноќи, кога во сурии излегуваа од вентилацијата 

и ко подивени лудуваа низ гарсониерата. Најстрашно од сé ми беше кога некој ќе 

заyвонеше на врата. Можеби на грешка, можеби намерно, тоа јас не знам, но знам 

како крвта ми се смрзнуваше од тој низдржлив простотилак. Ќе стоев така скукулен 

до парното нем, неподвижен, сиот претворен во парче мрак и исчекување. Тие минута 

или две yвонење, сигурен сум, за многу години ми го скратија животот. Да кажам 

уште дека заради доследност во она што го спроведував си го одзедов правото да 

слушам музика. Дури и сега ми идат морници кога ќе се сетам колку заканувачки 

делуваша таа нема радио кутија сместена во малата витрина до каучот. Верувајте 

ми, ја пресеков секоја можност, го потиснав секој нагон, туѓ или мој, што можеше 

намерно или случајно да предизвика било кога било каква живост во тој, од човечка 

гледна точка, ептен мртов стан.

  Ете, во каква станбена и инаква состојба ме најде случајот со ѓонот. Сфатете ме 

тогаш, колку ме оптоваруваше и самата помисла дека треба да отидам на Бит Пазар, 
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да го побарам тој човек и потоа да најдам начин да го пратам ѓонот во Битола! Згора 

на сé, јас и си бев, да кажам искрено, тежок човек. Многу малку активно дејствував во 

животот. Сите главни работи ги имав препуштено на судбината, именувајќи ја нејзе, 

се разбира во самоодбрана, за мој врховен господар. Потоа, целата онаа агресија во 

Битола, оној чуден начин на барање услуга, сето тоа некако уште повеќе ме исфрли 

од колосек раѓајќи притоа некаков непознат отпор во мене кон сé што посегнува по 

мојот интегритет. Верувајте, да не се родеше ова за мене дотогаш непознато чувство, 

сигурно ќе ги следев инструкциите на брат ми и на мајсторот Стојан и уште веднаш 

ќе ја завршев работата. Вака во мене се разгори чудна битка помеѓу вродената 

послушност и покорност кон постарите и ова ново “Не” што постојано одекнуваше 

длабоко во мене и не ми даваше да мрднам. Ви велам, со ноќи се вежбав да се 

убедам дека одењето на Бит Пазар е прашање на честа, но таман ќе се убедев ќе 

навалеше она друго чувство и ќе ме фрлеше во повторно себеиспитување, повторно 

пребројување на фактите “за” и “против”. Требаше да ме видите како легнат на каучот 

во темницата на “мојата” гарсониера, упорно се обидував да најдам внатрешни сили 

што ќе ме исправат и ќе ме натераат да излезам од безволноста и очајот.

 Деновите си врвеа а решението никако не беше на повидок. Со одолговлечувањето 

се случи она што скоро редовно се случува со работи што не ги завршуваме на време. 

Едноставно проблемот со ѓонот застаре. Требаше да почувствувате како во мене, со 

секој изминат ден, се засилуваше она “Не” и како најпосле победоносно го истисна 

наметливиот црв што ме јадеше и не ми даваше на мир да се загледам во сопствената 

живеачка. Најпосле, повторно бев ослободен во затворот на сопствената беда без 

обврски кон било кого за било што.

 “Ало!” слушнав кога ја кренав слушалката еден студен ден во средината на 

декември, “Ало, ало!” викаше машкиот тенор соголено, сурово, отровно. Стоев 

скукулен во малата канцеларија со слушалката в рака и чекав, “Ти си, а? А, бе, како 

не ти е страм, бе пичлеме едно, бе! А бе, еден брат имам, поарно да го немам, бе! 

А, бе, јас за тебе до тепање имам дојдено а ти шо ми прајш! Да не мислеше си ојде 

и куртули, а? А бе, арантаран барав и најдов кај работиш, бе! Во волов рог да се 

пикнеш ќе те нам! Не е дека јас не мом да го нам ѓоно, ама сега инает ме фати! А, бе, 

два месеца да не мојш до еден скапан Бит Пазар да ојш? А, бе, знајш шо му прајш на 
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чоеко бе! А, бе, ко му рече оти ќе му земиш ѓон, бе, знајш колку работа назеде а ти го 

извиси! А, бе, тој лице има, бе, не ѓон! Шо да прај сега чоеко! По цел ден вика по жена 

му, кара, врни! Мене да не ти кажавам, неќи да ме види! Вели ако брат ти е таков, 

таков си и ти! А бе, шо беља толку ти имам напраено ова што ми го прајш! Знам од 

курвање гла немојш да крениш, пиеш, лумпуваш, поќе начукано си отколку трезно, 

ама во толкуто трезно шо си нај бе пет минути време и сврши му на чоеко работа!” и 

се така ми зборуваше едно десетина минути, знаев сета лутина вака ќе ја истури, и 

стоев простум со слушалката в рака и ништо не приговарав, што можев воопшто да 

изустам, немаше тука место за приговарање, “Ој, одма! Сé оставај и ој!” заврши гласот 

од другата страна на жицата и по неколку мига чув едно “клик” од другата страна и 

“тит, тит, тит!”

 Вечерта бесот го истурив врз мравките чија педантност ужасно ме нервираше и ме 

вадеше од такт и врз лебарките што во секој поглед одамна ја имаа прекардашено. 

Требаше да ме видите како ги стромачкував и ги гмечев и како yрцките им излегуваа 

лигави на паркетот. Доцна во ноќта сепак дојдов на себе и по кратко трезвено 

размислување сфатив дека проблемот со ѓонот повторно никна, скоро од никаде, и 

овојпат ми се наметна со уште поголема жестина. Знаев дека имам две можности. Или 

веднаш да го решам или повторно да го заборавам минувајќи се разбира низ целата 

онаа голгота на себесовладување, потиснување на своето за сметка на туѓото. Овојпат 

се решив за првото. Решеноста да расчистам со оваа напаст скоро и самиот мене ме 

изненади. Толку многу се загреав што просто си се потсмевав сам на себе кога се сетив 

на сите оние маки низ кои минував за да дојдам до ова мошне едноставно и лесно 

изводливо решение! За да станам рано не заспав цела ноќ, мошне креативно беше 

тоа бдеење, ви велам! Утрото, штом малку се раздени, ја пикнав главата под чешма, 

ја истрив убаво брадата со сапун и како нов се измолкнав од станот и незабележан 

од никого, по малку, се најдов на Деветнајската. (Оваа техника, ви тврдам, ја имав 

донесено до совршенство!). По малку автобусот излезе на “Партизанска” а јас бев 

задлабочен во проучувањето на плиткоста на смешно свежите лица на наспаните 

патници кога некој ме фати од назад за рамо и по малку пред мене, недозволено 

блиску стоеше другарот што ме “всели” во станот.
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 “Добар?” само ми рече а јас во тонот на гласот сетив притаен немир што се 

закануваше да ме растревожи уште вака сабајлечки и да ми ги стромачка намерите.

 Кимнав со главата, мора многу чудно да изгледав штом тој така ме гледаше, 

признавам, не бев веќе подготвен за било какви средби и тоа, верувам, многу лесно 

можеше да ми се прочита на лицето.

 “Баш ми дојде ко порачан!” ми рече и ми се пикна в лице, а јас веднаш излегов од 

кожа зашто многу мразев кога некој нема осет за одстојание. И никако не можев да 

се вратам назад во сопствената кожа иако убаво ја гледав како стои збрчкана тука во 

автобусот на само еден мрзлив дофат на раката. Потоа тој продолжи, се разбира вака 

пикнат во мене, да ми зборува а основно во сето тоа беше дека на работа му дошол 

“мојот” сосед од катот под мене и му се жалел на неподносливата врева што секоја 

вечер се слушала од “кај мене”, дека тоа немало смисла, дека сакал пензионерските 

денови да ги мине на мир со жена си, дека било мошне некултурно и непристојно од 

еден толку културен и пристоен човек каков што е другар ми така да се однесува и 

слично.

 Го гледав со ококорени очи смешно фатен за држачот, не, не можев да поверувам 

на сопствените уши, но тој продолжи да зборува и ми рече дека човекот го направил 

од сé подолу, “мифка” како што рече, и тоа баш пред колегите што се насобрале 

околу него и слушале како невидени и уште многу потоа зборуваше, пени на уста му 

излегоа.

 “И тој си мисли оти јас уште таму живеам и дека правам журки секој ден. Доста 

ми беше од него кога седев таму а сега дури и на работа ме гони. Да не ти кажувам 

колкупати милиција ми имаше викнато, а за Куќниот совет поарно да молчам. Луд е 

човекот, знам, не знам уште што сé ќе направи”.

 Мене толку ми требаше. Попусто беше да објаснувам дека сето тоа е една обична 

измислица, дека ако некаде има тишина тогаш тоа е сигурно “кај мене”, дека ни 

теоретски ова не може да биде точно. Но, бидејќи ништо не реков, другарот ме 

гледаше прекорно едно десетина минути а кога автобусот застана, на симнување тој 

ми рече:
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“Што е луд, луд е, ама сепак, не прави ми притисоци. Не мора да правиш журки баш 

секој ден!”

 Останав фатен за држачот од градскиот автобус, а кога се отфатив веќе бев 

во Шутка. И бидејќи ништо разумно не можев да сторам, откако ми се развика 

кондуктерот и ме прогласи за шверцер, се свестив малку каде сум, платив нова карта 

и по четириесетина минути се вратив назад во гарсониерата. Ова беше, фактички, 

мое прво денско влегување во станот. Но, тоа не ми пречеше веднаш да се фрлам 

на креветот и таму да останам сé додека приквечер не ми загргорија цревата и не ме 

потераа во потрага по храна надвор меѓу луѓето.

 Другиот ден, на работа, уште утрото заyвони телефонот:

 “А бе, уште не си ошол?” викаше брат ми, “а бе шо мислиш да ми прајш, бе улав 

еден, бе! А, бе, ај шо вика старио, ама сеа и вереницата вика по мене, неќи да ме види. 

Ѓоно, па ѓоно! Вели кај шо љуѓе треба да влезам коа не можат еден ѓон да купат! Ќе 

ја расипваме работата, се чини! Глеаш шо ми прајш бе никаков! И ми се прајш некој 

учен! Ебати учењето твое, ебати! А, бе, дозволваш тој да ја тепа старата секој ден, 

буфтамбек по плеќи, по бубрези, ко ќе му се стемни тој не глеа кај мава! Како не ти е 

жал! Сношти ја терал цела ноќ на една нога да стој! Се мрдна чоеко скроз! На една 

нога да стои и тоа само заради тебе! А бе остај малце батакчилако бе, и мрдни до тој 

Бит Пазар! Ој, бе, разбираш!”

И ми викаше уште се разбира, а јас молчев и признавам црвенеев, ѓавол да го носи и 

тој ѓон и сите работи околу него, ама повеќе одлагање немаше, утредента повторно 

се качив на Деветнајска решен да го разрешам случајот засекогаш.

 “Чекај малку”, ми рече човекот со многу брчки на лице, што се појави од некаде и 

ме зграпчи за рака баш кога се томкев да слезам кај постојката Бит Пазар. Се обидов 

да се истргнам но тој уште поцврсто ме стегна, видов мрдање немаше, стоев како 

скукулен и убаво видов кога средната врата се затвора, титна свирката над неа, и кога 

автобусот забивтан тргна кон следната станица. Последниот обид или последното 

противење на ова нарушување на личниот интегритет го направив на постојката во 

Чаир но човекот толку страшно ме погледна и толку силно ми ги зари ноктите в рака 

што не можев ни да мрднам. На последната станица во Шутка, човекот само наплати 
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две карти, (колку љубезно од него, нели?), и  по едно четириесетина минути бевме 

назад во Карпош III. Човекот никако не ме припушташе, а јас го следев како слепец 

сé до “мојот” влез кајшто се запативме и по малку се најдовме во станот под “мојот”.

 “Го фати, а?” рече  жена му, само жена можеше да му биде таа стара пачавра  со 

змиски поглед и бедуинско  крпиште на глава.  Потоа нема да ви кажувам што сé ми 

се случуваше, како ја преживеав таа канонада од поуки и прекори, тоа понижување 

од најдолен вид, ако понижувањето може да се класифицира по видови, таа моја 

наведната глава и зачепена уста што не сторија ама баш ни најмала усилба да ме 

одбранат, да ја кажат вистината, или барем нејзината најблиска варијанта, да го 

објаснат оној мој недостиг од желба за постоење, оној мој кусок на нужна препотенција 

неопходна за живот.

 “Тоа е тоа!” рече човекот на крајот а жена му како потврда кимаше со главата, 

“најдобро е мирно да се иселиш, расипништво во оваа зграда нема да трпиме!”

 Страшно поразен се качив горе и првпат по неколку месеци не ги направив 

вообичаените маневри, туку слободно, како човек, влегов во станот. Ги отворив 

сите прозорци, го отворив балконот, и ред други операции направив, едноставно ја 

осветлив темницата. И тоа беше сé што сторив за некако да ги ублажам последиците 

од неочекуваниот пораз.

 Другиот ден, на работа, имав тешка главоболка која уште повеќе се зголеми кога 

заyвони телефонот и кога од другата страна го слушнав брат ми:

 “Не ојш шо не ојш, ама сé дури не ојш ќе ги кажвам што се случва овде. И немој да 

ми го акаш телефоно или да го исклучваш. Јас мамето го плачам. На ѓаоло дупката 

знам кај му е. Затоа слушај! Цела мала се жали оти се јавил арамија што ги кради 

челите. Јас знам кој е. Вереницата ми кажа оти Козето ептем побудалил. Ноќе не само 

шо не спие, ами ој по куќите и кради чели. После му го ваѓа гоно и работи. Никој не 

мој ништо да му речи. Крв мој да падни. Ти кажвам за да знајш шо прајш! Ти си крив! 

Сеа ако сакаш ој, ако сакаш не, мое беше да ти кажам, сеа проблемо си е твој!”

 Проблемот е мој, сигурно сега веќе е мој, си мислев и голтнав два аспирина без 

вода и после уште стомакот ме болеше и до повраќање дојдов.
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 “Дома” ме чекаше уште едно изненадување. Еден човек во мантил, со темни очила, 

стоеше пред “мојата” врата и бидејќи немав веќе ни волја ни желба да се прикривам, 

директно се упатив кон “сопствената” врата.

 “Јас точно знам кој сте”, ми рече, “и каде работите. Сакам само малку да 

поразговараме!”

 Човекот зборуваше релативно фино за изгледот што го имаше, се разбира, се 

претстави кој е што е, многу учтив беше, сомнително учтив би рекол, ми рече дека сите 

мои проблеми можат многу лесно да се решат, дека само треба да размислам и да ја 

прифатам понудата за соработка. Веројатно погодувате за каква соработка стануваше 

збор, едноставно стоев и не можев да сфатам дека сето ова мене ми се случуваше, ја 

гледав сопствената беда на само две метра од себе и ептем си го занеќив животот, 

верувајте ми.

 “Не мора сега ништо да ми одговорите”, рече човекот, ми даде една потсетница, се 

поздрави и си замина.

 Не, не обвинувајте ме што бесот повторно го истурив врз мравките и лебарките, 

очигледно толкави ми беа способностите и само на нив можев да се правам јунак. Но 

овојпат тоа не ми помогна. И беспомошен останав да живеам тука уште едно месец 

дена. Чудно но, тој месец дена што сега го споменав никој повеќе не ме вознемири 

иако бев сосема скршен и неспособен да се бранам ни пред некоја најмала навала 

што евентуално можеше да ме снајде. Дури по истекот на овие триесет денови се јави 

брат ми:

 “Слушај, рече, поќе не ти се јавам за ѓоно! Само да ти кажам оти вереницата ме 

напушти. Козето двапати чув ја удри жената со нож, дали е жива не знам. То беше 

пред едно десет дена, така велат. Цел Баир за то збора. Ете, глеј си шо напрај и 

запамти. Поќе брат немаш!

 Ова разбратување, верувајте не ми падна многу тешко, дури срам не срам, ќе 

речам, ми дојде како растоварување, како некој да ми тргна камен од врат. Ама тоа 

беше така само првите два часа. Потоа паднав во една тешка депресија која уште 

повеќе се зголеми попладнето кога дојдов “дома” и кога оној човек со мантил и темни 

очила ми го пресече патот.



okno.mk 79

 “Што решивте?” рече, “ќе н� помагате или не?”

 Сиромав човек, си реков, кому уште можам јас да му помагам, по она што ми го 

рече како да ја разбуди заспаната гордост во мене, не, не можев јас тоа да го правам, 

знаев повеќе од сé дека тоа си е така, влегов во гарсониерата, набрзина ги собрав 

пљачките во една патна торба, ја заклучив вратата зад себе и покрај здрвениот човек 

на скалите излетав надвор.

 Мојот другар не беше дома, па со едно ливче на кое напишав неколку реда во знак 

на благодарност, му го оставив клучот под черџето на прагот на неговата врата. Потоа 

веднаш отидов во Старата Чаршија или “у Техеран” како што велат Скопјаните, го 

најдов Шилото, го купив ѓонот и право на Железничка, извадив карта во еден правец 

и вечерта околу осум бев во Битола.

 Требаше да ме видите како минував низ Широк Сокак кога корзото на големо 

беше во тек, со патната торба во десната рака и со неколкуте големи парчиња ѓон 

во левата што ги стегав до срце како да се, во најмала рака, чисто злато. Луѓето, се 

разбира, немаа разбирање за мојата состојба, никој не можеше да сфати каква треска 

ме имаше зафатено, тие си го продолжуваа шетањето во три колони баш како моите 

скопски мравки, стаорци и лебарки, ништо за нив важно не можеше да се случи 

надвор од нивните корупки, сигурен бев. Ноќта беше студена и чиста, баш како што 

се битолските ноќи во јануари, студени и чисти, со небо начичкано yвезди и судбини.

 Скоро летав по угорницата до баирското училиште, свртив лево кај кривината и по 

стотина метри се најдов пред куќата со масивна порта.

 “Браво, бе, машко!” го чув и видов Стојан Козето седнат на триножното столче 

едно педесетина метри над мене во воздухот, со престилка на себе и шило и чеканче 

в раце, “ама поќе ништо не ми треба! Сé имам дестур!” и широко насмеан покажа на 

куповите ѓон до себе.

 Ја испуштив патната торба и се здрвив. Тогаш се отвори земјата и пред да ме голтне 

со ѓонот в раце и главата крената горе кон мајсторот, убаво слушнав женски глас и 

стигнав уште да ја замислам жената како со распуштени коси седи на масичката под 

препарираната мечкина глава и неопитно липа во првата вдовичка ноќ. 
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т.е. комплетност 1
ХАОС2



okno.mk82

Глетката што од Санта Фе, во есенските сончеви попладниња, се пружа врз планините на север, 

искапени во светлина што се прелева во златно жолта боја претставува ретко убава слика. Она 

што на Џон Холанд најмногу му остава впечаток во оваа сцена не е само нејзината убавина туку 

и нејзината сложеност. Јасиките се натпреваруваат со боровите за повеќе светлина и вода и 

храна од карпестата почва. Секое од тие дрва, растејќи, и прилагодувајќи � се на околината го 

нарушува дотурот на ресурси кои би им биле достапни на неговите соседи и при тоа ги менува 

и нивните можности за опстанок. 

Холанд и неговите колеги од институтот во долината на Санта Фе трагаат по една обединета 

теорија која би ја објаснила динамиката на сите живи системи без оглед дали тоа се горички 

од дрва, колонии на бактерии, заедници на животни или човечки општества. Сите тие системи 

се составени од многу елементи а секој од тие елементи заемодејствува со неговите соседи и, 

што е најважно, може да се прилагоди на промената.

Групата од економисти, биолози, физичари, истражувачи на сметачите и на многу други 

дисциплини која го формира институтот се надева дека ќе успее да ги разлачи принципите 

кои лежат во основите на сите такви сложени адаптивни системи. Во меѓувреме откриле 

нови теориски рамки, математички средства и компјутерски симулации кои се обидуваат да 

ја зафатат суштината на сложените адаптивни системи. На тој начин тие стекнуваат подобро 

разбирање на она што сложеноста е, зошто таа природно се појавува и зошто живите системи 

се развиваат во насока на границата меѓу редот и нередот.

Групата во Санта Фе се обидува да одговори на прашањето за еволуцијата во најширока смисла 

на зборот. “Овие различни системи”, вели Џорџ Коуан, еден од основачите на Институтот во 

Санта Фе, “се организираат, учат и помнат, се развиваат и прилагодуваат, опстојуваат и на 

крајот се распаѓаат и исчезнуваат. Кои се тие заеднички обрасци и фундаментални принципи, 

ПРИЛАДОДУВАЊЕ 
КОН СЛОЖЕНОСТА
Расел Радин
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ако воопшто ги има, кои го обликуваат нивното впечатливо поведение?” Холанд, компјутерист 

од Универзитетот во Мичиген, еден од пионерите во оваа област, нема илузии околу 

спекулативната природа на целата идеја. Запрашан за тоа кој вид на сложени адаптивни 

системи научниците навистина успеале да ги разберат, возвраќа со зборовите “Навистина 

точен одговор е - ниту еден.”

Нема сомнение дека ова поколение на научници не е првото кое се обидува да го разбере 

поведението на овие системи. Њутн и неговите современици, во осумнаесеттиот век, се 

надевале дека ќе можат да го претскажат поведението на секој сложен систем со тоа што 

ќе ги идентификуваат сите делови и ќе ги изучат сите нивни меѓусебни заемодејства. Но таа 

надеж набрзо исчезнала.

Сади Карно и неговите следбеници, во деветнаесеттиот век, согледале дека не е практично, 

иако не и невозможно, да се опише секое заемодејство бидејќи повеќето физички системи 

содржат зилиони делови. Тие откриле дека сепак можат да го претскажат статистичкото 

поведение на системот сé додека неговите делови се идентични а нивното заемодејство е 

слабо. Овие статистички претскажувања станале закони на термодинамиката; тие, на пример, 

можат да го објаснат порастот на температурата и притисокот кога некој гас ќе се загрее во 

соодветен сад. Сепак термодинамиката, а тоа Карно добро го знаел, не дава целосен опис на 

најсложените системи, посебно на оние во кои заемодејствата не се слаби како кај молекулите 

на гасот. 

Во текот на изминатите сто години Анри Поенкаре и неговите интелектуални ученици 

согледале дека доколку еден систем се состои од само неколку дела кои меѓу себе силно 

заемодејствуваат тој систем може да пројави непредвидливо поведение. Со тоа тие ја откриле 

теоријата за хаосот. На пример, ако три планети кружат една околу друга под влијание само 

на силата на гравитацијата станува невозможно да се претскаже движењето на планетите за 

подолг временски период дури и ако позициите и брзините на планетите се знаат со голема 

точност.

Започнувајќи со седумдесеттите години физичарите флертуваат со идејата дека теоријата на 

хаосот може да го објасни поведението на сложените системи. Иако теоријата дала многу 

математички средства кои се полезни за изучување на сложеноста таа, сепак, не ја зафаќа 

широката област на динамиката што може да се види кај сложените системи. “Експлозивниот 

развој на компјутерскиот хардвер и на развојот на нови математички концепти,” вели Коуан, 



okno.mk84

“помогнал да се издигне нивото на интерес за сложеноста над истражувањата на хаосот.” 

Всушност, многу години пред теоријата за хаосот да стане популарна, една мала група на 

научници, вклучувајќи го тука и Херберт Сајмон, Иља Пригожин, Херман Хакен и некои други 

бараа теорија за сложеноста, општи принципи за систем чии многу делови заемодејствуваат и 

создаваат сложени поведенија. Овие истражувачи имале и определен успех во опишувањето 

на сложеноста кај физичките системи.

Кога Коуан започнал да го раководи институтот во Санта Фе пред осум години “за да го 

поттикне истражувањето на сложеноста”, тамошните истражувачи започнале да се прашуваат 

дали новопојавената теорија за сложеноста може да се примени врз адаптивни системи, како 

на пример врз клетки, организми или цели економии. Адаптивните системи, како и другите 

сложени системи, се состојат “од многу релативно независни делови кои се во голема мера 

меѓусебно поврзани и испрепелетени во заемодејствата,” објаснува Коуан. “Системите кои 

го привлекуваат вниманието не се во термодинамичка рамнотежа - тие имаат метаболизам, 

апсорбираат енергија од некој надворешен извор и го отфрлаат она што не им е потребно.” 

Адаптивен елемент може да биде што и да е, од едноклеточен организам до човечко 

општество; тој мора да биде способен да формира и да менува стратегии. На пример, една 

јасика ќе ги насочи листовите во насока во која тие ќе можат да зафатат најмногу сончева 

светлина. Таа стратегија е вградена во нејзините гени и може да се менува преку мутација или 

рекомбинација на нејзиниот генетички материјал. Сложените системи можат “да учат и да се 

прилагодуваат на променливите услови во околината со која се поврзани”, вели Коуан.

Така еден адаптивен систем, се состои од многу елементи, кои, во меѓусебното заемодејство 

можат да имаат иста или различна стратегија. Очигледно, поведението на системот зависи од 

софистицираноста на стратегиите и на механизмот на промената. Сепак адаптивните елементи 

можат да развијат добри решенија за невообичаено тешки проблеми. Холанд, на пример, се 

интересира за начинот на кој една група на независни компании успеваат, на некој начин, 

да дотураат храна за седум милиони луѓе во Њујорк. Компаниите постојано ги пополнуваат 

рестораните и супермаркетите кои не чуваат резерви на храна за повеќе од неколку дена а 

сепак не создаваат ниту недостиг ниту вишок на производи. “Од гледна точка на физиката, 

вистинско чудо е дека тоа се случува без никаков друг контролен механизам освен чистиот 

капитализам!”

За да го анализираат поведението на таквите системи истражувачите мораат во голема мера 
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да се темелат врз компјутерски симулации бидејќи равенките кои ги опишуваат силите во 

сложените процеси се премногу сложени за да можат аналитички да се решат. Холанд ги 

симулира процесите на прилагодување на економските и на биолошките системи и првите 

резултати ги собира нумерички: “Јас можам да направам карикатура на некој процес и да 

добијам модел што е скоро сигурно премногу едноставен но кој сепак зафаќа некои особини 

на ист начин на кој една политичка карикатура успева да улови дел од вистината.”

Пред четири години Холанд ја започна својата работа со симулација на екосистем во кој 

дигитални организми се обидуваат да опстанат и да се размножат. Сите моделирани 

организми се опремени со “хромозоми” кои во себе содржат офанзивни и дефанзивни 

стратегии. Секој организам скита низ вештачка околина трагајќи по ресурси и апсорбирајќи 

ги во внатрешен резервоар. Ако еден организам наиде на друг доаѓа до борба и победникот 

го голта победениот со што ги стекнува сите ресурси кои се затекнале во жртвата. Ако 

организмот добие доволно ресурси тој остава потомство чии хромозоми можат да содржат и 

некои мутации. Новите видови се појавуваат со појава на поразработени стратегии за напад 

и одбрана.

Холанд не бил изненаден што една таква едноставна симулација успеала да создаде поделба 

по видови и трка во наоружувањето. Сепак во сето тоа недостигала една клучна особина 

на еволутивните процеси: соработката. Организмите или компаниите или нациите учат да 

соработуваат иако можат меѓусебно и агресивно да си конкурираат. Холанд мисли дека 

успеал да пронајде еден можен одговор, инспириран од истражувањата на Роберт Акселрод 

во врска со проблемот што е познат како Дилема на Затвореникот. Во овој проблем полицијата 

одделно испитува двајца криминалци обидувајќи се да извлече признание. Доколку обата 

затвореника признаат обајцата ќе одат во затвор. Ако само еден од нив признае а другиот не, 

тој што признал ќе добие имунитет и ќе биде ослободен а тој што молчел ќе оди во затвор. 

Ако обата затвореника молчат ќе бидат ослободени иако ризикуваат гонење доколку бидат 

пронајдени нови докази.

Јасно е дека двата затвореника ќе имаат полза од соработката. Но обајцата ќе бидат во 

искушение да побараат имунитет и ќе стравуваат дека другиот ќе признае. Оваа линија на 

размислување ќе ги наведе обајцата да признаат. Слично на оваа ситуација, два организма 

можат да имаат полза од соработка а сепак еден од нив да стекне поголема полза ако успее 

да ги добие ресурсите на другиот без да ги жртвува своите.
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Ако адаптивните елементи многу пати се соочуваат со ситуација што наликува на Дилемата 

на Затворениците, тие ќе развијат стратегии кои ќе вклучуваат и борба и соработка. Една 

од најдобрите стратегии е таканаречената “танте за танте”: елементот на сложениот систем 

ќе соработува првиот пат кога ќе наиде на противник а натаму ќе ја повторува реакцијата на 

противникот. Ако елементот А се обиде да соработува а елементот Б нападне тогаш следниот 

пат ќе нападне и А. Но ако елементите А и Б соработуваат во почетокот тие тоа и натаму ќе го 

прават.

Оваа динамика била токму она што на Холанд му било потребно за неговиот дигитален 

екосистем. Тој во моделот вградил три главни промени. Првин, секој организам може да 

избере да се бори за ресурсите или да преговара за нив. Второ, на секој организам му се 

доделува белег кој е аналоген на молекуларен маркер на мембраната на клетката. Конечно, на 

секој организам му се дозволува да развие правила од типот “бори се само со оние организми 

кои носат црвен белег.” Ако стратегиите и белезите во почетокот се доделени случајно, тогаш 

некои организми, заради стек на погодни околности, ќе станат повеќе склони од некои други 

да користат стратегија што наликува на споменатата “танте за танте”. Оние кои спроведуваат 

такви стратегии имаат поголема можност да опстанат и да се размножат и со тоа да го одржат 

постоењето на некои конкретни белези. 

Промените имаат непосреден ефект. “Она што на почетокот започнува со случајна 

конфигурација на белези и стратегии започнува да се развива на многу организиран начин,” 

заклучува Холанд. Со текот на времето организмите “учат” да ги поврзуваат белезите со 

одредени стратегии. Конечно, дигиталниот екосистем ќе покаже и поделба на видови и 

соработка но и некои девијации какви што се мимикријата и лажењето.

Очигледната способност на Холандовите симулации да ја одразат природата го привлекла 

интересот на една мала група на економисти, вклучувајќи го Брајан Артур од Универзитетот во 

Станфорд и нобеловиот лауреат Кенет Ароу кои веруваат дека економиите можат исто така да 

бидат разгледувани како сложени адаптивни системи. “Ние мораме економијата да ја гледаме 

како еволутивен, променлив систем”, забележува Артур.

Активностите како меѓународната трговија, високата технологија и појавата на нови 

компании покажуваат исклучително сложена динамика, тврди Артур, бидејќи во нив постојат 

механизми и на негативни и на позитивни повратни врски. Негативните повратни врски ја 

одржуваат рамнотежата меѓу понудата и побарувачката. Позитивната повратна врска пак 

врши дестабилизација. Ако некоја фирма избие напред таа со тоа ќе добие дополнителна 



okno.mk 87

предност па разумно водена стратегија или среќа можат да решат дали компанијата ќе стане 

предводник во својата област. 

Смесата на позитивни и негативни повратни врски им наметнува на економистите два тешки 

проблема. Првин нивното присуство значи дека секој конкретен економски систем може да се 

развива по многу различни патишта. Затоа економистите мораат да разјаснат како воопшто 

системот доаѓа на некој конкретен правец на развој. Второ, фирмата што избира стратегија за 

нејзиниот нов производ мора да се обиде да ги погоди можните стратегии на останатите фирми 

знаејќи дека мали промени во сопствената стратегија би можеле да ја нарушат насоката на 

другите. Така, економистите мораат да решат како фирмите се однесуваат во такви сложени 

услови.

За да ги решат овие проблеми Артур и неговите истомисленици користат компјутерски 

симулации од типот на Холанд. Од нивна гледна точка економијата се состои од многу фирми 

(или потрошувачи) кои постојано прават претпоставки за околината со која се соочуваат и 

стратегиите на нивните противници. Како што фирмата стекнува знаење така таа ја зацврстува 

својата убеденост во некои претпоставки а отфрла некои други. Таа избира стратегија поаѓајќи 

од овие претпоставки и со тоа делува врз околината од која и други фирми изведуваат 

претпоставки. “Така добиената динамика,” вели Артур, “е толку сложена што може да биде 

изучувана само со помош на сметач.”

Артур е зачуден од идејата, така вообичаена во конвенционалната економска теорија, дека 

секој чинител во економскиот систем доаѓа до апсолутно најдобрата стратегија во дадените 

околности. Теоријата заклучува дека “еден економски чинител може моментално да реши 

проблем што економист - теоретичар треба да го анализира за да може, во период од две 

години, да дојде до негова формулација.” Артур се надева дека изучувањето на сложените 

адаптивни системи ќе доведат до многу подобро разбирање на тоа како економските 

чинителите формираат стратегии.

Компјутерските симулации не можат да нé одведат многу подалеку од овој заклучок. Иако 

успеваат да имитираат некои атрибути на сложените адаптивни системи тие не им се од голема 

полза на истражувачите кои сакаат да ја испитаат сложеноста на постоечките системи. Некои 

од најдобрите идеи за дефинирање и мерење на сложеноста произлегле од истражувањата 

на Клод Шенон, Андреј Колмогоров и Грегориј Чаитин во пеесеттите и шеесеттите години. 

Тие сметаат дека степенот на сложеност е поврзан со големината на најмалиот можен опис 
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на поведението на системот. Оваа теорија довела до предлагање на техника за мерење на 

таканаречената алгоритамска сложеност на некој процес.

Сложеноста на два система може, теориски, да се спореди со пишување на два најкуси 

можни компјутерски програми кои можат да ги репродуцираат изворните податоци. Една 

група на податоци, на пример, би можела да биде дневниот број на листови на некоја јасика 

во текот на повеќе сезони а другата група би можела да го опфаќа бројот на игличките на 

борот. Алгоритамската сложеност на податоците е поврзана со бројот на инструкциите во 

компјутерскиот програм. Програмот со помалку инструкции ќе го опише помалку сложениот 

систем. 

Проблемот во сето тоа е фактот дека алгоритамската сложеност обично не може да се пресмета, 

забележува Џејмс Крачфилд. За точно да ја измери алгоритамската сложеност програмерот 

би требало да искористи еден теориски вид на компјутери кој е познат како универзална 

Тјурингова машина. Оваа машина, предложена во триесеттите години од Алан Тјуринг, 

може да изврши каква и да било пресметка само доколку � биде дадено доволно време. 

Универзалната Тјурингова машина би имала бесконечна меморија а програмот би требало да 

може да има достап до секој дел од таа меморија и способност да ја промени. Таквата машина 

би го сочувала секој детаљ од податоците за листовите на јасиката и боровите иглички. На 

сличен начин компјутерот би можел да го симулира секој физички процес иако програмерот 

буквално би требало да чека, од сега па сé до вечноста, за да ги добие резултатите.

Оваа техника за изучување на сложените системи е многу почувствителна на случајности 

во споредба со некои други. Универзалната Тјурингова машина би имала потреба од многу 

повеќе инструкции за да успее да воспроизведе некоја низа на случајни настани отколку за да 

симулира периодичен процес. “Ако работите со наполно детерминистичка Тјурингова машина”, 

вели Крачфилд, “морате да воведете многу пресметувачки чекори за да генерирате случајни 

броеви”. Освен тоа не постои општ метод за изнаоѓање на минимален програм кој симулира 

некоја дадена група на податоци како што тоа се бара во определбата на алгоритамската 

сложеност. Иако програмот може да ги воспроизведува податоците, истражувачот сепак не 

може да биде сигурен дека тоа е и најкусиот програм, а ако податоците се доволно сложени 

не може да биде сигурен ни во тоа дали воопшто се доближил до најкусиот програм.

Како резултат на таквата состојба истражувачите продолжуваат да трагаат по нови методи. 

Кон крајот на осумдесеттите години Крачфилд и неговите колеги предложиле шема што се 
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темели врз истражувањата на лингвистот Ноам Чомски кој развил систем за класификација 

на различни видови на компјутери. Универзалната Тјурингова машина влегува во најсилната 

класа на “модели”. Останатите видови на компјутери се категоризирани според големината и 

структурата на нивните мемории како и според останатите нивни параметри. На пример, една 

класа ги опфаќа оние компјутери чија меморија е бесконечна но е организирана како пласт.

Процесот на мерење на сложеноста со оваа хиерархија на класи на модели всушност започнува 

со апроксимирање на податоците и обид тие да се воспроизведат со најслабата класа на 

компјутери. Ако тој обид не успее се минува на посложената класа. На крајот добиената 

сложеност на податоците е поврзана и со ограничувањата на дадениот компјутерски модел 

кој успеал да ги воспроизведе со задоволителна точност. 

Како и да е, сите обиди да се определи, да се мери и да се моделира сложеноста не се 

однесуваат на основното прашање: Зошто во светот има толку многу сложености? Зошто 

некои системи, и адаптивни и неадаптивни, еволуираат подалеку и од целосниот ред и од 

целосниот неред?

Некои истражувачи а меѓу нив посебно Пер Бак, постар истражувач од Националната 

лабораторија во Брукхевн, веруваат дека еден од тие принципи е и феноменот што е познат 

како самоорганизирана критичност. Кон крајот на осумдесеттите години Бак и неговите 

соработници откриле класа на системи кои еволуираат кон поголема сложеност. Најјасниот 

пример на овие системи е песочната купа. 

Доколку зрнца песок се испуштаат врз врвот од една песочна купа системот може да пројави 

три различни типа на поведение: подкритично, критично и надкритично. Ако песочната купа 

е рамна - тоа е состојба на подкритичност - зрнцата што паѓаат брзо наоѓаат некоја стабилна 

положба а доколку воопшто создадат некоја лавина таа ќе биде мала. Со паѓањето на зрнцата 

песочната купа расте и достигнува некоја критична состојба. Додавањето на зрнца во оваа 

состојба доведува до поттикнување на лавини од секоја можна големина, почнувајќи од 

лавина што е составена од само едно зрнце до лавини што ја опфаќаат целата површина на 

песочната купа. Со натамошно додавање на зрнца постојано се појавуваат лавини, купата 

постојано расте но нејзината косина останува иста со достигнатата критична вредност. Ако 

песочната купа се обликува така да косината � биде поголема од критичната вредност - тоа 

е состојба на надкритичност - додавањето на неколку зрнца ќе предизвика огромна лавина. 

Купата повторно се враќа на критичката состојба. 
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Песочната купа ја зголемува својата сложеност во текот на растењето од подкритичната 

состојба или фазата на подреденост и се урива ако биде поставена во надкритична состојба 

или во случајна фаза. Сé додека во системот се додава енергија - односно, сé додека се 

испуштаат зрнца песок - системот ќе остане во критичната состојба а неговата динамика нема 

да се стабилизира. “Без оглед што правите со системот - можете да го пертурбирате колку што 

сакате - тој секогаш ќе се врати на критичната состојба” тврди Бак.

Во текот на изминатите неколку години научниците собраа мноштво докази кои укажуваат 

дека самоорганизираната критичност игра посебна улога во многу сложени системи, од 

хемија до геологија и биологија. “Од времето на Дарвин ние мислиме дека единствениот 

извор на ред меѓу организмите е нивното меѓусебно мешање и селекцијата”, објаснува Стјуарт 

Кауфман, биолог - теоретичар од Универзитетот во Пенсилванија. “Но Дарвин не можел ниту 

да сонува за моќта на самоорганизацијата. Ние мораме нашите принципи на прилагодување 

да ги побараме во сложените системи.” 

Теоријата на самоорганизација интензивно резонира со истражувањата на Кауфман, Бернар 

Дерида, Кристофер Лангтон и Норман Пакард. Во 1985 година Дерида аналитички покажа 

дека со зголемување на заемодејството меѓу поврзаните елементи системот може да мине низ 

фазен премин од ред во неред. Неколку години подоцна Лангтон покажал дека еден систем 

може да изврши најсложени пресметки доколку се наоѓа на границата меѓу редот и нередот. 

Во меѓувреме Пакард започнал со создавање компјутерски симулации кои покажуваат дека 

сложените адаптивни системи се склони да еволуираат кон таа граница по пат на природна 

селекција.

Разработувајќи ги овие идеи Кауфман и неговите соработници предложиле теорија според 

која организмите го менуваат интензитетот на меѓусебното заемодејство во насока на 

постигнување на границата меѓу редот и нередот со што ја максимираат својата просечна 

прилагоденост. За да илустрира зошто овој принцип може да биде применлив Кауфман 

разгледува најразлични биолошки системи - на пример едно езерце во кое живеат жаби а 

околу него муви. Организмите во тоа езерце имаат достап до ограничени ресурси и стратегии 

за опстанок кои се енкодирани во нивниот генетички материјал и нервниот систем. Секоја жаба 

или мува можат да ја променат стратегијата во обид да ја максимираат својата прилагоденост 

која може да се определи како шанса дека организмот ќе опстане доволно долго за да се 

размножи.

Во секој конкретен миг жабата или мувата ќе има стратегија што е во склад со конкретното 

ниво на прелагоденост но организмот, секако, може да си ја менува стратегијата само до едно 
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одредено ниво - на пример, можеби жабата би имала предност доколку научи да лета но 

таа тоа не може да го реализира. Динамиката на ваквиот систем во голема мера зависи од 

интензивноста на заемодејството меѓу видовите. Ако жабите откријат дека мувите не се вкусни 

тогаш прилагоденоста на популацијата на жабите ќе биде независна од прилагоденоста на 

мувите. Мувите, едноставно, можат да се обидат да ја максимираат прилагоденоста без да 

се грижат за жабите и обратно. Секој организам има неколку стратегии кои ќе ја подобрат 

прилагоденоста и многу стратегии кои нештата ќе ги направат полоши. Прилагоденоста 

на елементите на системот, во овој случај, доведува до подредена, статична, подкритична 

состојба.

Динамиката на системот станува многу посложена ако прилагоденоста на организмите е 

поврзана, односно ако жабите зависат од мувите како извор на храна. Со појавата на нови 

стратегии меѓу мувите ќе се нарушат ресурсите што им се достапни на жабите а тоа ќе се одрази 

и врз прилагоденоста на жабите. Доколку таквата меѓусебна врска е многу силна секоја, 

дури и најмала промена во стратегијата најверојатно ќе доведе до промена на карактерот на 

вкупната прилагоденост. Ниту жабата ниту мувата не можат да се прилагодат на систем што 

брзо се менува. Системот ќе биде во случајна, динамичка, надкритична состојба.

Ако врските во системот не се ниту пресилни ниту преслаби динамиката станува навистина 

сложена. Во овој случај жабите можат да развијат успешна стратегија што ќе трае долго 

време пред мувите да можат да изнајдат нова стратегија и ќе доведе до големи промени во 

прилагоденоста. Системот е во сложена, динамичка, критична состојба.

“Од сето тоа произлегува”, вели Кауфман “дека средната прилагоденост во најразлични 

спарени системи се наоѓа околу фазниот премин меѓу редот и хаосот.” Избирајќи соодветна 

стратегија организмите ја прилагодуваат нивната спареност со околината на онаа вредност 

што најдобро им одговара и така ќе дојдат до границата меѓу редот и нередот. “Овие 

истражувања покажуваат”, тврди Кауфман, “дека системите во комплексниот режим можат 

да спроведат и да координираат и најсложено поведение, најлесно да се прилагодуваат и да 

градат најполезни модели на нивните околини.”

Истражувачите од Санта Фе тукушто започнуваат да размислуваат за начините на кои можат 

да се докажат овие и останатите нови согледувања на сложените адаптивни системи. Но 

Кауфман е убеден дека подобрите модели и дополнителните експерименти ќе поткрепат 

едно ново гледиште за еволуцијата кое ги премостува живите и неживите системи. “Секој 

обид во еволуцијата да се најде нешто што е максимирано наидувал на неуспех”, согледува 

Кауфман. “Сепак имам чувство дека има нешто многу општо во начинот на кој системите се 

организираат далеку од рамнотежата. Тоа нешто сé уште не ми е познато. Но веќе можам да 

го почувствувам.”
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Обидот да се дефинираш себе си е налик на 
обидот да си ги гризнеш забите. 

- Алан Ватс

Медиумот е порака. 
- Маршал Мек Луан

Некои проблеми едноставно се премногу сложени 
за рационални, логички решенија. Тие допуштаат 
увиди но не и одговори. 

- Џером Виснер

ЕДНОСТАВНО  
И СЛОЖЕНО

Џон Касти

Реалности, правила 
и изненадувања
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IN THE BEGINNING IS THE WOR(L)D

Пред неколку години бев на една поголема турнеја на предавања во Јапонија. Притисната 

од други обврски, мојата сопруга не можеше да ме придружува на ова патување. Се случи 

некако овој неповолен факт да се наметне како тема при една вечера кусо време пред да 

заминам и еден од нашите пријатели забележа: “Па, драга, знаеш како се вели - отсуството 

го зацврстува срцето”. Наспроти тоа еден од другите гости веднаш истапи со свој коментар, 
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“но исто така се вели - далеку од очите, далеку од срцето”. Сé на сé, може ли воопшто од 

некои од овие взаемно противречни поговорки да се исцеди некаква смисла, без оглед дали 

би била тривијална или не; Или пак се потполно неупотребливи, барем што се однесува на 

некакво согледување за тоа како мојата сопруга или јас би можеле да се чувствуваме во текот 

на тој продолжен период на разделеност; За да го пронајде одговорот на овие прашања 

британскиот психолог Карл Тајген во 1986 година приготви еден ингениозен експеримент.

Експериментот на Тајген се состоеше од избор на дваесет и четири добро познати поговорки 

и нивно трансформирање во нивна спротивност. Така, на пример, поговорката од споменатата 

вечера, “далеку од очите, далеку од срцето”, станува “Отсуството го зацврстува срцето.” 

Тајген им дал на своите студенти списоци во кои биле наведени некои вистински поговорки 

но и некои тукушто формулирани со помош на споменатиот процес на пресликување. Потоа, 

побарал од нив да ги рангираат поговорките и според оригиналноста и според нивната 

вистинитост. Ако веќе го насетувате резултатот на овој експеримент вие сте само половина 

чекор пред мене. Како што можеше да се очекува студентите не успеале да пронајдат некоја 

препознатлива разлика меѓу една група на вечни вистини и нивните спротивности. Накусо, 

скоро секое согледување - или неговата спротивност - може да се земе како суштинско 

опфаќање на секојдневниот, шаренолик, здрав разум. 

Уредникот и писател Едвард Тенер неодамна пак, во слична пригода запраша: Зошто се чини 

дека седиштата во авионите стануваат помали како што авионите стануваат поголеми? И зошто 

секогаш пораката што сакаме да ја оставиме на телефонската секретарка е два пати подолга 

од времето што ни го дозволува апаратот? Според Тенер одговорот се состои во “ефектот на 

одмазда”. Односно во процесот преку кој индиферентната природа се справува со нас, ситните 

луѓе, искривувајќи ја нашата остроумност и свртувајќи ја против нас. Иако соочувањето со 

несакани последици додека се обидуваме да ги подобриме нештата не е некој нов феномен, 

Тенер забележува дека технологијата толку многу го зголемиле ефектот што ние сега мораме 

многу повнимателно од кога и да било порано да ги проценуваме потенцијалните последици 

на нашите постапки. 

Обете приказни ги илустрираат начините на кои здравиот разум нé наведува на заклучоци кои 

што не се во склад со начинот на кој ние мислиме дека светот треба да работи - начини што 
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се темелат врз верувања што ние сме ги создале преку животното искуство на набљудување. 

Проблемот е во тоа што јазот меѓу она што го мислиме и она што навистина е, понекогаш е 

голем колку Големиот Кањон. Токму тогаш кога тој јаз ќе стане преголем на сцената стапуваат 

науката и нејзините многубројни соперници во играта што се нарекува создавање на реалноста 

- религијата, уметноста, музиката, мистиката. Во сите тие случаи ние бараме само некој начин 

да ги збиеме нашите набљудувања во некоја помала група лесно сварливи правила, или 

модели, што ќе ни послужат како водич во она што треба да го очекуваме и она што треба да 

го правиме во сé посложениот и тежок за разбирање свет. 

Нашата цел во оваа книга е да ги разгледаме различните видови сложени структури и 

поведение што � се спротивни на интуицијата, внимавајќи при тоа на заедничките особини 

што би можеле да ја сочинуваат основата на некаква “наука” на изненадувањето и сложеното. 

Секако, зборот изненадување е само кратенка за нашето чувство кога ќе откриеме дека нашите 

слики за реалноста отстапуваат од самата реалност. Затоа клучот на проблемот на разбирање 

на потеклото и природата на изненадувањето лежи во прашањето како воопшто се формираат 

овие слики на реалноста. Избраниот начин на сликање на некоја слика на реалноста во науката 

претставува градење на модел што често се изразува преку компактниот јазик на математиката. 

Ние се обидуваме да ги вградиме нашите искуства за реалниот свет во симболите и правилата 

на математичкиот формализам а потоа тој формализам да го употребиме за предвидување на 

она што ќе се случи во иднината. Според тоа, изненадувањето, од научна гледна точка, може 

да возникне само како последица на модели што не � се верни на природата. 

Но моделите можат да не � одговараат на реалноста на неколку, меѓусебно нееквивалентни 

начини. Тие можат да покажуваат сложено, хаотично поведение што ја отежнува нивната 

употреба за создавање на прецизни претскажувања; можат да бидат нестабилни, така што и 

најмали промени во еден дел од моделот да доведуваат до многу големи промени во неговите 

претскажувања; можат во себе да вклучуваат некои величини кои што, едноставно, не можат, 

ниту во принцип, да се пресметаат; во нив може да има некакви врски што тешко можат да се 

разберат а нé спречуваат да го анализираме поведението на моделот со тоа што, на пример, 

би го разбиле на помали и полесно сварливи делови. Токму овие механизми на создавање 

на изненадувањата ги сочинуваат бројните фокуси на нашите цели во оваа книга. Секој ќе 
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признае дека изненадувањата можат да се случат и дека тоа често го прават; тоа е прилично 

очигледно. Но ние на ова место ќе гледаме малку повисоко, обидувајќи се да разбереме 

зошто таквите изненадувања се случуваат и дали можеме нешто да сториме во врска со тоа. 

Освен тоа ние бараме научно разбирање на многуте Зошто и Како во светот а не само некои 

анегдотски приказни. Затоа, имајќи ги на ум овие цели, природно е нашата почетна точка за 

напад врз изненадувањето и “усложнувањето” да биде на нивото на самите набљудувања и на 

тоа како овие набљудувања се трансформираат во мерења и модели.

НАБљУДУВАЊА, БРОЈКИ И МОДЕЛИ

Научниот одговор на некое прашање, како што се учи во курсевите по филозофија на 

науката, е група на правила, или, како што најчесто таквите правила се нарекуваат, модел. 

Како илустрација, нека претпоставиме дека се поставува прашањето зошто смесата од два 

дела водород и два дела кислород ја сочинува бистрата течност што ја нарекуваме вода. 

Научниот одговор се повикува на повеќе правила од хемијата и физиката со кои што се 

опишува молекуларната структура на водородот и кислородот заедно со една друга група 

принципи (или правила) за тоа како две атомски структури се спојуваат и создаваат сложена 

супстанца. Ако освен тоа сме доволно настојчиви да воведеме симболи како Н и О, со кои би 

ги претставувале атомите на водородот и кислородот конечниот резултат на овие правила 

може компактно да се запише во симболичка форма како Н2 + О  3  Н2О.

Овој израз е една прилично груба форма на нешто што, ако покажеме милосрдие, можеме 

да го наречеме модел за објаснување на формирањето на водата од водород и кислород. 

Но, забележете дека почетната точка на научното објаснување беше потполно неочекуваното 

и навидум неверојатното согледување дека со спојување на два прилично активни гаса 

можеме да формираме течност и тоа таква течност чии особини радикално се разликуваат 

од својствата на нејзините составни делови. Деталниот модел на оваа реакција ни дава 

објаснување за овој изненадувачки антиинтуитивен резултат. Освен тоа множеството правила 

на овој модел би можеле да ни понудат и систематска процедура за претскажување на она 

што би се случило доколку се обидеме на сличен начин да комбинираме некоја друга двојка 

од гасови. Треба внимателно да се забележи дека почетната точка на целата оваа ментална 
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вежба беше клучното согледување дека водородот и кислородот можат да се комбинираат на 

точно одреден начин за да се добие вода. Без ова набљудување не може да се развие никаква 

наука ниту пак каков и да било друг механизам за создавање на реалноста.

Па, што подразбираме под набљудување? Набљудување, во секојдневниот говор, е само 

мемориската трага што во нашите мозоци се забележува кога надворешниот свет ќе остави 

некаков впечаток преку нашите сетилни канали на вид, звук, допир, мирис или вкус. Така на 

пример, болно слаткиот мирис на разгорениот темјан, жилавиот вкус на потпечените свински 

ребра и заслепувачкиот блесок на секавицата можат да се квалификуваат како набљудувања. 

Во науката обично се обидуваме ваквите мемории да ги кодираме во бројки, пред сé заради 

компактноста а и за да имаме еден заеднички маштаб во однос на кој би можеле да ги 

споредуваме различните набљудувања. Придружен ефект на овој вид кодирање е и основа за 

претставување на набљудувањата низ симболи што ни овозможува да го енкодираме светот 

во стилизирани математички изрази.

Но, секој оној кој што воопшто некогаш се обидел да спроведе таква квантификација знае дека 

преведувањето на кое и да било набљудување во мерење претставува деликатен и суптилен 

проблем. Всушност преминот од глетки и звуци кон симболи и бројки е премин за кој оние со 

хуманистичка склоност тврдат дека не може осмислено да се спроведе потаму од удобството 

на физичката лабараторија, или можеби, паркетот на финансискиот пазар. Му оставам на 

читателот да пресуди околу применливоста на овие ставови. Засега е доволно да се каже 

дека на обете страни од поделбата хуманисти/научници има бројни недоразбирања во поглед 

на ова прашање (но и во поглед на други прашања). Се надевам дека во следните неколку 

стотини страници ќе се искристализира појасна слика и на можностите и на ограничувањата 

на квантификацијата.

За да видиме како еден модел ни помага да разбереме некакво, без него потполно нејасно, 

поведение, нека си замислиме токму онаква пирамида од јаболка на каква што можеме да 

наидеме на кој и да било уличен штанд на кој се продава овошје. Нека се запрашаме кои 

од јаболката во купот се наоѓаат под најголем притисок. Здравиот разум најверојатно би ни 

кажал дека тоа е јаболкото во центарот на најдолниот слој на пирамидата. Да видиме. 

Во 1981, чешките научници Џ. Шмид и Џ. Новосад со помош на чувствителни апарати за 
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мерење на притисок успеале да ги измерат силите што притискаат врз основата на еден куп 

песок. Откриле еден изненадувачки факт. Дека притисокот не е најголем во централната 

точка на основата, туку долж еден прстен од честички што се распоредени малку подалеку од 

центарот на основата. Според тие резултати јаболкото во центарот на основата на пирамидата 

на нашите јаболка трпи најмал притисок од сите јаболка во долниот слој. 

Курт Лифман од универзитетот во Мелбурн неодамна успеал да развие “електронски куп песок” 

во својот компјутер чија единствена намена е да ги имитира реалните песочни дини што биле 

изучувани од Шмит и Новосад. Лифмановите правила (т.е. неговиот програм) за песочната 

дина ги повторува повеќето од силите што постојат во реалниот куп песок. Но, овој модел 

сé уште не го објаснува отсуството на притисок во централниот дел. Затоа може да се каже 

дека се работи само за една недовршена градба чија цел е конечно да ги разбере својствата 

на песочната дина. Јасно е дека постојат уште некои правила во поведението на песокот што 

треба да ги надополнат оние кои веќе се присутни во моделот на Лифман. Без оглед какви ќе 

бидат овие засега непознати правила јасно е дека индустријата со нетрпение очекува да ги 

дознае бидејќи за неа економски е многу важно да може да претскаже кога некој куп железна 

руда или вештачко ѓубре ќе се одржи или ќе се распадне под сопствената тежина. Тука 

имаме добра илустрација на моќта - и ограничувањата - на математичките и компјутерските 

модели на природните процеси. Компјутерскиот модел претскажува и објаснува некои важни 

особини на песочната дина. Но истовремено го остава недопрено почетното прашање зошто 

централната честичка во основата не го чувствува и најголемиот притисок во купот.

Една од главните тешкотии во усогласувањето на нашиот свет од симболи и правила со 

реалниот свет на набљудувани факти е вечно миголивата природа на јазикот, без оглед 

дали тој е математички или некаков поинаков. Филозофот Лудвиг Витгенштајн целиот негов 

живот бил измачуван од проблемот како да ја опише природата на врската меѓу зборовите и 

објектите што тие ги претставуваат. Витгенштајн е единствениот меѓу филозофите со тоа што 

создал две потполни филозофски школи во текот на својот живот а втората од нив потполно 

да ја побива првата! Како и да е, нас тука нé интересира првата од овие школи, таканаречената 

сликовита теорија за јазикот.

Во таа теорија на слики Витгенштајн тврди дека исказите од кои е сочинет јазикот се 

аналогни на низи од слики. Освен тоа, бидејќи претпоставил дека логичката структура на 
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јазикот ја отсликува логичката структура на реалниот свет, следи дека овие јазични слики 

ги претставуваат можните состојби на светот. Теоријата тврди дека лингвистичките искази 

имаат смисла само кога можат да бидат корелирани со стварните состојби на нештата во 

светот. А потоа набљудувањето е тоа што ни кажува дали исказите се вистинити или лажни. 

На пример, исказот “Розите се црвени и цутат во пролет” има смисла затоа што соодветствува 

на една стварна состојба во светот. Но, исказот “Цут рози во се црвени и пролет” е бесмислен 

во рамките на логичките правила (граматика) на обичниот македонски јазик затоа што не 

соодветствува на каква и да било состојба што може да се набљудува во реалниот свет.

Главниот став на оваа Витгенштајнова теорија е дека мора да постои некаква врска меѓу 

логичката структура на некој даден јазик и логичката структура на некој факт од реалниот 

свет на кој се однесува исказот на тој јазик. Бидејќи самата оваа врска претставува некаков 

однос во реалниот свет разумно е да се претпостави дека постои некаков начин за изразување 

на карактерот и својствата на врската со помош на граматичките правила на јазикот. Но 

после многу години на борба со проблемот како точно тоа да се стори, Витгенштајн дошол 

до заклучокот дека врската меѓу реалниот свет и неговиот израз во јазикот не може “да се 

искаже” со јазик: таа може само да се “покаже”. Ние не можеме да изразиме сé за јазикот 

со помош на самиот тој јазик. Мораме на некој начин да ги надминеме границите на јазикот. 

Токму затоа Витгенштајн вели дека ние не можеме вистински да зборуваме за светот туку 

само да “посочуваме”. Оваа идеја може добро да се претстави преку следниот извадок од 

претпоследниот дел на Логичко-филозофскиот трактат, единственото дело на Витгенштајн 

што е објавено во текот на неговиот живот: 

“Моите ставови расветлуваат со тоа што оној кој ме разбира на крајот ги признава како 

бесмислени кога низ нив, по нив, преку нив се искачил надвор. (Тој мора, така да се каже, да 

ги отфрли скалите по кои се искачил). 

Тој мора овие ставови да ги надмине, тогаш правилно ќе го гледа светот.”

Како илустрација на овој по малку обесхрабрувачки резултат, нека ја разгледаме врската меѓу 

некој математички модел на економијата и некоја група на реални набљудувања (мерења) 

на таа економија како на пример нивоа на невработеност, каматни стапки и емисија на пари. 

Нашиот прв чекор е овие набљудувања да ги преведеме во некој јазик. Така, на пример, можеме 
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да ги воведеме симболите Н, К и П за со нив да ги претставиме овие емпириски набљудливи 

големини. Ако претпоставиме дека овие симболи се зборови во математичкиот јазик, тогаш 

мора да постои граматика со која ќе биде одредено кој од најразновидните начини на нивно 

комбинирање се допуштени. На пример, можеме да ја напишеме реченицата Н+К=П, што 

потоа служи за математичко моделирање на следната спорна но граматички коректна врска 

(збирот на стапката на невработеност и каматната стапка е еднаков на емисијата на пари). Ако 

сакаме овие симболи можеме да ги енкодираме во симболи од некој програмски јазик и на тој 

начин моделот да го преведеме од јазикот на математиката во јазикот на сметачките машини. 

Каква е врската меѓу логичката структура на овие симболи во рамките на математичкиот свет 

и логичката структура на реалните економски квантитети што се претставени со овие симболи; 

Ова прашање, без никакво претерување, би можеле да го наречеме Основно Прашање на 

Моделирање на Системот. 

Претпоставивме дека постои некаква врска (т.е. логичка структура) што ги поврзува 

реално набљудените стапки на невработеност, камата и пари. Претпоставивме исто така 

дека постои граматичка врска меѓу симболите Н, К и П во математичкиот свет (на пример 

граматички правилниот математички израз Н+К=П). Степенот во кој овој модел ја одразува 

стварноста во потполност зависи од тоа какво е соодветството меѓу логичката структура на 

моделот и логичката структура на променливите од реалниот свет. А тоа е токму онаа врска 

за која Витгенштајн тврди дека не може да се изрази преку јазикот (во случајов јазикот на 

математиката). Наместо тоа таа може само да се покаже, можеби со посочување на некој 

специфични примери на невработеност, каматни стапки и емисија на пари.

Она што тука е важно да се забележи е дека токму она за кое најмногу се грижи - природата 

на врската меѓу она што го гледаме и нашиот лингвистички опис на таквото набљудување - е 

токму она за кое Витгенштајн вели дека не може јазички да се изрази. Ваквиот заклучок се 

наметнува без оглед на употребениот јазик за составување на описот, вклучувајќи ги тука и 

сите научнички јазици на математиката и компјутерските програми. Оваа поента ја добива 

својата најголема важност кога ќе се дојде до тоа да се разлачи она што е едноставно од 

она што не е едноставно, и во природата и во животот, затоа што ја формира основата на 

непремостливиот јаз меѓу реалниот свет и нашите модели на тој свет. Затоа, без претерување, 
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можеме да кажеме дека границите на јазикот, вака или онака, служат како најдлабокиот 

разлог за појавата на изненадувањата. Оваа тема ќе биде наш лајт-мотив додека минуваме од 

еден проблем на друг и од еден пример на друг. А сега нека ги погледнеме одблиску сродните 

прашања за тоа како описот што го употребуваме за карактеризирање на некој реален објект 

,како на пример збор или број или слика, ја нијансира нашата идеја за сложеноста на тој 

објект.

Претпоставете дека ви давам два “збора” од по дваесет букви:

АБАБАБАБАБАБАБАБАБАБ и КЈАДЈФИДФХЛКНЦВНЦФРТ.

Ако сега ве прашам кој ,од овие два збора, според вас е поедноставен, постои прилично 

голема шанса да кажете дека првиот збор изгледа поедноставно затоа што содржи лесно 

препознатлив образец а имено само едно здодевно повторување на двојката АБ. Според 

тоа првиот збор можеме компактно да го окарактеризираме со описот “повтори ги АБ десет 

пати”. Таквиот опис би бил исто толку добар дури и во случаите кога зборот е составен од 20 

милиони или 20 зилиони букви. За разлика од тој случај се чини дека најкомпактниот опис на 

вториот збор е токму самиот збор.

Ова елементарно согледување претставува основа за повеќето описи на сложеноста на некој 

објект: сложеноста е директно пропорционална на должината на најкусиот можен опис на тој 

објект. Како следствие од тоа ние можеме да дадеме прилично одредени услови за нешто 

да биде случајно (т.е. максимално сложено): една низа од букви е случајна ако нема правило 

за нејзино генерирање што би се искажало во пократок облик - односно, би барало помалку 

букви за да се запише - од самата таа дадена низа. Така, еден објект или образец е случаен ако 

неговиот најкраток можен опис е самиот објект. Друг начин тоа да се претстави е да се каже 

дека нешто е случајно ако веќе не може понатаму да се збива, односно е инкомпресибилно. 

Оваа идеја лежи во основата на теоријата за алгоритамска комплексност за која ќе кажеме 

многу повеќе понатаму.

Идејата, како карактеристика на комплексноста да се употреби должината на најкомпактниот 

опис е многу пораширена отколку што е начинот на кој се зборува за сложеноста на некоја низа 

од букви. Конечно, зборовите се низи што се составени од симболи како, А,Б,В, Г,...,Ш, исто 
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како што броевите се низи, составени од симболите 0,1,...,9. Според тоа, идејата за економија 

на описот ни овозможува да зборуваме за комплексноста на какви и да било обрасци а не само 

на обрасци од букви и бројки. Можеме да зборуваме за комплексност на слики, скулптури, 

симфонии и за кој и да било друг вид на објект што е формиран со некакво конкретно спојување 

на симболи. И во сите тие случаи линијата на разграничување меѓу едноставното и сложеното 

е нејасна и зависи од тоа колку е тешко или лесно образецот од симболи да се пренесе на 

некој друг со помош на даден јазик и тој друг да ја разбере таа низа од симболи. Јасно е 

дека станува збор за субјективна работа што е под влијание на богатството на избраниот 

јазик, остроумноста на лицето што го дава описот и способноста на оној кој го прима да го 

употребува и разбира јазикот. Во сето тоа може да се види дека субјективната, секојдневна 

идеја за комплексност всушност е во многу поголема мера својство на интеракција меѓу два 

система отколку што е внатрешен, вроден аспект на некој изолиран систем.

Ние ги градиме нашите визии за реалноста со помош на набљудувања и факти од реалниот 

свет. Но секое од тие гледишта е само еден мал пресек на реалноста, само едно делче во 

космичкиот мозаик. Процесот на спојување на тие делчиња и формирање на колку што е можно 

попрецизни слики во науката се нарекува градење на модел. А тие модели - апстрактните 

слики на реалноста - се она што ние, поаѓајќи од сегашноста и од минатото, го употребуваме 

за претскажување на идните состојби на светот. Разликата меѓу овие проекции и она што 

навистина се случило ја формира основата на она што ние, во секојдневието, го нарекуваме 

изненадувања. Но бидејќи идејата за изненадување е помалку налик на другите неформални 

- а сепак многу полезни - идеи како што се вистината, убавината, шармот, доброто и злото, 

за да можеме да ја скицираме науката за изненадувањето ќе мораме првин, така да се каже, 

да го формализираме неформалното: а овој процес на формализација води непосредно до 

разгледување на карактеристиките на научниот пристап кон изучување на изненадувањето, 

животот, вселената или што и да било друго.

превод и подготовка: Драган Јакимовски

извор: John L. Casti, Compexification - Abacus, 1994.
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логика на сонот
ЏИМ ВУДРИНГ
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“Ветувам дека ќе ве поштедам од сите мои најлоши визии...”, објави Џим Вудринг (Jim Wo-

odring), стрип цртач, на почетокот на својата серија Џим - место каде што го открива остатокот 

од своите визии, кои исто така се прилично вознемирувачки: Вудринговите стрипови се 

преполни со огромни светлечки жаби, морбидни физички трансформации, згради прекриени 

со лук, заканувачки симетрични сенки, и посебно, спирални виножитно-обоени духови.

Неговите приказни и цртежи се необични и возбудливи: нема опсцености ниту необични 

пози, туку работи што ретко порано биле извлечени на површината на свеста. Вудринг има 

малку трпение со “по вокација” “необичните” слики: Можете да отидете во Tower Records, да ги 

погледнете кориците на албумите и насекаде ќе ја видите таа комерцијална извртеност! Што 

е Надреализмот сега? Тоа е само уште една капка во морето. Но вистинскиот надреализам, 

Џим Вудринг (чиј што еден колор-стрип беше 
објавен во Темплум-списанието, Лифт, се 

сеќавате?) е модерен надреалист кој совршено 
владее со логиката на сонот во рамките на 
неговите впечатливи предели на стравот.

СОНОВИДНА 
ЛОГИКА

Даглас Волк
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изворното нешто што беше креирано од генијалните визионери, прави продор во несвесното, 

може да допре под кожата и посегнува по одредени недофатливи работи длабоко во вас и ве 

прави да почувствувате необични, несекојдневни, екстраординарни емоции”.

Слично како и вистинските надреалисти, Вудринг зависи од сликите на своето подсвесно 

што ги пронаоѓа во соништата. Една типична Вудрингова приказна, како што забележа 

писателот Алан Мур, е како “илустрирано соочување со сон што сте го сонувале на пет 

години и за којшто не сте  раскажале никому”. “Автобиографските” приказни во Џим, обично 

се директни транскрипции на Вудринговите соништа, и слики од нив често се повторуваат 

во неговите свесно креирани приказни; исто така, тој праќа копии од страниците на својот 

дневник за соништа во електронскиот клуб (E-mail Dream Of The Month Club). 

Првиот број на Џим, во формат на списание, се појави во доцните осумдесетти. По четири 

броја (собрани во Книга за Џим), списанието исчезна во празнината. Вудринг му се врати на 

стрипот нешто подоцна, со Tantalazing Stories, црно-бела серија на (еден вид) детски приказни, 

поделена меѓу неговите сопствени стрипови и оние на неговиот пријател Марк Мартин. (Во 
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еден број, тие ги разменија местата и си ги цртаа карактерите еден на друг.) Tantalazing Sto-

ries излегуваше во шест редовни изданија, плус специјалниот колор-додаток, Frank in the 

River, кој во 1992 год. доби награда за “Најдобро поединечно издание”. Во  Tantalizing Stories, 

во голема мера беа содржани раните епизоди на неговото најбогато и најуниверзално дело, 

Frank.

Френк приказните без зборови, како и повеќето Вудрингови дела, најмногу оперираат со 

логиката на соништата, така што се лесни за разбирање но тешки за објаснување. Се работи 

за една љубопитна, невина, злобна креатура, Френк, која живее во свет на летачки духови, 

згради кои наликуваат на џамии и на разновидни животни и демони; (таква имагинација 

и темелност во дизајнирањето на пејсажите во Френк се нема појавено во стрипот уште од 

Херимановиот “Krazy Kat”). Френковиот немесис е Манхог, свињовидна инкарнација на секоја 

трага на ужас и зло во човештвото. Суштинската добрина го штити Френк од каква било 

сериозна повреда: Манхоговата природна злоба понекогаш успева да нанесе зло, но најчесто е 

автодеструктивна. Од овие два карактери и малкумина други, Вудринг креира серија приказни 

моќни како бајки: Понекогаш тие се чисти алегории, понекогаш содржат суптилни алузии, а 

најчесто едноставно следат некоја своја сопствена логика. Френк-приказните се појавуваа 

во Вудринговите стрипови, во антологиските серии (Hyena, Pictopia, Snake Eyes)  како и на 

неколку неверојатни места, како на пример The Milenium Whole Earth Catalog и на Hot Wired 

World Wide Web site; најраните приказни беа собрани во книга едноставно наречена Frank. 

Џим - второ издание, започна 1993-та година, како стрип-формат серија, која ги вклучува 

не само Френк-приказните туку и повеќето од Вудринговите транскрипции на соништа. Од 

неодамна, зачестеноста на новите броеви се намали на минимум, бидејќи Вудринг ја насочи 

својата енергија кон компјутерите. “Се чувствувам удавен во компјутерот, скоро против 

сопствена воља”, вели тој. “Начинот на кој компјутерот зема мноштво обични нешта и од нив 

прави необични нешта е идентичен, имам чувство дека цртачкиот импулс, што и да претставува 

тој, на беспримерен начин ќе се манифестира себе во киберпросторот”.

Освен на своите сопствени стрипови (некои стрипови има напишано и по нарачка, 

вклучувајќи неколку од Jabba The Hutt стриповите, што се однесуваат на еден спореден лик од 

Yвездените војни), Вудринг работи и на дизајнирање на интерактивни медии. Тој има големи 
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идеи за оваа форма: “Во овој момент, она што сакам да го работам е да го користам компјутерот 

за да креирам околина. Сакам да го користам за да создавам архитектура. Градбите се 

движеа по развојната патека - од кал, кон камења, до метал и стакло, а сега ги правиме без 

ограничувања, во просторот и фотоните. Ако одите во Таџ Махал и ако врне, Таџ Махал ќе 

ја заштити вашата глава од дождот, но сега тоа не е примарната цел - тој има естетска и 

симболичка намена, и тоа е причината за постоењето на зградите. Сигурен сум дека зградите 

во киберпросторот ќе бидат направени така што ќе можат да го направат истото што и Таџ 

Махал, а тоа е да ве заштитат. Во моментов, работите што ги гледате во киберпросторот се 

мошне познати мотиви едноставно трансформирани во оваа виртуелна околина... Кога луѓето 

сега овде прават згради, тие сè уште им прават под и sидови и таван, како да има гравитација 

таму, а нема! Луѓето сè уште мислат на стар начин за овој нов простор. Замислувам дека кога 

би се ослободиле од ова и кога таа нова форма би се применила на цртањето стрипови, би 

добиле некаков хибрид што во овој момент не можеме да си го замислиме, но нашите деца ќе 

го прифатат како нешто секојдневно.”

Неодамна, Вудринг експериментираше и со користењето на компјутер за да генерира 

цртежи во своите стрипови. “Има многу работи што сум се обидел да ги направам во стриповите, 

што компјутерот може да ги направи подобро”, вели тој. Работи поврзани со геометриски 

конструкции, одредени видови на изобличувања, одредени форми на комплексности, работи 

поврзани со боја...Едно од нештата што ги забележав околу компјутерското боење е дека тоа 

е слично како кога небото се прелива од розово кон еден вид зеленкасто сино, без сивило 

помеѓу - тоа е мошне тешко да се постигне со боја, но небото го прави и компјутерот го прави”.

Вудринговото чувство за боја е еден од најживите дистинктивни квалитети на неговите 

дела. Тој забележува во воведот на Книгата за Џим, дека кога бил мал, “насилството и 

несреќите не ме исполнуваа со ужас; бојата на пламенот на аргонот, да!”

Боите што тој ги користи во Френк-приказните се јасни и стриповски, но исто така и 

суптилно осенчени - ако се дречливи, тие се органски дречливи. “Понекогаш се обидувам да 

ја постигнам традиционалната рамнотежа на боите” објаснува тој, “и тогаш се обидувам да 

спојам бои што одат заедно исто како што боите на животните, во природата, одат заедно. Ќе 

видите жаба или пеперутка, или гасеница или птица, и изгледа речиси како боите, вообличени 
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и аранжирани заедно, да воскликнуваат во природата, дека се тоа траги направени за тебе, 

од вселената, за природата на нештата. Ова се ефектите што јас се обидувам да ги постигнам.”

Најживописните нешта во неговите стрипови се сè-присутните духови. “Има еден 

Санскритски збор, џива (jiva), што значи “условена душа”, објаснува Вудринг. “Идејата е дека 

кога ќе умрете, или заради која било причина сте бестелесни, имате своја основна душа, 

која е вашиот индивидуален идентитет, вашата искра на животот, но таа во себе ги содржи 

ставовите, или цртите на личност, што се пројавуваат во нејзините различни инкарнации. 

Слично како што имате чакри во различен број и интензитет, мислам дека овие условени 

души се категоризирани на одреден начин...Главата е на врвот, гениталните органи се близу 

до дното, и обично има седум категории за овие нешта.”

Џива  се најважните слики што се повторуваат во делата на Вудринг. Со години веќе, тој 

има дадено постојана понуда дека секој што ќе му испрати по електронска пошта фотографија 

или автобиографски параграф напишан на рака и рачно адресирана коверта, за возврат ќе 

добие интерпретативен цртеж на сопствената џива. Неговата визуелна концепција на џива не 

е традиционална. “Кога бев дете, бев во состојба на страв и претчувство долго време, и тоа не 

слично на другите луѓе кои беа во истата состојба. Јас гледав сеништа...гледав големи грозни 



okno.mk110



okno.mk 111

нешта како висат во воздух, ќе ги видев тие нешта како лебдат, и тие едноставно беа многу 

убави. Тоа едноставно беа, не знам, невролошки кратки споеви...Не размислував за нив како 

за условени души. Тогаш почнав да посакувам да цртам условени души, како духови, идејата 

дека овие нетелесни духови на мртвите се секогаш со нас, и си мислев, ќе ги нацртам вака.”

“Направив неколку електрични модели што се многу близу до она како јас ги разбирам...

Ги правам од жици приклучени на мотор што некако го искривувам и потоа ги цртам со разни 

нијанси на флуоресцентни бои, тие се вртат со светлата на нив, и ги добивам овие прекрасни, 

меки, блескави бои во кои гледате. Правам сè некако недовршено, па моторот се врти со 

нееднаква брзина и така се добива тој стробо ефект. Навистина имате чувство како да гледате 

длабоко во сржта на нешто што нема срж. Кога можев така да ги нацртам, го правев тоа. Тие 

се на некој начин апстрактни; наликуваат речиси на балончињата во стриповите, но тоа е само 

цртачка конвенција, па ги цртам лесно и ги правам препознатливи”. Всушност, Френк користи 

еден како балонче во една од приказните. “Тоа се другите луѓе во неговиот свет. Тие можат 

да бидат употребени”.

Вудринг ги продава своите моторизирани креации и другите уметнички објекти од неговиот 

Jimland Novelties каталог. “Почнав да го правам тоа најмногу за да се обидам да ги инспирирам 

луѓето да ми пишуваат. Мојата сопруга се грижи за поголемиот дел од пишувањето, но јас сам 

ги правам повеќето книги и предмети. Сè што бара работа со рака - го правам самиот...

Каталогот исто така содржи и неколку скапи машини што Вудринг ги направил. “Има 

една глава на мачка во еден вид кутија; еден цилиндар во внатрешноста на цилиндар со 

исечени прозорчиња на нив. Притискате копче, и внатрешниот цилиндар ротира. Кога ќе се 

поклопат прозорчињата, ја гледате оваа застрашувачка глава на мачка внатре и нејзините 

заби и очи се вртат во главата, потоа тоа брзо се гаси - за луѓето што ја сакаат мистеријата и 

незадоволството на поседување мачка, без обврска да ја хранат. Има и кутија со многу мали 

предмети - има една џива што се тетерави по цилиндарот додека тој се врти, потоа зад нив 

има едни ротирачки маскирани вртлози со лице на инсекти што ви се плазат, потоа ги има 

оние мали спирали и пламенчиња, и некои други нешта што се случуваат.”

Неговата најславна измислица е Лути (Looty): машина во чија внатрешност можете да 

гледате и секое око може да го види другото. “Ова беше инспирирано од корицата на Zap на Р. 

Крамб, на која е прикажано момче со исечена глава на врвот, и со истурен мозок и тој го држи 
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едното око така што тоа гледа во неговото друго око. Се прашував како би изгледало тоа, па 

ја направив оваа машина, и излезе дека тоа е навистина добра мала алатка. Взаемна мозочна 

кражба, ја нарекувам јас... “

Вудринговите стрипови и машини секогаш се духовити и мошне често импресивни, но тие 

никогаш не се само забавни: Секогаш околу нив има елемент на сериозност, на спиритуално 

трагање или метафизичко барање. Всушност, тоа е суштината на неговото дело: “Колку што 

ми се допаѓа идејата да бидам новински стрип цртач кој има дневен стрип што се појавува и 

се развива и има широка публика, и оди понатаму и сите го сакаат - и многумина од моите 

омилени цртачи го прават токму тоа - јас не сум создаден за тоа. Најмногу ме интересира да 

ре-креирам ситуации и прашања и загатки кои се однесуваат на бројните суштински животни 

мистерии што го прават животот интересен и прекрасен.   

World Art,#2/96

превод: В. С.
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избор и превод: Павел Попов

РУСКА САТИРА 
XVII-XX век
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А
Автор - Одек на прастарите умови. 

Азбука - Знаење што ја сочинува сета 

наука на оние кои имаат високо 

мислење за себе. 

Амбар - Најтесната соба на богатите, 

најпросторна кај сиромашните. 

Амор - Шеговито момче за младите 

девојки и за побожните старици. 

Аритметика - Уметност на богатиот да 

го брои своето, а на сиромашниот 

туѓото. 

Архива - Споменик на судските поткупи. 

Ах! - Извик, го користат лошите поети и 

оладените љубовници. 

Б 
Бал - Собир, на кој младите си ја 

покажуваат фигурата, а старите ја 

кријат. 

Богатство - Силно сведоштво за 

способност за сé. 

Бесмртност на херои - Достоинство, 

купено со смртта на многу луѓе. 

Благослов за брак - Истото, што и 

вреќа: без пари ништо не значи. 

Брак - Тажен помен на љубовта. 

Брачно неверство - Јавна распродажба 

на совеста. 

РУСКА САТИРА
XVIII ВЕК
Ј. Књажнин 

Извадок од “Сатиричкиот речник”
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В 
Веселост - Најчесто означува промена 

на една здодевност во друга. 

Вистина - Застарена пара, со која 

секогаш остануваш во загуба. 

Војна - Умешност што го објаснува 

начинот, како е попожелно да се 

убиеш себеси. 

Воспитување - Блескав лак, заради 

кого и лошата слика паѓа в очи. 

Г 
Гласина - Усна пошта, што никогаш не 

доцни. 

Глупост - Заедничка особина на 

многу луѓе, со неа може да се биде 

долговечен. 

Гордост - Огромен излог на ситната 

душа. 

Гостин - Најнеподнослива особа за 

скржавиот.  

Гроб - Место, во кое добрите лекари 

ги сокриваат плодовите на својата 

умешност. 

Д 
Дава - Глагол без широка употреба. Се 

употребува само на места каде што 

не постои надеж да се земе нешто 

повеќе. 

Дволичен човек - Лажен весник на 

сокриените чувства. 

Детство - Човекова возраст, во која тој 

си игра со кукли. Оваа возраст трае 

целиот живот, се менуваат куклите.

 Е 
Егоизам - Во моралот истото, што и 

лостот во механиката. 

Еол - Бог на ветрот. Му се поклонуваат 

младите ветропири. 

Епитаф - Знак на гордоста меѓу оние, 

кои останаа. 

Етер - Бесконечна висина, во која 

обично летаат сите поети. 

Ж 
Желба - Истото, што и вечност - 

бесконечна! 

Жена - Мило суштество настанато од 

реброто на сопругот, кое честопати му 

ги пребројува и останатите ребра на 

споменатиот. 

Женидба - Ако е од интерес - последен 

извор на пари, ако е од љубов - 

последна страст. 

Живот - Ако е богат, тогаш е полн со 

грижи, ако е сиромашен, тогаш е 

здодевен. 
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З 
Завист - Грижа за благосостојбата на 

другиот. 

Задоволство - Чувство, далечно од нас 

како должник од зајмодавец. 

Зајмодавец - Вид на чесен човек, кој нé 

учи на внимателност. 

Затвор - Најсигурен и најевтин стан. 

Злосторник - Бич на божественото 

правосудство. 

Знаење - Постојат три вида на знаење: 

1. сé знам, то-ест надмен глупчо, 2. не 

знам, то-ест, обичен глупчо, 3. ништо 

не знам, то-ест, разумен човек. 

Зора - Весник на нова радост 

за среќните и на нова тага за 

несреќните. 

И 
Имитација - Денес, исто што и свое 

дело. 

Инает - Излог на будалите. 

Интерес - Мера за човековата дејност. 

Искра - Ако е поетска, распалувај: ако е 

љубовна, гаси што побргу. 

Искреност - Стара навика на нашите 

предци. 

Искушение - Силна грижа за состојбата 

на туѓите гревови. 

Историја - Архива на суетата. 

К 
Клевета - Отровно растение, што расте и 

венее под розите. 

Клетва - Одличен начин лагата да се 

претвори во вистина. 

Ковчег - Крај на сите надежи. 

Комплимент - Здодевна тирада без 

никакво значење. 

Корист - Идол, му се жртуваат сите 

богатства. 

Критика - Кај лошите писатели се раѓа 

како завист кон добрите. 

Л 
Лажна убавина - Истото, што и лажна 

пара, секогаш остануваш во загуба. 

Лек - Форма во медицината, по 

смртта на болниот се вели дека тој 

методички се лекувал. 

Ловоров венец - Ливчиња, за ништо не 

ги бидува освен за супа. 

Љ
Љубомора - Треска на Амор. 

М 
Маж - Собен украс, ги затскрива сите 

домашни недостатоци. 

Маска - Неопходен дел од гардеробата, 

кој ретко се симнува. 
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Мечта - Призрак на минатите времиња, 

мисловно задоволство на сегашните 

неволји. 

Милостина - Испит на нашата 

чувствителност. 

Мираз - Сразмер за достоинствата на 

невестата. 

Младоженец - Смешна жртва, на 

почетокот се радува за подоцна да 

плаче. 

Мода - Идол обожуван од будалите, 

за тие да се прогласат за паметни, и 

од паметните, да не ги бие глас на 

будали. 

Молчење - Најчеста маска на 

непристојноста. 

Морал - Дел од филозофијата, за кој 

најмногу се зборува и кој најмалку се 

извршува. 

Мустаќи - Украс на херојскиот лик, кај 

кого најчесто сето херојство е во нив. 

Н 
Надворешен изглед - Завеса, зад која 

може да се прави сé што се сака, само 

да не се заборави на спуштањето. 

Наслов - Реклама на книга, многу 

ветува, малку чини. 

Неукост - Неограничена сиромаштија, 

што ниту под златото не може да се 

сокрие. 

Новост - Дете на брбливците, со нивна 

помош таа се раѓа, расте и умира. 

О 
Облека - Честопати, видлив излог на 

сокриените достоинства. 

Околности - Создаваат повеќе 

престапници отколку самата умисла. 

Опасност - Случај, во кој душата 

си ја спознава величината или 

ништожноста. 

П 
Памет - Ретко нешто, за неа има многу 

побарувачи, но малку купувачи. 

Панегирик - Говор по нарачка, што 

повеќе го фали говорникот отколку 

оној за кого се говори. 

Пари - Именка со извонредни особини, 

која сама од себе ги засенчува сите 

заменки. 

Пекол - Место, во кое ќе биде потесно 

отколку во рајот. 

Погреб - Начин на ослободување од 

покојните затоа што во животот тие 

беа неподносливи. 

Подлост - Аријаднина нишка до 

среќата. 

Почитување - Денес е поделено според 

состојбата на џебот. 
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Прашање - Вид на говор, што покажува 

и паметен, и глуп човек. 

Први април - Ден, кога секој се обидува 

да измисли некаква лага. Секој ден е 

први април. 

Пријателство - Душевна свадба, што 

подлежи на развод. 

Р 
Радост - Исто, што и детска играчка. 

Наскоро станува обична, а потоа 

здодева. 

Разврска во театар - Во трагедијата, 

со смрт; во комедијата, со свадба. 

Одовде се гледа дека е повесело да 

се ожениш, отколку да умреш. 

Реторика - Наука, им носи големо 

задоволство на сиромашните 

писатели, како тие да си ја разубават 

сиромаштијата. 

Рогови - Украс за на глава, мошне евтин 

и затоа секогаш се употребува. 

С 
Сваќа - Смешна особа, која се грижи за 

размножувањето на човековиот род. 

Смиреност - Посно лице на масната 

душа. 

Совест - Чувар на срцето, што пречесто 

спие. 

Среќа - Чек за сите достоинства. 

Старост - Време, во кое природата си ги 

бара назад сите свои дарови. 

Т 
Тајна - Подеднакво мачна за жените, 

како и правдата за судиите. 

Театар - Место, на кое се собираат 

луѓето да се смеат самите на себеси. 

Трагедија - Жално дело, во кое 

некојпат актерите липаат, а гледачите 

се смеат. 

Трезвеност - Добродетел, што повеќе ја 

знаеме по име отколку по суштината. 

Трпеливост - Добродетел, мошне лесна 

кога се поучуваат другите.

 У 
Убавина - Краткорочен кредит. 

Уметник - Го хранат и глупиот, и 

паметниот, а обајцата и го судат. 

Умешност на животот - Умеење да се 

ласка. 

Учтивост - Порано, содржина на 

добродетелта, сега, само приказ на 

истата. 

Ф 
Филозофија - Наликува на потрага по 

злато, многумина ја бараат. 
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Фурија - Чудовиште, најчесто се 

претвора во жена. 

Х 
Хаос - Несфатливиот простор на нашите 

желби. 

Храброст - Некојпат стекнува корист од 

страшливоста на другите.  

Ц 
Цвеќе - Минливост на убавината, што 

без духовност наскоро свенува. 

Ч 
Чест - Збор, заради кој секогаш се борат 

и кого што најмалку го следат. 

Човекољубие - Надуен балон, повеќе 

прикажува отколку што содржи. 

Чувство - Најмногу се управува од 

парите. 

Ш
Шарлатан - Изгледа убав низ стаклото, 

но колку си поблиску, толку помалку 

ќе најдеш. 

Шепотење - Начин, како двајца го 

пцујат третиот. 

Школо - Мошне тесно место, ако се 

соберат сите на кои тоа им треба. 

Шкаф со книги - Честопати само украс.
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 Најљубезни браќа! - така започнува мојот филозоф, - почитувајќи ја вашата 

благородна ревност да изгледате паметни пред јавноста, а во исто време, да ја 

сочувате наследената неукост, јас се нафатив да ви бидам од корист и да го изнесам 

начинот погоден за денешното воспитување, начин достоен за завист - да изгледаш 

паметен без ниту капка памет. 

 Оваа намера ќе ги зачуди намуртените читатели и филозофи; можеби, и вие ќе 

ја сметате намерата за делумно чудна почитувајќи ја старата поговорка: Науката е 

светлина, неукоста е мрак. Но, кој е учен, пријатели мои? Кога самиот Сократ рекол 

дека ништо не знае, зарем не е подобро да се користиме со наследеното право од ова 

признание отколку да го стекнуваме со толкави напори, што веќе ги стори атинскиот 

покоен мудрец; кога веќе е невозможно да се биде паметен треба да прибегнеме кон 

утешниот начин - да изгледаме паметни. Да си ги поставиме за пример жените, да 

учиме од нив: кај нив не постои наука за убавината, но постои да се изгледа убаво - 

ете една уметност во која некои работат и по седумдесет години и тоа со успех. (...) 

  1. Од самиот почеток, штом само стекнеш свест за себеси, научи дека си 

благородник, дека си дворјанин и заклучно, дека си роден само да го јадеш оној 

леб што го сеат твоите селани; со еден збор, замисли си дека си среќен трут, кому 

крилјата не му се изгрицкани, дека твоите дедовци само тоа и мислеле, на твојата 

глава да � го остават правото на ништо да не мисли. 2.  Штом се подготвиш со овој прекрасен почеток, од кого следуваат сите 

други правила од кои човекот блеска во општеството, ти треба да отфрлиш некои 

 И. Крилов  

“Мисли на помодниот филозоф”
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предрасуди, кои некојпат му пречат на младиот човек да блеска со остроумност. 

Затоа, навикнувај однапред да се шегуваш со она, што за нашите предци било свето: 

ништо не е толку блескаво како млад човек кога се шегува со битните работи без да 

ги сфаќа; со сета плиткост на својот ум, тој тогаш е мил како пудлица што сака да го 

нападне коњаничкиот капетан и да го раскине на парчиња додека тој рамнодушно 

си го пуши лулето и не се интересира за нејзиниот гнев. Колку е мила и привлечна 

храброста на тоа кутренце, толку е забавна смелоста на вашата памет, кога таа им се 

лути на работи пред кои истата е помала од пудлицата пред капетанот. 3.  За да се биде забавен во општеството, да се умее да се убива и весело 

да се минува времето, потребна е само една наука: карти - во најголем број случаи, 

оваа наука ги заменува сите други науки. Стравувај ако не играш карти: нема ништо 

поглупо од млад човек, кој не знаејќи да игра карти е лишен од начинот поволно да 

ги загуби парите кај господинот или кај неговата љубовница... Картите се душата на 

нашите собири, без нив, четворицата по несреќа собрани заедно, не ќе знаеја што 

да прават. Навистина, треба со право да се сомневаме дека пред измислувањето на 

картите, постоеле било какви собири. 

 Француските учители многу добро прават што своите воспитаници ги учат да 

играат карти, јас не би им советувал на родителите да примаат било каков учител, 

кој нема да ги знае игрите со карти што се во оптек. Младиот човек, стапувајќи во 

живот, може да си ги заборави науките. Имајќи пари и вујковци, тој веќе има право 

на неукост и на среќа, но, картите му се неопходни: без нив, тој во најдобрите куќи 

ќе биде мртовец и него ќе го посочуваат со прст, како да е бегалец од оној свет! 

“Замислете си, - ќе речат жените, - Тој е дотолку неук, што не може да одигра партија 

вист!”

 4.  Биди подсмевлив колку што е можно: млад човек, кој знае како да исмее 

и да се пошегува се бара во најдобрите општества како богатство. Кој толку зборува, 

тој не може да биде будала: ете ја определбата на помодното општество. Труди се 

да го заслужиш и ќе бидеш награден; но, немој да бидеш низок и да се шегуваш 



okno.mk122

со она, што навистина е достојно за исмевање - тоа е знак на слабата фантазија, ако 

младиот човек им се смее само на смешните луѓе или работи; остроумникот на нашето 

време треба да го одбегнува тоа и да си го остри јазикот на сметка на почитуваните 

луѓе. Нема никаква слава да му се смееш на Антирихардсон, тоа значи да го тепаш 

веќе паднатиот: и без тебе целиот свет знае дека тоа е никаков писател, но ако му 

се смееш на Ломоносов или, штом го посетиш театарот, ги навредуваш славната 

Лесаж и Делпи, тогаш со тоа даваш знак на надмоќ на твојот вкус, што ниту со толку 

великите таленти не може да биде задоволен. 5.  Избери си случајно, неколку автори, научи им ги имињата, замисли дека 

еден од нив те плени тебе со својата убавина како што Дон Кихот си замисли дека 

Дулчинеја го плени, а очи не � виде. На тој начин, штом одбереш еден автор за свој 

љубимец, толку повеќе чест ќе имаш, особено ако тој е странски, напаѓај ги другите и 

зборувај само за него, припишувај му ги оние грешки, што тој ги нема, додавај му ги 

оние одлики, кои тој никогаш ниту ги имал: нема ништо попривлечно од глетката на 

двајца млади, како спорат за своите автори, кои не ги читале; мене честопати ми се 

случуваше да бидам сведок како епиграмите на Русо ги победуваа “Ноќите” на Јунг, 

а победата секогаш остануваше на страната на младиот човек чие грло е поздраво. 

 Малите деца сега мошне умесно учат да си ги имитираат родителите, и ако не им се 

попречува таа пријатна вежба, со текот на времето може да се очекува од тоа дете да 

израсне забавен за општеството млад човек; таквите деца обично имаат нестрашлив 

дух и на петнаесет години веќе се во состојба да си го претепаат таткото или да го 

протераат од дома. 6.  Умеј да зборуваш без да мислиш, мислењето му прилега на научник, а науката 

не му прилега на младиот човек и ти треба да се чуваш, да не речеш нешто паметно. 

Младиот човек, кој зборува паметно е мошне глуп во отменото општество, а ти треба 

да бидеш забавен; најголемиот дел од жените сака папагали; сакаш ли да бидеш 

сакан од тие жени - труди се да зборуваш како папагал и ќе стекнеш глас на шегаџија. 

Научи наутро неколку туѓи шеги и умеј да ги кажеш во погодно време... 
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 Има и друг начин да се говори забавно без памет, само нека јазикот ти е виток и 

жилав; но, тоа е тешка наука, која само од жените може да се научи. Обидувај се да 

ги имитираш, обидувај се во твоите зборови да нема ниту врска, ниту смисла, твојот 

разговор на минута да менува по пет теми, пцостите, пофалбите, смеата, сожалувањето, 

обичниот расказ - сето тоа, речиси помешано заедно, нека лета покрај ушите што те 

слушаат, обидувај се, како барабанот, зад себе да оставаш само пријатна бучава во 

ушите... без да оставиш каква и да е смисла. Младич со таква дарба во општеството е 

потребен како чинела во оркестарот, сама по себе таа не значи ништо, но штом треба 

да се дигне бука, таа е незаменлива. 7.  Чувај се да не бидеш скромен инаку ќе наведеш на мисла дека нема што да 

речеш, а тоа е голем недостаток. Младиот човек на нашето време треба да биде 

истото што и морската труба: преземајќи ги зборовите од еден крај, веднаш да ги 

пренесува на другиот; колку што посмешно умее да прераскажува, толку повеќе 

памет му припишуваат. Немој да се грижиш ако од вакви прераскажувања се раѓаат 

спорови, тепачки и неволји: толку поголема е честа на прераскажувачот колку 

што поголемо и поблескаво дејствие ќе создаде неговиот расказ. Лесно може да 

се случи и ти да бидеш претепан, но тоа е ловоровиот венец, најдобриот украс на 

прераскажувачите: колку посилно ќе те претепаат, толку е поочигледен доказот дека 

твојата фантазија е поопширна; колку повеќе те пцујат, толку е поочигледно дека 

го привлекуваш вниманието. Многумина од младите луѓе се сосема заборавени од 

општеството немајќи дарба да ги пренесуваат вестите, а тоа е жална судбина за еден 

млад човек, ако на него се сеќаваат само кредиторите. 

 Ете ги, најљубезни браќа, малиот збир на правила, толку неопходни за секој, кој 

сака со успех да блеска во помодното општество. Користете се со нив, јас знам дека 

многу Французи ќе завидуваат затоа што други го напишаа она, што тие усно го 

изучија, но јас не сум себичен и отворено си признавам дека овие прекрасни правила 

не се моја измислица, ние им ги должиме нив на оние Французи, кои, завршувајќи го 

својот курс по филозофија, дојдоа кај нас да ни држат часови.



okno.mk124

РУСКА САТИРА
XIX ВЕК
М. Салтиков-Шчедрин 

Извадок од “Историјата на еден град” 

Список на градоначалници, 

поставени во различно време во градот 

Глупов од највисокото раководство (1731 - 1826) 

Клементиј, Амадеј Манујлович. Извезен од Италија, херцог од Курландија, заради 

одличното готвење на макарони; подоцна, ненадејно унапреден во соодветен чин 

и поставен за градоначалник. Штом стигна во Глупов, не само што не ги запостави 

макароните, но дури и многумина присилно ги принудуваше кон тоа, со што и се 

прослави себеси. За предавство, претепан во 1874 година и штом му го исекоа 

носот, протеран во Березов. 

Ферапонтов, Фотиј Петрович, бригадир. Бивш берберин на истиот херцог од 

Курландија. Многупати вршеше походи против должниците и толку ги сакаше 

јавните собири, што не даваше да се вршат никакви телесни казни без свое 

присуство. Во 1738 година беше растргнат од кучиња во шума. 

Великанов, Иван Матвеич. Во своја корист ги оданочуваше жителите, по 3 копејки 

од човек, откако претходно го удави во река директорот за економија. До крв 

претепа многумина од начелниците на полицијата. Во 1740 година, во времето 
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на царувањето на кротката Елизавета, беше фатен во љубовна врска со Авдотја 

Лопухина, претепан и по сечењето на јазикот, протеран во прогонство. 

Урус-Кугуш-Килдибаев, Манил Самилович, капетан-поручник од лајб-пеша дин-

ците. Се одликуваше со безумна храброст и еднаш дури го опседна градот Глупов. 

Откако рапортираше за тоа, не беше пофален и во 1745 година е избркан. 

Ламброкакис, одбегнат Грк без име и татково име, дури без чин, фатен од грофот 

Кирило Разумовски на пазарот во Њежин. Трговец со сапун, сунѓери и ореви; освен 

тоа, приврзаник на класичното образование. Во 1756  година беше пронајден во 

кревет, изеден од стеници. 

Баклан, Иван Матвејевич, бригадир. Беше висок три аршини и три стапки и се 

гордееше дека води потекло по права линија од Иван Велики (позната камбанерија 

во Москва). Прекршен напола во текот на бурата во 1761 година. 

Пфејфер, Богдан Богданович, наредник на гардата. Откако ништо не изврши, 

отстранет во 1762 година заради неукост. 

Брудасти, Дементиј Варламович. Беше назначен со голема брзина и во главата 

имаше некоја особена направа, заради што беше наречен “Органа”. Впрочем, тоа не 

му пречеше да ги среди долговите, запуштени од неговиот претходник. 

Двоекуров, Семјон Константинович, статски советник и кавалер. Ги поплочи Големата 

и Дворјанска улица, воведе пиварници и собирање на мед, го воведе во употреба 

сенфот и ловоровиот лист, ги надомести долговите, покровител на науките, се 

грижеше за формирање на Академија во Глупов. Го напиша делото: “Животописот 

на најпознатите мајмуни”. Имајќи цврста телесна градба, имаше осум љубовнички. 

Неговата сопруга Лукерија Терентјевна беше многу попустлива и со тоа придонесе 

за блесокот на оваа управа. Умре во 1770 година од природна смрт. 

Маркиз де Санглот, Антон Протасјевич, Французин и пријател на Дидро. Се 

одликуваше со лекомисленост, сакаше да пее непристојни песни. Леташе по 

воздухот во градскиот парк и за малку сосема ќе одлеташе, само со палтото се 

закачи за шпицот и од таму беше симнат со големи напори. Заради тоа, беше 

избркан во 1772 година, а наредната година приредуваше претстави во бањата кај 

Излер. 
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Бородавкин, Василиск Семјонович. Неговото раководење со градот беше најдолго 

и најблескаво. Ја раководеше кампањата против должниците, при што запали 

триесет и три села и со помош на таа мерка скина две и пол рубли од долгот. Ја 

воведе во употреба играта “ламуш“, го поплочи плоштадот на пазарот и ја засади 

со брези улицата што води до јавните канцеларии; повторно се обиде во Глупов 

да воведе академија, но, откако доби отказ, изгради собирен дом. Умре во 1798 

година на егзекуција, во присуство на начелникот на полицијата. 

Микалаyе, кнез Ксавериј Георгиевич, Черкез, потомок на сладострасната царица 

Тамара. Имаше привлечен изглед и толку го сакаше женскиот пол, што речиси 

двојно го зголеми бројот на жителите на Глупов. Остави мошне корисно раководство 

на оваа тема. Умре во 1814 година од исцрпување на силите. 

Беневоленски, Феофилакт Иринархович, статски советник, колега на Сперански 

од семинаријата. Беше мудар и имаше склоност кон законодавна дејност. Имаше 

љубовна врска со трговката Распопова, кај која во саботите јадеше полнети пирошки. 

Во слободно време пишуваше проповеди за градските попови и од латински ги 

преведуваше делата на Тома Кемпијски. Повторно ги воведе во употреба, како 

корисни, ловоровиот лист и сенфот. Прв воведе данок на откуп, од што добиваше 

три илјади рубли годишно. Беше повикан на одговорност во 1811 година заради 

попуштањето пред Бонапарт и протеран. 

Пришт, мајор, Иван Пантелеич. Имаше глава, полнета со мелено месо, фатен на дело. 

Иванов, статски советник, Никодим Осипович. Имаше толку мал раст, што не можеше 

да ги збере големите закони. Умре во 1819 година од напор, обидувајќи се да сфати 

некој указ од Сенатот. 

Ди Шарио, виконт, Ангел Дорофејевич, Французин. Сакаше да се пресоблекува 

во женски фустани, се лакомеше со жаби. Загледан од блиску, се покажа дека е 

девојка. Протеран во странство во 1821 година. 

Угрјум-Бурчејев, бивш никаквец. Го сруши стариот град и изгради друг, на ново 

место. 

Перехват-Залихватски, Архистратиг Стратилатович, мајор. За овој се премолчува. 

Допатува во Глупов на бел коњ, ја спали гимназијата и ги укина науките. 



okno.mk 127

За привлечниот изглед на сите градоначалници 

дело на градоначалникот, кнез Ксавериј Георгиевич Микалаyе 

 Неопходно е градоначалникот да има привлечен  надворешен изглед. Да не биде 

дебел и скржав, да нема огромен раст, но и не премал, да ја сочува пропорционалноста 

во сите делови на телото и да има чисто, од ништо ненагрдено лице, ниту со брадавици, 

ниту со (Боже чувај!) штетни приштеви. Очите треба да му бидат сиви, способни во 

зависност од околностите да искажуваат и суровост и милосрдност. Носот, како што 

треба. Освен тоа, треба да има униформа. 

 Преголемата дебелина, сосема подеднакво како и преголемата скржавост, 

може да има непријатни последици. Јас познавав еден градоначалник, кој макар 

што одлично ги знаеше законите, но успех немаше, затоа што се задушуваше од 

маснотиите насобрани во неговото тело. Јас познавав и друг градоначалник, мошне 

слабичок, кој веднаш од граѓаните беше прогласен за слаба фараонова крава и 

подоцна, ниту една негова наредба веќе не можеше да има сила. Наспроти тоа, 

градоначалник, кој не е дебел ниту слаб, макар и да не ги познава законите, секогаш 

има успех. Затоа што е бодар, свеж, брз и секогаш подготвен. 

 Истото, што е речено за дебелината и скржавоста се применува за растот на 

градоначалникот. Вистинскиот раст е меѓу 6 и 8 лакти. Зачудувачки се примерите, 

што ова, на прв поглед ништожно правило, ги нуди како последица на своето 

неизвршување. Јас лично познавам три такви. Во едната од поволшките околии 

имаше градоначалник од три и нешто аршини висина, и што? - во тој град пристигна 

ревизор со мал раст, се побуни, стори што требаше и постигна да го осудат овој, 

впрочем, сосема достоен човек. Во друга околија, исто толку висок градоначалник 

страдаше од невообичаено голема кила. На крајот, трет градоначалник имаше толку 

мал раст, што не можеше да ги збере големите закони и од напор си умре. На тој 

начин, сите тројца настрадаа заради неповолен раст. 

 Сочувувањето на телесната пропорција, исто така не е последна работа, затоа што 

хармонијата е првиот закон на природата. Многумина градоначалници имаат долги 

раце и заради тоа, со време си ја губат должноста; многумина се одликуваат со особен 
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развиток на другите делови на телото или со грда нивна краткост, затоа тие изгледаат 

смешни или грди. Ова треба на секој начин да се одбегнува, затоа што ништо не ја 

нарушува толку власта како што тоа го чини некоја истакната или забележлива за 

сите гнасотија. 

 Чистото лице не го украсува само градоначалникот, но и секој човек. Освен тоа, 

тоа извршува многубројни услуги, а најбитната од нив е довербата на раководството. 

Глатка кожа, храбар изглед без дрскост, отворено лице - сето тоа го пленува 

раководството, особено ако градоначалникот стои со корпусот подаден напред, 

како во полет. Најмала брадавица овде ќе ја наруши хармонијата и ќе му даде 

на градоначалникот дрзок изглед. Втората услуга на чистото лице е љубовта на 

потчинетите. Кога лицето е чисто и притоа, се освежува со миење, кожата станува 

толку блескава што се стекнува со способност да ги рефлектира сончевите зраци. 

Таквиот изглед за потчинетите е мошне пријатен. 

 Градоначалникот е обврзан да има чист глас, што надалеку се слуша; тој треба да 

памети дека белите дробови на градоначалникот се создадени за издавање наредби. 

Јас знаев еден градоначалник, кој подготвувајќи се за должноста, се насели на 

морски брег и таму викаше со сета сила. Подоцна, тој градоначалник смири единаесет 

големи побуни, дваесет и девет средни и повеќе од педесет мали недоразбирања. И 

сето тоа само со помош на својот глас. 

 Сега, за униформата. Слободоумците, секако, можат (со лична одговорност за тоа) 

да сметаат дека пред лицето на природните закони е сеедно, дали прастар оклоп 

или куса облека на кочијашот го облекува началникот, но во очите на искусните и 

сериозни луѓе, ова прашање секогаш ќе има предност пред другите. Зашто е тоа 

така? Токму затоа, господа слободоумци, зашто во вршењето на државната дејност 

униформата, така да се рече, му претходи на човекот, а не обратно. Јас секако, не 

сакам со ова да изразам дека униформата може да делува и да наредува независно 

од содржаниот во него човек, но ми се чини дека слободно може да се тврди, со 

блескава униформа дури и слабичките градоначалници - дури и тие може да бидат 

прифатени на служба. Затоа, сметајќи дека сите денес постоечки униформи само во 

мала мерка ја задоволуваат оваа битна цел, јас сметам за неопходно да се состави 
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специјална комисија по овој повод, која ќе добие препорака да ја скицира униформата 

на градоначалникот. 

 Сето погоре речено за привлечниот изглед на градоначалникот ќе добие уште 

поголемо значење ако се потсетиме, колку често тој е обврзан да има тајни односи 

со женскиот пол. Сите ја знаат користа што произлегува од тоа, но со тоа, сижето не 

е воопшто исцрпено. Ако речам дека преку женскиот пол искусниот администратор 

може во секое време да ги дознае сите најтајни движења на потчинетите, веќе тоа 

ќе биде доволно да се докаже колку е битна оваа административна метода. Бројни 

се дипломатите, кои на овој начин ги откриваа непријателските замисли и потоа ги 

оневозможуваа; бројни се воените раководители, кои со истата метода ги добиваа 

битките или навремено бегаа. Јас, од своја страна, откако го испитав ова средство во 

практиката, можам да засведочам дека сосема неодамна, деновиве, благодарение 

на истото, ги разоткрив неисправностите во службата на началникот на полицијата и 

заради тоа, го отстранив од должноста. 

 Потоа, не е одвишно да се рече дека во пленувањето на женскиот пол, 

градоначалникот треба да ја бара осаменоста и воопшто да не ги пренесува своите 

дејности во гласност или во разговор. Во таа пријатна осаменост, тој под маска 

на нежност или на шеговити манири, може да дознае многу нешта, кои не им се 

достапни ниту на најспособните шпиони. Така например, ако споменатата особа е 

жена на научник, може да се дознае каква претстава има нејзиниот маж за градбата 

на светот, за водечкото раководство и т. н. Воопшто, како неопходна последица на 

оваа љубопитност станува репутацијата, што градоначалникот ја стекнува, дека е 

добар познавач на срцето... 

 Прикажувајќи го изнесеново погоре, јас чувствувам дека си го извршив долгот. 

Елементите на природата на градоначалникот се толку бројни, што секако, не е 

можно еден човек да ги опфати. Затоа не се фалам дека сé објаснив и прикажав. 

Но нека другите судат за строгоста на градоначалникот, третите за доследноста на 

градоначалникот, четвртите за сеприсутноста на градоначалникот, јас пак, штом 

раскажав за надворешниот изглед на градоначалникот, се тешам себеси дека 

  Овде, и од мојот мед има капка... 
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(Оваа скица, напишана од Козма Прутков во 1859 г., беше објавена во списанието 

“Современик” дури по смртта на К. Прутков, во 1863 г., бр. 4. Во изворникот, 

на горниот дел се наоѓа натпис: “Да се даде во еден од свечените денови на 

разгледување”.) 

 Вовед: Да се образова јавноста. Се занесе. - Младост; наука; незрелост!... 

Глупости!... Убедувања. Непочитување на мислењето на постарите. Безвластие. - 

“Сопствено” мислење!... Зарем може да има сопствено мислење кај луѓето кои немаат 

доверба меѓу раководството?! Од каде тоа ќе се создаде? Врз што се заснива? - Да 

знаеја писателите понешто, нив ќе ги земеа на служба. Кој не служи, е недостоен; 

значи, зашто да се слуша. - Од оваа страна сé уште никој не го поколеба авторитетот 

на нашите писатели; -от. (Да се нагласи дека сум прв. Тоа може да помогне во 

кариерата. Натаму да се развие истото, но со други изрази, посилно и поподробно). 

 Трактат: Очигледна е штетата од разликите во погледите и убедувањата. Штета 

од несогласноста во мненијата. “Царството да се раздели и да се владее” и сл. - Секој 

руски дворјанин има желба да не греши, но, за да се задоволи таа желба, треба да се 

има материјал за мнението. Каде е тој материјал? - Единствен материјал може да биде 

само мнението на раководството. Инаку нема гаранции дека мнението не е погрешно. 

Но како да се дознае мнението на раководството? Нам ќе ни речат: тоа се гледа од 

донесените мерки. Тоа е вистина... Хм! Не! Тоа не е вистина!.. Владата честопати ги 

затајува своите цели заради највисоките државни интереси, кои често се несфатливи 

за мнозинството. Таа честопати го постигнува резултатот со низа посредни мерки, 

кои може да си противречат една со друга, како и да немаат врска една со друга. 

К. Прутков 

Проект: 
За воведување на едноумието во Русија 
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Но тоа само се чини дека е така! Тие секогаш взаемно се сврзани со тајната врска на 

единствената државна идеја, на единствениот државен план; тој план би го зачудил 

умот со својата грамадност и со своите последици! Тој се раскрива низ неизбежните 

резултати на историјата! - Како поданикот да го дознае мислењето на владата додека 

не дојде историјата? Како тој да ги разгледува преземените мерки, ако не владее со 

клучот на нивната взаемна врска? - “Не според деловите на црпката за вода, туку 

според целокупноста на нејзините делови суди за нејзините достоинства”. Ова јас го 

реков уште во 1842 година и досега верувам во вистинитоста на оваа забелешка. 

Како може поданикот да ги сфати сите причини, намери, размислувања; различните 

видици на истата страна и разгледувањата на другата?! Тој никогаш тоа нема да го 

сфати ако самата влада не му даде раководни посочувања. Во тоа, ние се убедуваме 

секојдневно, секој час, ќе речам: секоја минута. Ете зашто одредени луѓе, дури и 

сосема благонаклонети, некојпат грешат со злонамерни толкувања. - Тие немаат 

сведоштва: кое мислење е правилно? Тие не знаат: до кое мислење треба да се 

придржуваат? Не можам да преминам со молчење... (Каков прекрасен израз! Треба 

почесто да го употребувам; тој како да докажува размислување и дури нешто како 

великодушност.) - Не можам да преминам со молчење дека многумина се признаени 

за злонамерни само затоа што не им беше познато: кое мислење е подобро за 

највисокото раководство? Положбата на тие луѓе е неискажано тешка; дури смело ќе 

речам: неподнослива! 

 Заклучок: Врз основа на сето погоре искажано и имајќи ги предвид: од една 

страна неопходноста, особено во нашата широка татковина, да се воспостави една 

гледна точка по сите општествени потреби и мерки на владата; од друга страна - 

невозможноста на постигањето на оваа цел без дарување на поданиците со надежно 

раководство за составување на мненијата; - нема да кријам (повторно, одличен 

израз! Задолжително ќе го користам што почесто) - нема да кријам дека најпогодно 

средство за тоа ќе беше воспоставување на повремено официјално издание, што ќе 

ги дава погледите на раководството за секој поединечен предмет. Овој владин орган, 

бидувајќи поддржан со доволно полициско и административно дејство на власта, ќе 

биде за јавното мнение неопходна yвезда, патоказ, светилник. Штетната наклонетост 
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на човековиот ум да размислува за сè што се случува на земјината топка ќе беше 

совладана и насочена на исклучително служење кон посочените цели и ставови. Би се 

воспоставило единствено мислење што ќе загосподари, за сите настани и прашања. 

Може дури да се спротивстави на развиената склоност да се побудуваат “прашања” 

во работите од општествениот и државен живот, зашто, каде водат тие? Вистинскиот 

патриот треба да биде непријател на сите така наречени “прашања”! 

 Со воведувањето на вакво раководно владино издание дури и злонамерните 

луѓе, само ако се дрзнат да бидат некојпат несогласни со посоченото мислење “што 

господари”, природно ќе се чуваат да му противречат на истото, да не се најдат под 

сомневање и под казна. Може дури да се гарантира дека секој, сакајќи им мир на 

своите деца и роднини, и ним ќе им влева почитување за мислењето што господари 

и, на тој начин, благодетните последици на таа преземена мера ќе се одразат не само 

врз современиците, но дури и врз најдалечното потомство. 

 Познавајќи го човековото срце и коренитите особини на рускиот народ можам 

со целосна сигурност да гарантирам за правичноста на сите мои заклучоци. Но, 

најважниот услов за успех ќе биде изборот на уредник за ваков владин орган. 

Уредникот треба да биде човек достоен во секој поглед, познат по својата усрдност 

и верност, кој ужива литературна слава без оглед што се наоѓа на државна служба, 

готов за корист на владата да го пренебрегне јавното мислење и почитување 

заради цврстото убедување во нивната целосна некомпетентност. Секако, ваков 

човек заслужува доволна парична исплата и награда со чин и со ордени. Не смеам 

да се понудам себеси за ваквата должност заради мојата вродена скромност. Но, 

јас сум готов да се жртвувам себеси до последниот здив, за несебична служба на 

нашата заедничка престол-татковина ако само тоа биде во согласност со плановите 

на највисокото раководство. Долгогодишната и безгрешна моја служба во 

Министерството за финансии, во Одделот за мери, би ми дала меѓу другото, можност 

навремено да ги разјаснам и различните финансиски прашања соодветно со мислите 

на владата. Разјаснувањата од овој вид честопати се речиси неопходни заради 

незавидната финансиска положба на нашата скапоцена татковина. 
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 Оставајќи го овој недостоен труд на разгледување на највисокото раководство, си 

гајам дрска надеж дека тој нема да ми се припише како вина, служејќи како несомнен 

израз на срдечната желба на верниот човек: да придонесе според силите на толку 

високо почитуваната од него добронамерност. 

Козма Прутков, Раководител на Одделот за мерки,  вистински статски 

советник  и кавалер на различни ордени.  1859 година (annus, i.) 

 

Забелешка: Во бројот на различните забелешки на маргините на овој проект се 

наоѓаат и следниве, што Козма Прутков, веројатно, сакал да ги развие во посебни 

проекти: 

1) “Да им се нареди на сите уредници на приватни печатни органи да ги пренесуваат 

раководните написи од официјалниот орган дозволувајќи им само нивно повторување 

и развивање”; 

2) “Да им се стави како обврска на сите раководители на одредени делови од 

управата: без престан да водат и постојано да ги соопштуваат во една централна 

управа списоците на сите лица кои служат под нивно раководство, со ознака наспроти 

секого: какви весници и списанија добива? Оние, кои не го добиваат официјалниот 

орган, како недобронамерни да не напредуваат во службата, да не добиваат повисок 

чин, ниту награди, ниту службени патувања”. 

 Воопшто, во портфељите на покојниот Козма Прутков, на кои со златни букви е 

втиснато “Зборник на недовршеното (d’inachevé)” се содржат голем број интересни 

документи, кои ја расветлуваат неговата литературна и државничка дејност. Можеби 

од нив уште нешто ќе биде подготвено за печат.
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 Какво палто има Иван Иванович! Одлично! А какво крзно околу вратот! Охо, какво 

крзно! сиво, како со мраз потфатено! Јас се обложувам во Бог знае што, ако некој 

друг има такво! Погледнете ги, за име Божје - особено ако тој започне да разговара 

со некого - погледнете отстрана: тоа е, да ги изедеш! Не може да се опише: сомот! 

сребро! оган! Господе, Боже мој! Николај Чудотворецу, угоднику Божји! зашто јас 

немам такво палто! Тој го соши уште тогаш, кога Агафија Федосејевна не патуваше 

во Киев. Вие ја знаете Агафија Федосејевна? онаа истата, што му го касна увото на 

претседателот? 

 Прекрасен човек е Иван Иванович! Каква ли куќа има во Миргород! Околу неа, 

од сите страни е стреата на дабови столбови, под стреата насекаде има клупи. Иван 

Иванович, кога времето ќе стане премногу жешко, ќе ги симне од себе палтото и 

облеката, ќе остане само по долната кошула и се одмара под стреата, гледа, што се 

случува  во дворот и на улицата. Какви само јаболкници и крушки има под прозорците! 

Само отворете го прозорецот - гранките се втурнуваат во собата. Тоа е сé пред куќата, 

а да видите што има во градината! Што само нема таму! Сливи, вишни, црешни, 

секакви градинарски растенија, сончогледи, краставици, дињи, грашок и дури гумно 

и ковачница. 

 Прекрасен човек е Иван Иванович! Тој многу ги сака дињите. Тоа е неговото 

најсакано јадење. Штом само се наруча и излезе под покривот по кошула, веднаш 

� наредува на Гапка да му донесе две дињи. И веќе самиот ќе ги исече, ќе го собере 

Н. В. Гогољ

Иван Иванович и Иван Никифорович 
(Извадок од “Повеста за тоа, како се скараа 
Иван Иванович и Иван Никифорович”) 
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семето во посебно хартииче и ќе започне со јадењето. Потоа � вели на Гапка да му ја 

донесе мастилницата и сам, со сопствена рака ќе ја напише хартијката со семето: “Оваа 

диња е изедена на тој датум”. Ако притоа има некој гостин, тогаш е: “учествуваше тој-

и-тој”. 

 Покојниот судија на Миргород секогаш уживаше, гледајќи ја куќата на Иван 

Иванович. Да, куќарката е сосема привлечна. Мене ми се допаѓа дека од сите страни 

до неа се доградени соби и сопчиња, така што ако таа се погледне оддалеку, тогаш 

се гледаат само крововите, насадени еден на друг, што многу наликува на чинија 

наполнета со палачинки, или уште подобро, на габи, што растат на дрво. Впрочем, 

сите кровови се покриени со трска; врбата, дабот и двете јаболкници се навалија врз 

нив со своите широки крошни. Меѓу дрвјата се гледаат  за миг и дури истрчуваат на 

улица малите прозорци со резбарени обоени капаци. 

 Прекрасен човек е Иван Иванович! Него и полтавскиот комесар го познава! Дорош 

Тарасович Пухивочка, кога патува од Хорол, секогаш наминува кај него. А протопопот 

отец Петар, кој живее во Колиберда, кога кај него ќе се соберат некои петмина гости, 

тој секогаш вели дека не познава никого, кој така го извршува христијанскиот долг и 

така добро умее да живее, како Иван Иванович. 

 Боже, како лета времето! Веќе минаа над десет години откако тој остана вдовец. 

Тој немаше деца. Гапка има деца и тие трчаат по дворот. Иван Иванович секогаш 

му дава на секој од нив или ѓеврече, или парче од диња, или круша. Гапка кај него 

ги чува клучевите од оставите и од подрумите; клучот од големиот сандак, што стои 

во неговата соба и од средишната остава Иван Иванович го носи со себе и не сака 

никого да пушта таму. Гапка, стасита девојка, се шета со свежи коленици и образи. 

 Колку богомолен човек е Иван Иванович! Секоја недела тој го облекува палтото 

и оди во црква. Штом влезе во неа, штом се поклони на сите четири страни, Иван 

Иванович обично се сместува на крилосот и многу добро потпевнува со бас. Кога 

службата ќе заврши, Иван Иванович никако не може да се додржи, да не ги помине 

сите сиромашни. Тој, можеби, не ќе сакаше да се занимава со толку здодевна работа 

да не го побудува кон тоа неговата природна добрина. 
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 - Здраво, сирота, - обично велеше тој, штом само ја пронајде најсакатата женичка, 

во искинат, сошиен од закрпи фустан. - Од каде си, кутра? 

 - Јас, господине, од селото дојдов: веќе трет ден не пиев, не јадев, сопствените 

деца од дома ме истераа. 

 - Кутра главичке, зашто дојде ваму? 

 - Онака, господине, милостина да питам, можеби некој барем за леб ќе ми даде. 

 - Хм, - обично одговараше Иван Иванович. - Значи, ти можеби, и месо ќе посакаш? 

 - Сé што вашата милост ќе даде, од сé ќе бидам задоволна. 

 - Хм! зарем месото е подобро од лебот? 

 - Од каде гладниот да знае. Сé што ќе дадете, сé е добро. 

 Притоа, старицата обично ја подаваше раката. 

 - Па добро, оди со Бога, - велеше Иван Иванович. - Што стоиш? Па јас не те тепам! 

- и, штом му се обрати со овие прашања на вториот, на третиот, тој накрај, или се 

враќа дома или наминува да испие чашка вотка кај соседот Иван Никифорович, или 

оди кај судијата, или кај полицаецот. 

 Иван Иванович многу сака ако некој му однесе подарок. Тоа нему многу му се 

допаѓа. 

 Многу добар човек е, исто, Иван Никифорович. Неговиот двор е покрај дворот на 

Иван Иванович. Тие, исто така, меѓу себе се пријатели, какви што светот не произведе. 

Антон Прокофјевич Пупопуз, кој сé досега шета во кафениот долг капут со сини ракави 

и во неделите руча кај судијата, велеше дека самиот ѓавол со јаженце ги врзал Иван 

Иванович и Иван Никифорович. Каде е едниот, таму и вториот оди. 

 Иван Никифорович никогаш не беше оженет. Макар што озборуваа дека тој се 

оженил, но тоа е чиста лага. Јас многу добро го знам Иван Никифорович и можам 

да речам дека тој немаше ниту намера да се жени. Од каде ли излегуваат сите тие 

гласини? Така, се прошири гласина дека Иван Никифорович се роди со опашка 
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одзади. Но таа измислица е толку глупа, и истовремено, гнасна и непристојна, што јас 

дури сметам дека не е потребно таа да се опровргне пред просветените читатели, на 

кои, без сомневање, им е познато дека само вештерките, и тоа, мошне малубројни, 

имаат опашка одзади, а кои, впрочем, повеќе му припаѓаат на женскиот, отколку на 

машкиот пол. 

 Без оглед на големата приврзаност, овие ретки пријатели не беа сосема слични 

меѓу себе. Нивните карактери најдобро може да се дознаат од нивната споредба: 

Иван Иванович има дарба да говори необично пријатно. Господе, како ли тој говори! 

Тоа чувство може да се според само со тоа, кога ви ја требат главата од вошки или 

полека минуваат со прсти по вашата петица. Ќе слушаш, ќе слушаш - и ќе ја спуштиш 

главата. Пријатно! извонредно пријатно! како сон после бањање. Иван Никифорович, 

наспроти тоа, сé повеќе си молчи, но затоа, ако закачи зборче, тогаш само држи се: 

ќе избричи подобро од секаков брич. Иван Иванович е слабичок и со висок раст; 

Иван Никифорович е малку понизок, но затоа се шири во дебелина. Главата на Иван 

Иванович наликува на репка со опашката удолу, главата на Иван Никифорович - на 

репка со опашката угоре. Иван Иванович само после ручек лежи по кошула, под 

стреата; навечер пак, го облекува палтото и оди некаде - кај градската продавница, 

што тој ја снабдува со брашно, или во поле, да лови препелици. Иван Никифорович 

цел ден лежи на тремот - ако денот не е особено жежок, тогаш со грбот кон сонцето 

- и не сака никаде да оди. Ако му падне напамет наутро, тогаш ќе прошета по дворот, 

ќе го погледне домаќинството и повторно, на одмор. Порано, се случуваше, ќе 

намине кај Иван Иванович. Иван Иванович е премногу префинет човек и во пристоен 

разговор нема никогаш непристојно зборче да рече, дури ќе се навреди ако слушне. 

Иван Никифорович некојпат нема да се причува; тогаш обично Иван Иванович 

станува од местото и вели: “Доволно, доволно е, Иване Никифорович; подобро е 

што поскоро на сонце, отколку вакви, неугодни на Бога зборови да кажуваме”. Иван 

Иванович многу се лути ако во чорбата пронајде мува: тој тогаш просто излегува од 

кожата - и чинијата ќе ја фрли, и домаќинот ќе го искара. Иван Никифорович многу 

сака да се бања, и, кога ќе седне во вода до грло, наредува да му се стави самоварот 

и многу сака да пие чај во вакво студенило. Иван Иванович си ја бричи брадата два 
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пати неделно; Иван Никифорович, еднаш. Иван Иванович е премногу љубопитен. 

Боже сочувај, ако започнеш нешто да му раскажуваш и нема да довршиш! Ако од 

нешто е незадоволен, тој веднаш го дава тоа на знаење. Според изгледот на Иван 

Никифорович е мошне тешко да се забележи, задоволен ли е тој или се лути; макар 

и да се израдува на нешто, нема да покаже. Иван Иванович има малку страшлив 

карактер, Иван Никифорович, напротив, има толку широки шалвари, што да се 

надујат тие, во нив би се сместил целиот негов двор со амбарот и со сите згради. Иван 

Иванович има големи изразни очи со боја на тутун и устата малку му наликува на 

буквата ижица, Иван Никифорович има мали, жолтеникави очи, кои сосема се губат 

меѓу густите веѓи и дебелите образи, и носот му е како зрела слива. Ако ве почести 

со тутун, Иван Иванович секогаш претходно ќе го лизне капакот на табакерата, потоа 

ќе тропне со прстот по неа и, штом ви ја подаде, ќе рече, ако сте познаници: “Смеам 

ли да ве замолам, господине мој?”; ако не сте познаници, тогаш: “Смеам ли да ве 

замолам, господине, немајќи чест да ви го знам чинот, името и татковото име?” Иван 

пак, Никифорович, ви ја дава право в раце својата табакера и ви вели: “Земајте”. Како 

Иван Иванович, така и Иван Никифорович не ги сакаат стениците и никако нема да 

го пропуштат Еврејчето трговец, а да не купат од него еликсири против тие инсекти 

во различни шишенца, откако претходно добро ќе го искараат зашто тој ја исповеда 

еврејската вера. 

 Впрочем, без оглед на некои разлики, Иван Иванович и Иван Никифорович се 

прекрасни луѓе. 
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Човекот без слезина 
Маскирани 

 Вечер. По улицата оди шарена толпа, што се состои од напиени носии. Смеа, 

разговор и играње. Пред толпата скока мало војниче во старо шинелче и со накривена 

капа. 

 Кон толпата оди подофицер. 

 - Зашто не ме поздравуваш? - му се нафрлува подофицерот на војничето. - А? 

Зашто? Стој! Кој си ти? 

 - Миличок, па ние сме маскирани! - со женски глас одговара војничето и толпата, 

заедно со подофицерот, се валка од смеа... 

*
 Во ложата седи убава госпоѓа; тешко е да се определат нејзините години, но таа 

е млада и уште долго ќе остане млада... Таа е раскошно облечена. На нејзините бели 

раце има по еден масивен брилијант, на градите дијамантски брош. Покрај неа лежи 

скапа бунда. Во ходникот ја очекува лакеј во униформа, на улицата пар вранци и 

санки со мечкино крзно... Задоволното убаво лице и мебелот велат: “Јас сум среќна и 

богата”. Но, не � верувајте, читателу! 

 “Јас сум маскирана, - си мисли таа, - утре или задутре баронот ќе ме замени со 

Nadine и ќе ми го земе сето тоа”... 

*
 На масата за карти седи дебелко во фрак, со тројна брада и со бели раце. Пред 

него има куп пари. Тој губи, но не се грижи. Напротив, тој се насмевнува. Зашто, за 

него не е ништо - да загуби една, две илјади. Во трпезаријата, неколкумина слуги му 
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подготвуваат остриги, шампањ и фазани. Тој сака добро да касне. По вечерата тој ќе 

замине кај неа. Таа го чека. Тој добро живее, нели? Тој е среќен! Но погледнете, какви 

глупости се вртат во неговиот замастен мозок! 

 “Јас носам маска. Утре ќе ми дојде ревизија и сите ќе дознаат дека само имам 

маска!..” 

*
 На судење, адвокатот ја брани обвинетата... Таа е убава жена, со донемајкаде 

тажно лице, не е виновна! Гледа Бог дека таа не е виновна! Очите на адвокатот горат, 

образите му пламтат, во гласот се слуша солза... Тој страда заедно со обвинетата, ако 

ја осудат, тој ќе умре од тага!.. Публиката го слуша, се скочанува од наслада, се плаши 

тој да не заврши. “Тој е поет”, шепотат слушателите. Но, тој само се маскира во поет! 

 “Да ми дадеше тужителот уште пар стотини, јас ќе ја затворев! - си мисли тој. Во 

улога на обвинител ќе бев поефектен”. 

* 
 По селото оди пијано селанче, пее и писка со хармониката. На лицето му се 

чита пијана умилност. Тој се кикоти и подигрува. Тој весело живее, нели? Не, тој се 

маскира! 

 “Ми се јаде”, си мисли тој. 

* 
 Млад професор, доктор, чита почетна лекција. Тој убедува дека нема поголема 

среќа отколку да � се служи на науката. “Науката е сé! - вели тој, - таа е животот!” 

И нему му веруваат... Но, нему ќе му ја видеа маската, да слушнеа што � рече тој на 

својата сопруга по лекцијата. 

 Тој рече: “Сега сум, мајчичке, професор. Професорот има практика десетпати 

поголема од обичниот лекар. Сега сметам на дваесет и пет илјади годишен приход”. 
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*
 Шест влезови, илјада огнови, толпа, жандарми, тапкање. Тоа е театар. Над 

неговите порти, како во Ермитаж кај Лентовски, пишува: “ Сатира и морал”. Овде се 

плаќаат големи пари, се пишуваат долги рецензии, многу се ракоплеска и ретко  

се бара тишина. 

 Но тој храм е маскиран. Ако ја симнете “Сатира и морал”, нема да ви биде тешко 

да прочитате: 

 - Канкан и ене. 

Човекот без слезина 
Репка 
Превод од детски 

 Си живееја дедо и баба. Си живееја и им се роди Серж. Серж имаше долги уши и 

репка наместо глава. Си порасна Серж, голем-преголем. Го повлече него дедото за 

уши; влече ли влече, не може да го извлече Серж човек да стане. Ја викна дедото 

бабата. 

 Бабата за дедото, дедото за репката, влечат ли влечат, не може да го извлечат. 

Ја викна бабата тетка-кнегиња. 

 Тетката за бабата, бабата за дедото, дедото за репката, влечат ли влечат, не може 

да го извлечат. Го викна кнегињата кумот-генерал. 

 Кумот за тетката, тетката за бабата, бабата за дедото, дедото за репката, влечат 

ли влечат, не може да извлечат. Не издржа дедото. Си ја ожени тој ќерката за богат 

трговец. Го викна тој трговецот со паричките. 

 Трговецот за кумот, кумот за тетката, тетката за бабата, бабата за дедото, дедото 

за репката, влечат ли влечат и ја извлекоа главата-репка меѓу луѓето. 

 И Серж стана државен советник. 
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 Семјон Ардалионович пред три дена ми вели: “Ќе бидеш ли ти, Иване Иваничу, 

некогаш трезен, кажи ми те молам?” 

 Чудно барање. Јас не се лутам, јас сум срамежлив човек; но сепак, ете, од мене 

налудничав сторија. Сликарот го нацрта мојот портрет од случајност: “Сепак си, вели, 

литератор”. Јас се согласив и тој го изложи. Читам: “Одете да го видите тоа болезливо, 

блиску до лудилото лице”. Тоа нека го, но како е тоа сепак, веднаш па во печат? Во 

печатот сé е благородно; идеали се потребни, а овде... 

 Кажи барем посредно, затоа е стилот. Не, тој посредно не сака. Денес хуморот 

и добриот стил исчезнуваат и пцостите на местото на шегите се заменуваат. Јас не 

се лутам: не сум Бог знае каков литератор, напишав повест, не ја печатеа, напишав 

хумореска, ја откажаа. Овие хуморески јас многу и по различни редакции ги носев, 

секаде откажуваа: “Сол ми велат, ви недостасува”. “Каква ли сол”, прашувам иронично, 

“атичка ли?” 

 Дури не ме ни сфати. Повеќе на книжарите им преведувам од француски. Исто 

и на трговците реклами им пишувам: “Реткост! Црвено, божем, чајче од сопствени 

плантации...” За пофалното слово за неговото превосходство, покојниот Петар 

Матвеич добра пара земав. “Уметност на допаѓање кај дамите” по нарачка на 

книжарот составив. Овакви книшки едно шест во мојот живот издадов. Волтеровите 

изреки сакам да ги соберам, но се плашам нема ли пресно да биде. Каков Волтер сега; 

денес е стап, не Волтер! Последните заби еден на друг си ги скршија! Ете ја целата 

моја литературна дејност. Зарем што бесплатно по редакциите писма праќам со мој 

целосен потпис. Сé совети и опомени делам, критикувам и патот го покажувам. Во 

Фјодор Михајлович Достоевски
Б О Б О К 
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една редакција минатата седмица четириесетто писмо за две години пратив; четири 

рубли само за поштенски марки потрошив. Карактерот ми е лош, тоа ти е.

 Мислам дека сликарот ме нацрта не заради мојата литература туку заради двете 

мои симетрични брадавици на челото: феномен, божем. Ја нема идејата, па сега тие 

со феномени се вадат. И како му се погодија на портретот моите брадавици - живи! 

Тоа тие реализам го нарекуваат.

 Што е до лудилото, тоа кај нас од минатата година многумина како луди се водат. 

И со каков стил: “Со таков, божем, самобитен талент... и ете што накрај се случи... 

впрочем, тоа дамна можеше да се предвиди...” Тоа е доволно итро така што од точка 

на чистата уметност може и да се пофали. Е сега, тие уште попаметни се вратија. Тоа 

е, што кај нас до лудило ќе те доведат, но попаметен уште никого не го направија. 

Најпаметен од сите за мене е оној кој барем еднаш во месецот себеси будала ќе се 

нарече - способност, денес нечуена! Порано барем еднаш годишно будалата за себе 

знаеше дека е будала, сега никако. И до толку ги заплеткаа работите што будалиот 

од паметниот не можеш да го разликуваш. Тоа тие намерно го направија. Се потсетив 

на шпанската шега, кога Французите пред два и пол века првата лудница кај себе 

ја изградија: “Тие ги затворија сите свои будали во посебна куќа за да уверат дека 

самите тие се паметни луѓе”. Тоа е така: ако го затвориш другиот во лудница, ти не си 

го докажал својот ум. “К. полуде, значи, сега ние сме паметните”. Не, уште не значи.

 Впрочем, по ѓаволите... и што тоа јас со својот памет се зафатив; зборам. Дури на 

слугинката � здодеав. Вчера доаѓа еден пријател: “Тебе, ми вели, стилот ти се менува, 

сечен е. Сечеш, сечеш и воведна реченица, зад воведната уште една воведна, потоа 

во заграда нешто ќе вметнеш, а потоа пак ќе исечеш, ќе исечеш...”  Пријателот е во 

право. Со мене нешто чудно се случува. И карактерот се менува и главата ме боли. 

Започнувам да гледам и да слушам некои чудни нешта. Не се гласови, туку како некој 

покрај мене да вели: “Бобок, бобок, бобок!” Кој е тој бобок? Треба да се разонодам.

 Бев да се разонодувам, се најдов на погреб. Далечен роднина. Колешки сепак, 

советник. Вдовица, пет ќерки, сите девојки. Тоа само чевли да им земеш колку ли ќе 

те чини! Покојникот земал, сега - пензиичка. Ќе ги стегнат опашките. Мене секогаш 
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несрдечно ме дочекуваа. Па немаше ни сега да одам да не е таков случајот. Меѓу 

другите до гробишта го испратив; ме одбегнуваат и се гордеат. Мундирот ми е 

вистина лош. Едно дваесет и пет години мислам, не бев на гробишта, какво место! 

Како прво, мирисот. Петнаесеттина мртовци стигнаа. Прекривки со различни цени; 

дури два катафалка: за еден генерал и за некоја госпоѓа. Многу тажни лица, многу 

и лажна тага, многу и отворена веселба. Клирот не може да се пожали: приходи. Но 

мирисот, мирисот. Не би сакал да бидам овдешен духовник. 

 Во лицата на мртовците подгледнував со внимание, не надевајќи се на мојата 

впечатливост. Има меки изрази, има и непријатни. Воопшто насмевките не се добри, 

кај некои дури и многу. Не ги сакам; ги сонувам.

 На службата излегов од црквата на воздух; денот беше сивкаст, но сув. Исто и 

ладно беше, ама октомври е. Прошетав по гробовите. Различни класи. Третата класа 

е триесет рубли: и евтино и пристојно. Првите две класи во црква и под паперта; е, 

тоа каса. Овој пат во третата класа погребуваа едно шестмина, меѓу нив генерал и 

госпоѓа. Погледнав во гробовите - ужасно: вода, и тоа каква вода! Сосем зелена 

и... па што натаму! Секоја минута гробарот со црпка ја исфрлаше. Излегов додека е 

службата, да прошетам зад портата. Овде сега е сиропиталиште, а малку понатаму и 

ресторан има. И така, не е лошо ресторанчево: и да замезиш и сé останато. Се собраа 

и многу од оние, кои испраќаа. Многу забележав веселост и воодушевување искрено. 

Замезив и се напив.

 Потоа сопственорачно учествував во носењето на сандакот од црквата до 

гробот. Зашто тоа мртовците во сандакот стануваат така тешки? Велат, по некоја 

инерција, дека телото веќе не се управува од самиот... или некоја глупост од овој 

тип; � противречи на механиката и на здравиот разум. Не сакам кога само со општо 

образование кај нас се пикаат да ги решаваат специјалностите, кај нас тоа е насекаде 

така. Цивилни луѓе сакаат да судат за воените и дури за маршалски предмети, луѓе со 

инженерско образование повеќе судат за филозофијата и за политичката економија.

 На парастос не отидов. Јас сум горд и ако ме примаат само за екстремна потреба, 

што има да се влечам по нивните ручеци макар и погребни? Не сфаќам само зашто 
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останав на гробиштата; седнав на некој споменик и соодветно се замислив.

 Започнав со московската изложба, завршив со чудењето, говорејќи воопшто, како 

тема. За “чудењето” еве што заклучив: “На сé да се чудиш секако е глупо, на ништо 

да не се чудиш е далеку поубаво и не знам зашто прифатено е како добар тон. Но тоа 

е едвај така во суштината. Според мене, на ништо да не се чудиш е далеку поглупо 

отколку на сé да се чудиш. Освен тоа; на ништо да не се чудиш е речиси исто како 

и ништо да не почитуваш. Па глупиот човек и не може да почитува”. “Јас пред сé 

сакам да почитувам. Јас сум жеден да почитувам”, ми рече пред некој ден еден мој 

познаник. Тој е жеден да почитува! И Боже, што ќе беше со тебе помислив, ако се 

дрзнеше ова да го објавиш! 

 Треба да претпоставам дека седев долго, дури и премногу долго; то-ест јас дури и 

прилегнав на долгиот камен во облик на мермерен гроб. И како ли тоа се случи што 

започнав да слушам различни нешта? Прво не обрнав внимание, но сепак разговорот 

продолжуваше. Слушам, звуците се тивки како устите да се затворени со перници; 

притоа се јасни и многу блиски. Се сепнав, приседнав и почнав внимателно да слушам.

 “Ваше превосходство, тоа никако не е можно. Вие објавивте во каро, јас вистувам 

и одненадеж вие имате седумка треф. За трефот порано требаше да се договориме”.

 “И што, значи, да играме наизуст? Каде е тогаш привлечноста?” 

 “Не може ваше превосходство, без гаранции никако не може. Треба задолжително 

со будала и со една темна рака”.

 “Е, будала овде нема да најдеш“.

 Какви охолни зборови! И чудно е и неочекувано. Едниот глас е таков влијателен и 

солиден, другиот како да е меко засладен; немаше да верувам да не чув самиот. На 

парастосот јас чинам, не бев. И сепак како тоа - овде преферанс и кој е тој генерал? 

Дека се слушаше од гробот во тоа немаше сомневање. Јас се наведнав и го прочитав 

натписот на споменикот: “Овде почива телото на генерал-мајорот Первоједов... на тие 

и тие ордени носител”. Хм. “Почина во август оваа година... педесет и седумгодишен... 

Почивај мил пепелу, до радосното утро!” 
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 Хм, по ѓаволите, навистина генерал! На другиот гроб, од каде доаѓаше засладениот 

глас уште немаше споменик; имаше само плоча; веројатно од новите е. По гласот 

надворешен советник.

 “Ох-хо-хо-хо-хо!”, се слушна веќе сосем нов глас, едно пет стапки од генералското 

место и од веќе сосем свежиот гроб - глас машки и народен, но растегнат на умилен 

и благогласен начин. “Ох-хо-хо-хо!” 

 “Ах, тој повторно ика!”, се слушна гадливиот и надмен глас на раздразнетата дама 

како од високо општество. “Казнета сум покрај овој дуќанџија!” 

 “Јас не икав, па и не јадев, тоа е самата моја природа. И вие госпоѓо, од вашите 

каприци не можете да се смирите”, вели машкиот глас. 

 “Па зашто вие овде легнавте?”, го праша надмениот женски глас. 

 “Ме легнаа, ме легнаа мене сопругата и малите деца, не легнав јас самиот. Таинство 

на смртта! Не би легнал покрај вас за ништо, за никакво злато; лежам според мојот 

капитал, судејќи по цената. Затоа што ние тоа секогаш го можеме, за гробот наш по 

третата класа да платиме”. 

 “Си заштедил, луѓето си ги лажел?”, продолжи женскиот глас. 

 “Како ќе ве излажеш кога ете, од јануари никаква уплата од вас немаше. Долг 

имате кај нас, во дуќанот”. 

 “Е, ова е глупо; овде мислам, глупо е долговите да се побаруваат, многу глупо! 

Одете горе. Прашајте ја внуката, таа ме наследи”. 

 “Каде сега ќе прашаш и каде ќе одиш. Обајцата докрај дојдовме и пред судот 

божји во гревовите сме исти”, продолжи машкиот глас. 

 “Во гревовите!”, со презир повтори покојната. “Не смеете со мене воопшто да 

зборувате!” 

 “Сепак дуќанџијата ја слуша госпоѓата, ваше превосходство!”, се јави повторно 

засладениот глас.  
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 “Зашто да не ја послуша?”, рече превосходството.  

 “Па познато е, ваше превосходство, бидејќи овде нов поредок има”, му одговори 

советникот, “Зашто, ние, така да речам, сме мртви, ваше превосходство”. 

 “Ах, да! Па, сепак е поредок...” , се согласи превосходството.  

 Нема збор, ама ме утешија! Ако овде до ова дојде работата, што си да се прашува 

на горниот кат?! Какви сепак, нешта! Продолжив да слушам макар и со прекумерно 

негодување.

 “Не, јас би живеел! Не... јас знаете ли... јас би живеел!”, се зачу одненадеж нечиј 

нов глас некаде помеѓу генералот и раздразнетата госпоѓа.

 “Го слушате ли ваше превосходство, нашиот повторно за истото се фати. По три 

дена молчи, молчи и одеднаш: “Јас би живеел, не, јас би живеел!” И со таков, знаете 

ли, апетит, хи-хи!”

 “И со лекомисленост”, додаде неговото превосходство. 

 “Го фаќа него, ваше превосходство и знаете, заспива тој, веќе од април е овде и 

одеднаш: “Јас би живеел!” 

 “Малку е здодевно, сепак”, забележа неговото превосходство.

 “Здодевно е ваше превосходство, можеби пак малку Авдотја Игнатјевна да ја 

раздразниме, хи-хи?” 

 “Не никако, ве молам. Не можам да ја трпам таа жива досада”. 

 “А јас не можам вас обајцата да ве трпам”, се одзва досадата, “Вие самите сте 

најздодевни и не умеете ништо идеално да раскажете. Јас за вас, ваше превосходство, 

знам една историичка, како вас од под еден сопружнички кревет наутро лакејот со 

четка ве измете”. 

 “Никаква жена!”, низ заби процеди генералот. 

 “Мајчичке Авдотја Игнатјевна!”, наеднаш повторно повика дуќанџијата, “Госпоѓо 

моја, кажи ми без зло да паметиш, што е ова, дали јас по маки одам или нешто друго 
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се случува?..” 

 “Ах, тој пак со истото, јас така и претчуствував затоа што има мирис од него, тоа тој 

се врти!”, проговори Авдотја Игнатјевна.  

 “Не се вртам јас, мајчичке и нема од мене никаков таков особен мирис, бидејќи сум 

сé уште во целосното наше тело, како што е, се сочував себеси, а ете вие госпоѓо, веќе 

така се начнавте - затоа и мирисот е навистина неиздржлив, дури и за ова место. Само 

од учтивост и молчам”. 

 “Ах, одвратник еден! Од него самиот така смрди, а тој на мене...”, се слушна гласот 

на Авдотја Игнатјевна.  

 “Авдотја Игнатјевна”, проговори чиновникот, “Причекајте малку, новите ќе 

проговорат”. 

 “А што, зарем уште не проговорија?”, праша неговото превосходство. 

 “Дури и оние од пред три дена уште не се освестија ваше превосходство, знаете 

и самиот дека некои и по цела седмица молчат. Добро е што нив вчера, прексиноќа 

и денес некако наеднаш го донесоа. Инаку на десет стапки околу нас сите се од 

ланските. Ете, ваше превосходство, денес тајниот советник Тарасевич го погребаа. 

Јас по гласовите дознав. Внукот негов ми е познат, вчера сандакот го спушташе”. 

 “Хм, а каде е тој овде?” 

 “Па ете го на пет чекори од вас, ваше превосходство, налево. Речиси кај вашите 

нозе... Да можевте, ваше превосходство, да се запознаете со него”, предложи 

советникот. 

 “Хм, сепак не... зарем јас прв...”, се двоумеше неговото превосходство.  

 “Ама тој самиот ќе започне, ваше превосходство. Тој дури и поласкан ќе биде, 

препуштете ми мене, ваше превосходство и јас...” 

 “Ах, ах... ах, што е со мене?”, одненадеж простенка нечие преплашено ново гласче.
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 “Новиот, ваше превосходство, новиот, фала Богу и тоа колку бргу! Некои и по цела 

седмица не разговараат”. 

 “Ах, се чини дека е млад човек!”, повика Авдотја Игнатјевна. 

 “Јас, јас... јас од компликации и така наеднаш!”, проговори повторно младичот, 

“Мене Шулц уште вчера ми вели, вие, ми вели, имате компликации, а јас наутро и 

умрев. Ах!” 

 “Нема што да се прави, младичу”, милостиво и очигледно радувајќи му се на новиот 

забележа генералот, “Треба да се утешиме! Добре дојдовте во нашата, така да речам, 

долина Јосафатова. Ние сме добри луѓе, ќе нé запознаете и ќе нé просудите. Генерал-

мајор Василиј Васиљев Первоједов, ви стојам на располагање”, се претстави неговото 

превосходство. 

 “Ах, не! Не, не, тоа никако! Јас кај Шулц; кај мене, знаете, компликации се појавија, 

прво градите ми ги зафати и кашлица, потоа настинав: градите и грип... и ете, сосем 

неочекувано... сосем, сосем неочекувано”. 

 “Вие велите, прво градите”, меко се надоврза чиновникот како да сака да го 

ободри новодојденецот.

 “Да, градите и мокрота, потоа нема мокрота и градите и не можам да дишам... и 

знаете...” 

 “Знам, знам. Но ако се градите требаше повеќе кај Ек, не кај Шулц”, го посоветува 

чиновникот. 

 “А јас знаете, сé кај Боткин се спремав... и наеднаш...”, велеше младичот.  

 “Е, Боткин каса”, забележа генералот. 

 “Ах не, сосем не каса; јас слушнав дека тој е толку внимателен и однапред сé ќе 

претскаже”, проговори младиот глас. 

 “Неговото превосходство забележа за цената”, го исправи чиновникот. 
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 “Ах, што ви е, само три десетки и тој така прегледува, па и рецептот... и јас 

задолжително сакав кај него затоа што ми рекоа... Што мислите господа, каде да 

одам, кај Ек или кај Боткин?” 

 “Што? Каде?”, пријатно смеејќи се, се затресе телото на генералот. Чиновникот го 

следеше на високи тонови.

 “Мило момче, мило мое радосно момче, како ли те сакам!”, восхитено извика 

Авдотја Игнатјевна, “Камо покрај таков да ме ставеа!” 

 Не, јас ова не можам да го допуштам! И тоа е современиот мртовец! Но да го 

послушам уште и да не избрзувам со заклучоците. Овој мрсулко, новиот, јас од некни 

во гробот го паметам - израз на лицето како преплашено пиле, најодвратно во светот! 

Но сепак, што е натаму.

 Но натаму започна таква катавасија, што јас не сочував сé во сеќавањето 

зашто многумина одеднаш се разбудија; се разбуди чиновникот од статските 

советници и веднаш со генералот започна за итниот проект на новата поткомисија 

во министерството - за работата и за веројатната, сврзана со поткомисијата 

прераспределба на должностите со што мошне и мошне го развесели генералот. 

Признавам, самиот дознав многу новини бидејќи им се зачудив на патиштата по 

кои во престолнината можат да се дознаат административните новости. Потоа 

се полуразбуди еден инженер, но тој уште долго мрмореше целосни глупости 

така што нашите не го задеваа, го оставија да лежи до времето. Накрај, покажа 

признаци на гробно воодушевување погребената утринава госпоѓа под катафалкот. 

Лебезјатников, затоа што ласкавиот и омразен од мене надворешен советник кој 

беше сместен покрај генералот Первоједов, се викаше Лебезјатников - тој мошне се 

врткаше и се чудеше дека овојпат толку бргу сите се будат. Да признам, и јас бев 

зачуден; впрочем, некои од разбудените беа погребани пред три дена како например, 

една мошне млада девојка од шеснаесеттина години, која само се кикотеше... мрско 

и одвратно се кикотеше.

 “Ваше превосходство, тајниот советник Тарасевич се будат!”, прогласи 

Лебезјатников со извонредна итрина.
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 “А? Што?”, гадливо и со шушкав глас промрморе ненадејно будниот таен советник. 

Во звуците на гласот имаше нешто каприциозно. Јас со љубопитство наслушнав 

бидејќи во последните денови нешто слушнав за овој Тарасевич - соблазниво и 

тревожно во највисока мерка. 

 “Тоа сум јас ваше превосходство, засега сум само јас”, рече Лебезјатников. 

 “Што барате и што ви треба?”, праша тајниот советник.  

 “Единствено да се распрашам за здравјето на вашето превосходство; од недостиг 

на навика овде секој од првпат се чувствува како стеснето... Генерал Первоједов би 

сакал да ја има честа да се запознае со вашето превосходство и се надеваат...” 

 “Не сум слушнал”, го прекина Тарасевич. 

 “Ве молам, ваше превосходство, генералот Первоједов, Василиј Васиљевич...”, 

продолжи Лебезјатников.  

 “Вие сте генералот Первоједов?” 

 “Не, ваше превосходство, јас сум само надворешен советник Лебезјатников, ви 

стојам на располагање, генералот Первоједов...” 

 “Глупости! И ве молам, оставете ме намира”. 

 “Оставете!”, со достоинство ја прекина накрај самиот генерал Первоједов гнасната 

итаница на својот задгробен клиент. 

 “Не се разбудија уште ваше превосходство, тоа треба предвид да се земе; тоа тие 

не се навикнати: ќе се разбудат и инаку ќе ве примат...” 

 “Оставете”, повтори генералот. 

 “Василиј Васиљевич! Еј вие, ваше превосходство!”, одненадеж гласно и со жестина 

повика покрај самата Авдотја Игнатјевна, некој нов глас - глас господарски и дрзок, 

со заморен според модата изговор и со дрско скандирање: “Јас веќе вас сите два часа 

ве набљудувам; веќе три дена лежам; вие секако ме паметите, Василиј Васиљевич? 

Клиневич, кај Волконски се сретнувавме, каде што вас не знам зашто, исто така ве 

примаа”. 
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 “Како, грофе Петар Петрович... зарем вие сте... и во таква млада доба... Колку ми е 

жал!” 

 “И мене ми е жал, но мене ми е сеедно и јас одовде сакам да го извлечам сето 

возможно. Не сум гроф, само барон, само барон. Ние сме некои барончиња, од 

лакеите, па и не знам зашто, не ми е грижа. Јас сум само никаквец од псевдовисокото 

општество и ме сметаат за “мил шегобиец”. Татко ми е некакво генералче, мајка ми 

некогаш беше прифатена во високите кругови. Јас со Зифел-жидот над педесет 

илјади минатата година лажни пари протурив, па него и го поткажав; сите пари со себе 

Јулка Шарпентје де Лусињан во Бордо ми ги однесе. И замислете си, јас имав дадено 

збор, бев сосем верен - Шчевалевска, три месеци до шеснаесет години � недостигаа, 

таа е уште во училиште, со неа деведесет илјади даваат. Авдотја Игнатјевна, ме 

паметите ли мене; паметите ли како пред петнаесеттина години додека сé уште бев 

четиринаесетгодишен паж, вие ме развративте?” 

 “Ах, тоа си ти никаквецу, барем тебе Господ те прати, инаку овде...”, се вмеша 

Авдотја Игнатјевна.  

 “Напразно вие вашиот сосед, негоцијантот, го сомничите во лошиот мирис... Јас 

само молчев и се смеев. Бидејќи тоа е од мене, мене така и ме погребаа, во закован 

сандак”. 

 “Ах, каква мрскост! Но сепак, јас се радувам; вие нема да ми верувате Клиневичу, 

нема да поверувате какво отсуство на живот и остроумност имаме овде!” 

 “Да, да; и јас имам намера да воведам овде нешто оригинално. Ваше превосходство 

- не вие, Первоједов - ваше превосходство, другиот, господин Тарасевич, таен 

советнику! Одговорете! Јас сум Клиневич, кој вас кај госпоѓица Фири во постот ве 

возеше, ме слушате ли?” 

 “Ве слушам, Клиневич, многу сум радосен, верувајте ми...” 

 “Ниту за грош не ви верувам, но не е ни битно. Јас вас мило старче, сакам да ве 

бакнам, ама фала Богу не можам. Знаете ли вие господа, што изведе овој дедо? Тој 

пред три или пред четири дена умре и можете да си замислите, цели четиристотини 
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илјади помалку во државната каса оставил. Сума за вдовиците и сиромаштијата и само 

тој раководел со нив, така што него осум години не го прегледувале. Си замислувам 

сега како им се издолжиле лицата на тие таму и како тие го поменуваат? Навистина, 

слатка мисла! Јас сета последна година се чудев како кај овој седумдесетгодишен 

старец со притисок и костоболка му остана уште сила за разврат и - ете ја сега 

одгатката! Тие вдовици и сирачиња веќе самата мисла на нив го жештеше! Јас тоа 

одамна го знаев, само јас и знаев, мене Шарпентје ми рече и штом дознав јас него 

го притегнав онака пријателски: “Дај ми дваесет и пет илјади или утре ќе ти дојде 

ревизија”; и замислете си тогаш само тринаесет илјади му се најдоа, така што тој 

мошне навремено умре. Деденце, деденце, ме слушате ли?” 

 “Драги Клиневич, јас сосем сум согласен со вас и залудно вие... се впуштавте во 

такви подробности”, рече Тарасевич и продолжи, “Во животот има толку страдања, 

толку маки и толку малку одмазда... јас посакав накрај да се смирам и колку што 

гледам, се надевам одовде сé да извлечам...” 

 “Можам да се кладам дека тој веќе ја намириса Катиш Берестова!”, го прекина 

Клиневич.  

 “Која?.. Која Катиш?”, стрвнички затрепери гласот на старецот.

 “А-а-а, која Катиш? Ете ја лево, пет чекори од мене, десет чекори од вас. Таа овде е 

веќе петти ден и да знаевте, деденце, каква малечка е таа... од добра куќа, воспитана 

и монструм, монструм до последната граница! Јас таму никому не ја покажував, само 

јас и знаев... Катиш, одговори ми!” 

 “Хи-хи-хи!” - се зачу напукнатиот звук на девојкиниот глас, но во него се слушна 

нешто налик на убод со игла, “Хи-хи-хи!”

 “И блон-ди-на е?”, прекинато, во три звука проговори деденцето. 

 “Хи-хи-хи!”, се слушна наместо одговор. 

 “Мене... мене одамна”, проговори со тежок здив старецот, “Ми се допаѓаше мечта 

за блондина... од петнаесеттина години... и токму под вакви околности...” 



okno.mk 157

 “Чудовиште!”, извика Авдотја Игнатјевна.

 “Доволно е!”, реши Клиневич, “Гледам дека материјалот е извонреден. Ние веднаш 

ќе се собереме за подобро. Главно е, весело да го минеме останатото време; но кое 

време? Еј вие, чиновнику едикојси, Лебезјатников ли беше, јас слушнав дека така ве 

велеа!” 

 “Лебезјатников, надворешен советник, Семјон Јевсеич, ви стојам на располагање 

и многу-многу-многу сум радосен”. 

 “Плукам на вашата радост, а само вие ми се чини, овде сé знаете. Кажете ми, како 

прво, јас од вчерашниот ден се чудам, како тоа ние овде да разговараме? Та ние сме 

мртви, меѓутоа говориме; дури и како да се движиме, меѓутоа ниту говориме ниту се 

движиме? Какви се овие трикови?” 

 “Тоа ако посакате, бароне, би можел подобро од мене Платон Николаевич да ви го 

објасни”, одговори Лебезјатников. 

 “Кој е тој Платон Николаевич? Не мрморете, кажете веднаш“. 

 “Платон Николаевич е наш домашен, овдешен филозоф, природонаучник и 

магистер. Тој неколку филозофски книшки напиша, но ете, веќе три месеци сосем 

заспива, така што е невозможно да го разбудиш. Еднаш неделно мрмори по неколку 

зборови што се неразбирливи”. 

 “Објаснете, објаснете!”, се слушнаа гласови од сите страни.  

 “Тој сево ова го објаснува со едноставниот факт, имено, таму додека живеевме, 

ние по грешка ја сметавме таа смрт за смрт. Телото овде наводно уште еднаш 

оживува, остатоците на животот се концентрираат, но само во сознанието и животот 

продолжува како по инерција. Сé е сконцетрирано, според него, во сознанието 

и продолжува уште два или три месеци... некојпат дури и половина година... Има, 

например, овде еден таков кој речиси целосно се распадна, но еднаш за некои шест 

недели тој сé уште ќе каже еден збор, секако бесмислен, за некаков си бобок: “Бобок, 

бобок” - но и во него значи, животот тлее како невидлива искра...” 
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 “Достатно глупо. Но како јас, ете, немам чувство за мирис и сепак, чувствувам 

смрдеа?” 

 “Тоа, хе-хе... Овде веќе нашиот филозоф почна да замаглува. Тој токму за мирисот 

забележа дека смрдеата овде е, така да речам морална - хе-хе! Смрдеа, божем, 

на душата, за во овие два-три месеци да се сетиме... и дека ова е, така да речам, 

последното милосрдие... Но само ми се чини, бароне, сево ова веќе е мистично 

бладање што сосем може да се оправда во неговата положба...” 

 “Доволно е, натаму, уверен сум дека сé е глупост. Главно е, два или три месеци 

од животот, натаму, на крајот на краиштата - бобок. На сите им предлагам овие два 

месеци да ги минеме колку што е можно попријатно и затоа, сите да се организираме 

врз нови правила. Господа! Јас предлагам од ништо да не се срамиме!”, го изнесе 

својот предлог Клиневич.  

 “Ах! Ајде, ајде од ништо да не се срамиме!”, се зачуја многу гласови и чудно е, се 

слушнаа и дури сосем нови гласови, значи, од новите разбудени. Со особена готовност 

го даде своето согласие веќе сосем разбудениот инженер. Девојката Катиш радосно 

се закикоти.

 “Ах, колку сакам од ништо да не се срамам!”, со восхит воскликна Авдотја 

Игнатјевна, “Клиневичу, јас се срамев, јас таму сепак се срамев, овде јас ужасно, 

ужасно сакам од ништо да не се срамам!” 

 “Јас сфаќам, Клиневичу”, со бас рече инженерот, “Дека вие предлагате да се устрои 

овдешниот, така да речам, живот врз нови и веќе разумни начела”. 

 “Е, плукам јас на тоа! За тоа ќе го причекаме Кудејаров, вчера го донесоа. Ќе се 

разбуди и сé ќе ви објасни. Тоа е такво лице, такво великанско лице! Утре чинам, ќе 

довлечат уште еден природонаучник, еден офицер сигурно и ако не грешам, по три-

четири дена еден хуморист и тоа, чинам, заедно со уредникот. Впрочем, ѓавол нека ги 

носи, само ние да се собереме, своја група и натаму сето тоа ќе се среди. Но, засега јас 

сакам да не се лаже. Јас тоа го сакам зашто тоа е битното. На земјата е невозможно 

да живееш и да не лажеш зашто животот и лагата се синоними; е па овде, за смеа, 
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нема да лажеме. Ѓавол да го земе, та гробот значи понешто! Ние сите наглас ќе ги 

раскажуваме нашите истории и веќе од ништо не се срамиме. Јас сум, знаете, стрвник. 

Сево ова таму горе беше сврзано со трули јажиња. Долу јажињата и ќе ги проживееме 

овие два месеца во најбесрамна вистина! Да се соголиме и обнажиме!” 

 “Обнажиме, обнажиме!”, повикаа сите гласови. 

 “Јас ужасно, ужасно сакам да се обнажам!”, викаше Авдотја Игнатјевна. 

 “Ах... ах... Ах, гледам дека овде ќе биде весело; не сакам кај Ек!”, се јави младичот.  

 “Не, јас би живеел, не, знаете, јас би живеел!” 

 “Хи-хи-хи!”, се кикотеше Катиш. 

 “Битно е, што никој не може да ни забрани и макар што Первоједов, го гледам, се 

лути, но со раката не може да ме дофати. Деденце, се согласувате?” 

 “Јас потполно, потполно се согласувам и со мое најголемо задоволство, но со тоа, 

што Катиш прва да започне со својата би-о-графија”. 

 “Протестирам! Протестирам со сите сили”, цврсто рече генерал Первоједов. 

 “Ваше превосходство!”, во избрзан немир и снижувајќи го гласот говореше 

никаквецот Лебезјатников, “Ваше превосходство, но ова е за нас дури корисно ако 

се согласиме. Овде знаете, ова девојче... и накрај, секакви овие различни нешта... 

Покорисно е за нас, ваше превосходство, жими Бога е покорисно! Макар за пример, 

макар да се обидеме...” 

 “Ниту во гроб мира не ми даваат!”, се пожали генералот.  

 “Како прво, генерале, вие и во гробот преферанс играте, како второ, ние на вас 

плу-ка-ме”, скандираше Клиневич. 

 “Почитуван господине, ве молам да не се заборавате”, му одговори генералот. 

 “Што? Па вие не можете да ме дофатите и јас одовде можам вас како на Јуљка 

пудлицата да ве дразнам. И како прво, господа, каков е тој овде генерал? Таму тој 

беше генерал, овде е - фуј!” 
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 “Не, не сум фуј... јас и овде сум...”, се обиде да се спротистави генералот.  

 “Овде ќе изгниете во гробот и ќе останат од вас шест бакарни копчиња”, 

продолжуваше Клиневич. 

 “Браво, Клиневич, ха-ха-ха!”, повикаа гласовите. 

 “Јас му служев на царот... јас имам еспада...”, продолжи да се брани генералот.  

 “Со вашата еспада глувци да бодете; освен тоа, вие никогаш не ја извлековте”, му 

одговори Клиневич. 

 “Еспадата, господине, тоа е чест!”, извика генералот, но само јас го чув. Се крена 

долга и дива викотница, врева и бука и само се слушаа нетрпеливите до хистерија 

извици на Авдотја Инатјевна, која велеше, “Ама побргу, побргу! Ах, кога ли ќе почнеме 

од ништо да не се срамиме!” 

 “Ох-хо-хо! Навистина, душата по мака ми оди!”, се слушна и гласот на дуќанџијата 

и... 

 И, овде, ненадејно кивнав. Се случи ненамерно и одеднаш, но ефектот беше 

зачудувачки: сé стивна како на гробишта, исчезна како сон. Настана навистина 

гробна тишина. Не мислам дека тие се засрамија од мене: та тие решија од ништо 

да не се срамат! Јас почекав едно пет минути и - ниту збор, ниту звук. Не може 

исто, да се претпостави дека тие се преплашија од пријава во полиција; зашто, што 

може полицијата овде да стори? Неволно заклучувам дека тие имаат некаква тајна 

непозната за смртните што тие внимателно ја кријат од секој смртник. 

 “Е, си помислив, мили мои, јас уште ќе ве посетам” - и со тој збор ги напуштив 

гробиштата. 

 Не, јас тоа не можам да го допуштам; не, навистина не! Бобок мене не ме буни - ете 

го, бобок, се покажа! Разврат на такво место, разврат на последните надежи, разврат 

на свенатите и гнили трупови и - дури не штедејќи ги ниту последните мигови на 

сознанието! Ним им се дадени, подарени тие мигови и... А најбитно, а најбитно, на 

такво место! Не, јас тоа не можам да го допуштам... 
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 Ќе одам и во другите класи, насекаде ќе наслушнам. Тоа и е, да наслушнам 

насекаде, не само од едниот крај, да составам поим. Можеби и на нешто утешно ќе 

наидам. А кај тие, задолжително ќе се вратам. Ги ветија своите биографии и различни 

анегдоти. Фуј! Но ќе одам, задолжително ќе одам; тоа е работа на совеста! 

 Ќе однесам во “Граѓанинот”, таму на еден уредник портретот му го изложија. 

Можеби ќе објави. 
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 Уште за петнаесет минути пред моето раѓање јас не знаев дека ќе се родам. Само 

по себе ова е ситно посочување, јас го чинам само затоа што сакам да ги предупредам 

за четврт час сите други истакнати луѓе, чиј што живот со зачудувачка едноличност 

се опишува задолжително од моментот на раѓањето. Ете, тоа. 

 Кога акушерката ме принесе до татко ми, тој со изглед на зналец го погледна она 

што бев јас и воскликна: 

 - Можам да се обложам дека ова е син! 

 “Стар лисецу”, внатрешно се насмевнав, “ти играш само на сигурно!” 

 Од тој разговор започна нашето познанство, а подоцна и пријателство. 

 Од скромност јас нема да го посочам фактот дека на денот на моето раѓање биеја 

сите камбани и имаше општонароден восхит. Злите јазици го сврзуваат тој восхит со 

некој голем празник, што се совпадна со денот на моето појавување на свет, но јас 

досега не сфаќам, каква врска има некаков си празник? 

 Штом ја загледав околината, јас решив дека за почеток, треба да пораснам. Јас 

тоа го извршував со такви напори, што на осум години еднаш го видов татко ми да 

ме земе за рака. Секако, и пред тоа мојот татко повеќе пати ме земаше за посочениот 

орган, но претходните обиди не беа ништо повеќе од реални симптоми на татковска 

нежност. Во сегашниот случај, тој, освен другото, ми натна мене и себеси на главата 

по една шапка и ние излеговме на улица. 

 - Каде тоа одиме, по ѓаволите? - прашав јас со непосредност, што секогаш ме 

красеше. 

А. Аверченко: 
Автобиографија
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 - Треба да учиш, - ми одговори татко ми. 

 - Многу ми е тоа потребно! Не сакам да учам! - реков јас. 

 - Зашто? - ме праша тој. 

 За да се извлечам, јас го наведов првото што ми падна напамет и реков: 

 - Јас сум болен. 

 - Што те боли? - продолжи да ме прашува татко ми. 

 Јас во себе ги изброив сите свои органи и го одбрав најнежниот: 

 - Ме болат очите. 

 - Хмм... Штом е така, одиме на доктор, - реши мојот татко. 

 Кога дојдовме на доктор, јас се удрив во него, во неговиот пациент и турнав една 

масичка. 

 - Значи, момче, ти ништо не гледаш? - ме праша докторот. 

 - Не гледам сосема ништо, - одговорив јас, премолчувајќи го остатокот на фразата, 

што си ја довршив во умот, велејќи, “добро во учењето”. 

 Легендата дека сум болникаво, слабичко момче, коешто не може да учи, растеше 

и се зацврснуваше, а јас самиот најмногу придонесував во тоа. Мојот татко, бидувајќи 

трговец по професија, не ми обрнуваше никакво внимание, постојано зафатен со 

грижи и со планови: на кој начин и што поскоро да осиромаши? Тоа му беше животна 

желба и треба да му се даде признание, добриот старец ги достигна своите стремежи 

на беспрекорен начин. Тој го стори тоа со соучесништво на цела плејада крадци кои 

му ја поткраднуваа продавницата, на купувачи кои планирано и постојано купуваа на 

вересија и на пожари што ги пеплосуваа оние стоки на татко ми, кои не беа разграбани 

од крадците и од купувачите. 

 Крадците, купувачите и пожарите долго време стоеја како yид меѓу мене и татко ми 

и јас ќе останев неписмен да не им паднеше на моите постари сестри забавна мисла, 

што им нудеше нови можности: да се зафатат со моето образование. Очигледно, 
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за нив бев лакомо парче, зашто заради мошне сомнителното задоволство да го 

просветлат мојот мозок со светлината на науката, сестрите не само што спореа меѓу 

себе, но еднаш дури се фатија гради в гради и резултатот на битката, шинат прст, 

воопшто не ја олади учителската страст на постарата сестра љуба. 

 На тој начин, врз заднината на роднинската грижа, љубов, пожари, крадци 

и купувачи се одвиваше моето растење и се развиваше мојот свесен однос кон 

околината. 

 Кога наполнив петнаесет години, татко ми, кој со сожалување се збогува со 

крадците, купувачите и пожарите, еднаш ми рече: 

 - Ти треба да работиш. 

 - Ама јас не знам, - одговорив, според обичајот одбирајќи ја позицијата што 

можеше да ми гарантира целосен и безгрижен мир. 

 - Глупости! - ми одговори татко ми, - Серјожа Зелцер не е постар од тебе, а веќе 

работи!  

 Тој Серјожа беше најголемиот кошмар на мојата младост. Чисто, внимателно 

Германче, наш сосед од куќата, Серјожа од најраната возраст ми се ставаше за пример 

на издржаност, на трудољубивост и на уредност. 

 - Погледни го Серјожа, - тажно ми велеше мајка ми, - момчето работи, ја заслужува 

љубовта на раководството, знае да разговара, слободно се однесува во друштво, 

свири гитара, пее. А ти?  

 Обесхрабрен од ваквите попречувања, јас веднаш � приоѓав на гитарата што 

висеше на yидот, ја удирав струната, започнував да пискам со ужасен глас некоја 

непозната песна, се обидував да бидам послободен клоцајќи ги yидовите, но сето тоа 

беше лошо, сето тоа беше втора сорта. Серјожа остануваше недофатлив! 

 - Серјожа работи, а ти уште не работиш, - ми префрли татко ми. 

 - Можеби Серјожа дома жаби јаде, - одговорив јас штом размислив. - Значи, и 

мене ќе ми наредите?  
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 - Ќе наредам, ако затреба! - извика татко ми и тропна со раката по масата. - По 

ѓаволите! Има свилен да ми бидеш!  

 Како човек со добар вкус, мојот татко од сите платна ја претпочиташе свилата и 

ниту еден друг материјал не му се чинеше достатно подобен за мене. 

 Го паметам првиот ден на мојата работа, што требаше да ја започнам во некоја 

сонлива канцеларија за товарен транспорт. Јас стигнав таму во осум часот наутро и 

затекнав само еден човек во елек и без палто, мошне скромен и љубезен. “Веројатно, 

ова е директорот”, помислив јас. 

 - Добар ден! - му реков и цврсто му ја стегнав раката, - како сте, што правите?   

 - Добар сум, седнете да поразговараме. 

 Ние пријателски запаливме цигари и јас започнав дипломатски разговор за мојата 

идна кариера, му раскажав сé за себе. Неочекувано, зад нас се слушна извик: 

 - Ти, будало, зашто досега ниту прашината не е избришана? 

 Оној, кого го сметав за директор со исплашен крик скокна и се фати за крпата. 

Раководниот глас на штотуку влезениот младич ме убеди дека сега имам работа со 

директорот. 

 - Добар ден, - му реков, - како сте, како живеете?  

 (Ја одржав внимателноста и светскоста во духот на Серјожа Зелцер.) 

 - Добар сум, - ми одговори младиот господин, - вие сте нашиот нов службеник? 

Мошне сум радосен!  

 Ние пријателски се зазборевме и ниту забележавме кога во канцеларијата влезе 

човек на средни години, кој го фати младиот господин за рамената и извика на сиот 

глас: 

 - Така ли вие, ѓаволски мрзливецу, ги подготвувате сметките? Ќе ве избркам ако 

не работите? 
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 Господинот што мислев дека е директор пребледе, тажно ја спушти главата и 

седна на своето место. Директорот се спушти во фотелјата, се навали на наслонот и 

започна да ме испитува за моите таленти и способности. 

 - Каков будала сум, - си мислев во мене. - Како можев да не сфатам какви птици се 

моите претходни соговорници. Ете, ова е раководител, веднаш се гледа. 

 Во тоа време во претсобјето се слушнаа нечии чекори. 

 - Погледнете, кој е таму? - ме праша директорот. 

 Јас погледнав во претсобјето и успокоено соопштив: 

 - Некое шугаво старче си го симнува палтото. 

 Шугавото старче влезе и повика: 

 - Десет е часот, а никој од вас ништо не работи! Ќе му дојде ли некогаш крај на тоа!  

 Претходниот важен раководител скокна во фотелјата како топка, а младиот 

господин, наречен од него мрзливец ме предупреди на уво дека дојде директорот. 

Така ја започнав мојата кариера. 

 Јас работев во канцеларијата крајно несмасно и до денес не можам да сфатам, 

зашто мене таму ме трпеа шест години, мрзлив, јас ја гледав работата со одвратност 

и по секој повод спорев не само со благајниците, но и со директорот. Веројатно, 

затоа што бев мошне весел човек, кој со радост го гледа широкиот Божји свет, 

кој ја одложува работата заради смеа, шега и низа од сложени анегдоти, што ги 

освежуваше другите, зафатени со работата, со здодевните сметки и интриги. 

 Мојата литературна дејност започна во 1904 година и, како што ми се чини, таа 

беше потполн триумф. Како прво, јас напишав расказ. Како второ, го однесов во 

весникот “Јужен крај”. И како трето, а јас и досега мислам дека тоа е најглавното, 

како трето, него го објавија! 

 Јас не добив хонорар за него, кој знае зашто, а тоа е мошне неправедно, затоа 

што веднаш по објавувањето на расказот, претплатата и продажбата на весникот се 

удвоија... 
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 Истите завидливи, зли јазици, оние кои се обидоа да го сврзат денот на моето 

раѓање со некаков си друг празник, го сврзаа и фактот на зголемената продажба на 

весникот со почетокот на руско-јапонската војна. Но, барем ние со вас знаеме што е 

вистината. 

 Штом за две години напишав четири раскази, решив дека достатно работев на 

полето на руската литература и решив темелно да се одморам, но дојде годината 

1905 и ме потфати, ме заврте како иверче. 

 Почнав да го уредувам списанието “Бајонет”, што во Харков имаше огромен успех 

и сосема ја напуштив работата... Грчевито пишував, цртав карикатури, редактирав и 

корегирав и на деветтиот број стигнав дотаму, што генерал-гувернерот на градот, 

Пешков ме казни со пет стотини рубли, мечтаејќи дека јас веднаш ќе ги исплатам од 

мојот џеб. 

 Се откажав заради многу причини, но главните беа: отсуство на пари и несакање 

да му ги поднесувам каприците на лекомислениот администратор. 

 Штом ја виде мојата непоколебливост, а казната беше без замена со затворска 

казна, Пешков ми ја симна цената на сто рубли. Јас се откажав. 

 Ние се ценкавме како цигани и јас одев кај него најмалку десет пати. Тој никако не 

успеа да ги исцеди парите од мене. Тогаш, навреден, тој рече:  

 - Еден од нас ќе мора да си замине од Харков! 

 - Ваше превосходство! - му одговорив јас, - да им го понудиме тоа на жителите: 

кого тие ќе одберат? 

 Бидејќи во градот ме сакаа и до мене дури допираа магловити сплетки за желбите 

на граѓаните да го овековечат мојот лик со поставување на споменик, господин 

Пешков не посака да си ја ризикува популарноста. 

 И јас си заминав откако стигнав да издадам уште три броја на списанието “Меч”, 

кое беше толку популарно, што неговите примероци може да се пронајдат дури и во 

јавните библиотеки. 
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 Стигнав во Петербург токму за Нова година. 

 Повторно имаше илуминации, улиците беа украсени со знамиња, транспаренти и 

фенерчиња. Но, јас веќе ништо нема да речам! Ќе си молчам. 

 Ионака мене некојпат ме обвинуваат дека за своите заслуги мислам повисоко 

отколку што тоа го бара обичната скромност. Можам да дадам чесен збор, кога ја 

видов сета таа илуминација и радост, јас сторив изглед дека сосема не ја забележувам 

најневината итрина и сентименталните, простодушни обиди на градската управа да 

го украсат моето прво доаѓање во големиот непознат град... Скромно, инкогнито 

седнав на фијакер и инкогнито заминав во местото на својот нов живот. 

 И ете, јас го започнав. 

 Првите мои чекори беа сврзани со основаното од нас списание “Сатирикон” и 

јас досега го сакам како сопствено дете, тоа прекрасно, весело списание. (Годишна 

претплата 6 рубли, полугодишна - 3 рубли.) 

 Неговиот успех напола беше мој успех, јас сега со гордост можам да речам дека 

редок е културниот човек кој не го знае нашиот “Сатирикон” (годишно 6 рубли, 

полугодишно 3 рубли.) Но, на ова место јас � приоѓам на најдоцната, најблиска ера и 

нема да речам, но секој ќе сфати зашто јас на ова место смолкнувам. 

 Од чувствителна, нежна до болезливост скромност - јас замолкнувам. 
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 Економот на Старечкиот дом бр. 2 беше срамежлив крадец. Сето негово суштество 

протестираше против кражбите, но тој не можеше да не краде. Тој крадеше и се 

срамеше. Крадеше тој постојано, постојано се срамеше и затоа неговите добро 

избричени обравчиња секогаш гореа со алевата боја на срамежливост, збунетост и 

конфузност. Економот се викаше Александар Јаковлевич, а неговата жена Александра 

Јаковлевна. Тој ја викаше неа Сашхен, таа го викаше него Алхен. Светот уште не виде 

таков крадливец како Александар Јаковлевич. 

 Тој не само што беше економ, но и воопшто раководител. Бившиот го избркаа од 

работа заради грубиот однос кон воспитаничките и го назначија за концерт-мајстор на 

симфониски оркестар. Алхен со ништо не потсетуваше на својот некогашен началник. 

Во текот на продолженото работно време тој врз себе го презеде управувањето со 

старечкиот дом и со пензионерките се однесуваше отмено пристојно, спроведувајќи 

во домот битни реформи и воведувајќи нови правила. 

 Остап Бендер ја повлече тешката дабова врата на куќата и се најде во вестибилот. 

Овде мирисаше на загорена каша. Од горните простории се слушаше разногласна 

бучава, што наликуваше на далечно “ура” во војничка колона. Немаше никој и никој не 

РУСКА САТИРА
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се појави. Нагоре, со два меѓуката, одеа дабови скалила со некогаш лакирани скали. 

Сега во нив штрчеа само прстените, а бакарните шипки што некогаш го притискаа 

килимот до скалилата, ги немаше. 

 Во првата соба, светла и просторна, седеа во круг десеттина старички во фустани 

од најевтино тоалденор платно со боја на глушец. Со напрегнати, истегнати вратови, 

гледајќи го расцутениот маж кој стоеше во центарот, стариците пееја. Раководителот 

на хорот во сив капут од тоалденор и во тоалденор пантолони, со двете раце го 

удираше тактот и вртејќи се, викаше: 

 - Втори гласови, потивко! Кокушкина, послабо! 

 Тој го виде Остап, но немајќи сили да ги задржи движењата на своите раце само 

го погледна влезениот со недобронамерен поглед и продолжи да диригира. Хорот со 

напори загрме, како низ перница: 

  Та-та-та, та-та-та, та-та-та. 

  То-ро-ром, ту-ру-рум, ту-ру-рум... 

 - Кажете ми, каде можам да го видам другарот раководител? - изговори Остап, 

пробивајќи се во првата пауза. 

 - Во што е работата, другар? 

 Остап му подаде рака на диригентот и пријателски го праша: 

 - Песни на народностите? Мошне интересно. Јас сум инспектор на противпожарната 

заштита. 

 Економот се засрами. 

 - Да, да, - рече тој срамејќи се, - тоа е токму навреме. Јас дури сакав да ви пишувам 

извештај. 

 - Вие нема за што да се грижите, - великодушно му рече Остап, - јас самиот ќе го 

напишам извештајот. Па, ајде да ги погледнеме просториите. 
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 Алхен со движење на раката го распушти хорот и стариците се оддалечија со ситни 

радосни чекори. 

 - Ве молам, по мене, - покани економот. 

 Пред да мине натаму, Остап се загледа во мебелот на првата соба. Во собата стоеја: 

маса, две клупи од парк со железни ногарки (на наслонот од едната од нив беше 

длабоко изрежано името “Коља”) и пожолтена органа. 

 - Во оваа соба не се палат примуси? Привремени печки и слично? 

 - Не, не. Овде ни се состануваат кружоци: хорски, драмски, ликовни уметности и 

музички... 

 Штом дојде до зборот “музички”, Александар Јаковлевич се вцрвени. Прво му 

пламна брадата, потоа челото и образите. Алхен многу се срамеше. Тој веќе одамна 

ги распродаде сите инструменти од капелата. Ионака слабите бели дробови на 

стариците од нив извлекуваа само пискотници. Беше смешно да се гледа таа грамада 

од метал во толку беспомошна положба. Алхен не можеше да не ја украде капелата. 

И сега тој многу се срамеше. 

 На yидот, прострен од прозор до прозор, висеше парола, напишана со бели букви 

на парче тоалденор со боја на глушец: 

 “Дувачкиот оркестар е пат до колективното творештво” 

 - Многу добро, - рече Остап, - собата за кружоци не претставува никаква опасност 

во поглед на противпожарната заштита. Да одиме натаму. 

 Минувајќи ги фасадните соби на куќата во брз алир, Остап никаде не ја забележа 

столицата од ореово дрво со виткани ногарки, поставена со светла англиска свила со 

цветчиња. По yидовите од изгланцан мермер беа налепени наредби за Старечкиот дом 

бр. 2. Остап ги читаше, одвреме-навреме енергично прашувајќи: “Оџаците се чистат 

редовно? Печките се во ред?” И, штом го добиеше исцрпниот одговор, заминуваше 

натаму. 
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 Инспекторот на противпожарната заштита усрдно бараше во куќата барем едно 

аголче, што ќе претставуваше опасност во однос на противпожарната заштита, но во 

тој поглед сé беше добро. Затоа неговата потрага беше безуспешна. Остап влегуваше 

во спалните. Со неговата појава, стариците стануваа и ниско се поклонуваа. Овде 

стоеја кревети, прекриени со влакнести како кучешкото крзно, ќебиња, од чија што 

една страна фабрички беше исткаен зборот “Нозе”. Под креветите стоеја сандачиња, 

извлечени по иницијативата на Александар Јаковлевич, кој сакаше воена поставка 

на работите, точно за една третина. 

 Сé во домот бр. 2 го зачудуваше окото со својата исклучителна скромност: и 

мебелот, составен исклучиво од клупи од парк, донесени од Александровскиот 

булевар, сега наречен со името “Пролетерски ударнички саботи”, и газиени ламби од 

пазарот, и самите ќебиња со страшниот збор “Нозе”. Само една работа во целата куќа 

беше направена цврсто и како што треба: тоа беа пружините на вратите. 

 Приборите на вратите беа страста на Александар Јаковлевич. Со огромни напори 

тој ги знабди сите без исклучок врати сопружини од најразновидни системи и 

облици. Овде имаше и наједноставни пружини во облик на железна шипка. Имаше 

воздушни пружини со бакарни цилиндрични пумпи. Имаше апарати на блокови со 

тешки вреќички што се спуштаат. Уште имаше апарати со толку сложени конструкции, 

што металецот на домот само одмавнуваше со главата во чудо. Сите тие цилиндри, 

пружини и противотегови имаа моќна сила. Вратите се затвараа со истата брзина, како 

и вратите на стапиците за глувци. Целата куќа трепереше од работата на механизмите. 

Стариците со тажни писоци се спасуваа од вратите што им се нафрлуваа, но не им 

успеваше секогаш да побегнат. Вратите ги стигнуваа бегалките и ги туркаа во грбот, 

а одгоре, со тап звук, веќе се спушташе противтегот, пролетувајќи како ѓуле покрај 

слепоочницата. 

 Кога Бендер со економот минуваа по куќата, вратите им салутираа со страшни 

удари. 

 Зад сета таа крепосна бујност ништо не се сокриваше - столчето го немаше. Во 

потрага по опасност од пожари, инспекторот се најде во кујната. Таму, во големиот 
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бел котел за алишта, се вареше кашата, чиј што мирис великиот комбинатор го 

почувствува уште во вестибилот. Остап мирисна со носот и рече: 

 - Што е ова, машинско масло? 

 - Жими Бога, чист путер! - рече Алхен, црвенеејќи до солзи. - Ние од фарма го 

купуваме. 

 Нему му беше многу срам.  

 - Впрочем, тоа не претставува опасност од пожар, - забележа Остап. 

 Во кујната, исто така, столчето го немаше. Имаше само табурет, на кој седеше 

куварот во престилка и со капа од тоалденор. 

 - Зашто целата облека кај вас е сива, па и платното е такво, што со него само 

прозорци може да бришеш? 

 Срамежливиот Алхен се засрами уште повеќе. 

 - Малку кредит ни даваат. 

 Тој си беше одбивен самиот на себе. 

 Остап со сомневање го погледна и му рече: 

 - За противпожарната заштита, која јас во сегашниот момент ја претставувам, тоа 

нема никакво значење. 

 Алхен се преплаши. 

 - Против пожари, - изјави тој, - кај нас се преземени сите мерки. Ние имаме дури и 

апарат за гасење на пожари со пена “Еклер”. 

 Инспекторот, наминувајќи патем во сите собички, без голема желба замина да 

го види апаратот. Црвениот лимен конус, макар што беше единствениот предмет 

во куќата што имаше некаква врска со противпожарната заштита, во инспекторот 

предизвика особено негодување. 

 - На старо од пазар го купивте? 



okno.mk174

 И, не очекувајќи го одговорот на, како од гром погодениот Александар Јаковлевич, 

тој го симна “Еклер” од рѓосаната шајка, без предупредување ја скрши капислата и 

бргу го сврте конусот нагоре. Но наместо очекуваната струја на пена, конусот исфрли 

од себе тенко шушкање, што потсетуваше на прастарата мелодија “Колку е славен 

нашиот Господ во Сион”. 

 - Јасно, на пазар, - го потврди Остап своето претходно мислење и го закачи на 

старо место противпожарниот апарат, кој продолжи со пеењето. 

 Испратени од шушкањето, тие заминаа натаму. 

 “Каде ли може тој да биде? - си мислеше Остап. - Тоа почнува да не ми се допаѓа”. 

И тој реши да не го напушта туалденоровиот шатор додека не дознае сé. 

 За тоа време, додека инспекторот и економот се качуваа по таваните, навлегувајќи 

во сите детали на противпожарната заштита и на распоредот на оџаците, Старечкиот 

дом бр.  2 живееше со својот секојдневен живот. 

 Ручекот беше готов. Мирисот на загорена каша забележливо се засили и ги 

надмина сите останати кисели мириси,што постоеја во куќата. Во коридорите зашушка. 

Стариците, носејќи ги пред себе во двете раце лимените чинии со каша, претпазливо 

излегуваа од кујната и седнуваа да ручаат на заедничката маса, обидувајќи се да 

не ги гледаат закачените во трпезаријата пароли, составени лично од Александар 

Јаковлевич и во уметничка изведба на Александра Јаковлевна. Паролите беа 

следниве: 

  “ХРАНАТА Е ИЗВОР НА ЗДРАВЈЕТО” 

  “ЕДНО ЈАЈЦЕ СОДРЖИ ИСТО ТОЛКУ МАСНОТИИ, КАКО И 1/2 ФУНТА МЕСО” 

  “ТЕМЕЛНО ЏВАКАЈЌИ ЈА ХРАНАТА МУ ПОМАГАШ НА ОПШТЕСТВОТО” и 

  “МЕСОТО Е ШТЕТНО” 

 Сите тие свети зборови во стариците ги будеа спомените за исчезнатите уште пред 

револуцијата заби, за јајцата исчезнати приближно во исто време, за месото, што во 
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смисла на маснотиите е полошо од јајцата, а можеби и за општеството, што тие беа 

лишени од можноста да го помагаат, темелно џвакајќи ја храната. 

 Освен стариците, на маса седеа Исидор Јаковлевич, Афанасиј Јаковлевич, Кирил 

Јаковлевич, Олег Јаковлевич и Паша Емиљевич. Ниту со возрастот, ниту со полот 

овие млади луѓе не хармонираа со задачите на социјалното обезбедување, но затоа 

четворицата Јаковлевичи беа помладите браќа на Алхен, а Паша Емиљевич - внук 

од братучед на Александра Јаковлевна. Младите луѓе, најстариот од кои беше 

32-годишниот Паша Емиљевич, не го сметаа својот живот во старечкиот дом за нешто 

ненормално. Тие во домот живееја со исти права како и стариците, имаа исти државни 

кревети со ќебиња, на кои беше напишано “Нозе”, облечени беа, како и стариците, во 

тоалденор со боја на глушец, но благодарение на младоста и на силата, се хранеа 

подобро од воспитаничките. Тие од домот крадеа сé што не успеваше да го украде 

Алхен. Паша Емиљевич можеше да прождере два килограми сардини одеднаш, што 

еднаш тој и го стори, оставајќи го целиот дом без ручек. 

 Не стигнаа стариците темелно да ја пробаат кашата, кога Јаковлевичи заедно со 

Емиљевич, голтајќи ги своите порции и подждригнувајќи, станаа од масата и отидоа 

во кујна, во потрага по нешто за јадење. 

 Ручекот продолжуваше. Стариците се вознемирија. 

 - Сега ќе се наждерат, песни ќе започнат да пеат! 

 - А Паша Емиљевич денес наутро продаде столче од свечената сала. Од помошниот 

влез му го изнесе на прекупецот. 

 - Гледајте, денес пијан ќе се врати... 

 Меѓутоа, мрачниот инспектор на противпожарната заштита се спушти по скалите 

од таванот и, повторно наоѓајќи се во кујната, виде петорица граѓани кои непосредно 

со раце копаа од бурето кисела зелка и ја прождираа. Тие јадеа молкум. Само Паша 

Емиљевич гурмански нишаше со главата и симнувајќи ги од мустаките алгите на 

зелката, со тешкотии велеше: 
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 - Таква зелка е грешно да јадеш без вотка. 

 - Нова партија на старички? - праша Остап. 

 - Тоа се сирачиња, - одговори Алхен истиснувајќи го инспекторот со рамото надвор 

од кујната и зад грбот покажувајќи им тупаница на сирачињата. 

 - Деца на гладот од Поволжјето? 

 Алхен се збуни. 

 - Тешко наследство на царскиот режим? 

 Алхен одмавна со рацете: божем, ништо не може да се стори штом е такво 

наследството. 

 - Заедничко воспитување на обата пола според комплексни методи? 

 Срамежливиот Александар Јаковлевич веднаш, без одлагање го покани 

инспекторот да ручаат од она, што Бог им го даде. 

 Тој ден за ручек, Бог му даде на Александар Јаковлевич шише зубровка, домашни 

печурки, чинија со риба, украински боршч со месо од прва сорта, кокошка со ориз и 

компот од сушени јаболка. 

 - Сашхен, - рече Александар Јаковлевич, - запознај се со другарот од 

противпожарната заштита. 

 Остап артистички се поклони пред домаќинката и � објави толку долг и двосмислен 

комплимент, што не можеше ниту да го доврши докрај. Сашхен - висока дама, чија 

што мила лика беше помалку нарушена од бакенбарди, тивко се насмевна и се напи 

со мажите. 

 - Пијам за вашето комунално домаќинство! - извика Остап. 

 Ручекот мина весело и само со компот, Остап се сети на целта на својата посета. 

 - Зашто, - праша тој, - во вашата кефирна установа инвентарот е толку оскуден? 

 - Како тоа - се вознемири Алхен, - а органата? 
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 - Знам, знам, вокс хуманум. Но нема на што да приседнеш со вкус. Само некои 

градинарски корита. 

 - Во свечената соба има столче, - се навреди Алхен, - англиска столица. Велат, 

уште од стариот мебел остана. 

 - А јас, патем, не ја видов вашата свечена соба. Како е таа во смисла на 

противпожарната заштита? Нема ништо да се случи? Ќе треба да погледнеме. 

 - Ве молам. 

 Остап � се заблагодари на домаќинката за ручекот и тргна. 

 Во свечената соба примуси немаше, привремени печки исто така, оџаците беа 

исправни и редовно се чистеа, но столчето, за неверојатно чудење на Алхен, го 

немаше. Се впуштија во потрага по столицата. Погледнуваа под кревети и под 

клупи, кој знае зашто ја помрднаа органата, ги прашуваа стариците кои со страв го 

погледнуваа Паша Емиљевич, но столчето не се пронајде. Паша Емиљевич вложи 

големи напори во потрага по столчето. Сите веќе се смирија, а Паша Емиљевич сé 

уште шеташе по собите, загледнуваше под чашите, ги преместуваше лимените шолји 

за чај и мрмореше: 

 - Каде ли само може да биде? Денес тука беше, со свои очи го видов! Дури е 

смешно. 

 - Девојки, тажно е - со леден глас рече Остап. 

 - Тоа е дури смешно! - дрско повторуваше Паша Емиљевич. 

 Но тогаш, апаратот за гаснење пожар “Еклер”, што пееше цело време, го фати 

највисокото фа, за што е способна само народната артистка на републиката, 

Њежданова, смолкна за секунда и со извик ја исфрли првата струја на пена, што 

го обли таванот и од главата на куварот го турна калпакот од туалденор. По првата 

струја, апаратот за гаснење пожар ја пушти втората струја со туалденорова боја, која 

го турна на земја малолетниот Исидор Јаковлевич. Потоа, работата на “Еклер” стана 

беспрекорна. 
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 Кон местото на настанот потрчаа Паша Емиљевич, Алхен и сите останати 

Јаковлевичи. 

 - Чиста работа! - рече Остап. - Идиотска измислица! 

 Стариците, штом останаа сами со Остап, без раководството, веднаш почнаа да 

изјавуваат претензии: 

 - Браќата во домот си ги насели. Се преждеруваат.  

 - Прасињата со млеко ги храни, а нам каша ни дава. 

 - Сé од домот изнесе. 

 - Мир, девојки, - рече Остап, отстапувајќи, - за тоа кај вас од инспекцијата на трудот 

ќе дојдат. Мене сенатот не ме ополномошти. 

 Стариците не го слушаа. 

 - А Пашка, тој Мелентјевич, тоа столче денес го изнесе и го продаде. Јас го видов. 

 Кому? - извика Остап. 

 - Ја продаде - и готово. Моето ќебе сакаше да го продаде. 

 Во коридорот се водеше жестока борба со апаратот за гаснење пожар. На 

крајот, човековиот гениј победи и пенофрлачот, згазен од железните нозе на Паша 

Емиљевич, ја испушти последната струја и смолкна засекогаш. 

 Стариците ги пратија на миење подови. Инспекторот на противпожарната заштита 

ја наведна главата и лесно нишајќи ги бедрата, му пријде на Паша Емиљевич. 

 - Еден мој познаник, - остро рече Остап, - исто така продаваше државен мебел. 

Сега тој е монах, седи во притвор. 

 - - Мене ме чудат вашите беспредметни обвинувања, - забележа Паша Емиљевич, 

кој силно мирисаше на пенливите струи. 

 - Кому му го продаде столчето? - праша Остап со yвонлив шепот. 
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 Овде Паша Емиљевич, имајќи натприродни сетила, сфати дека сега ќе го тепаат, 

можеби дури и со нозе ќе го газат. 

 - На прекупец, - одговори тој. 

 - Адреса? 

 - Првпат во животот го гледам. 

 - Првпат? 

 - Жими Бога. 

 - Би ти ја скршил муцката, - со мечта му соопшти Остап, - само, Заратустра не ми 

дозволува. Добро, оди по ѓаволите. 

 Паша Емиљевич понизно се насмевна и започна да се повлекува. 

 - Еј, ти, жртво на абортус, - надмено му рече Остап, - ајде бегај, не се задржувај. 

Каков е прекупецот, плав ли е, црн ли е? 

 Паша Емиљевич подробно објасни. Остап внимателно го сослуша и го заврши 

интервјуто со зборовите: 

 - Безусловно, ова не претставува никаков интерес за противпожарната заштита. 

 Во коридорот, на Бендер, на заминување му дојде срамежливиот Алхен и му даде 

десетка. 

 - Ова е член сто и четиринаесет од Кривичниот законик, - рече Остап, - давање 

мито на службено лице при вршење на должностите. 

 Но парите ги зема, и без да се поздрави со Александар Јаковлевич, се упати кон 

излезот. Вратата, помогната со моќен апарат, тешко се отвори и му даде на Остап 

клоца во задникот од тона и половина тежина. 

 - Ударот е извршен, - рече Остап триејќи го удреното место, - сесијата продолжува! 
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 Стојам јас еднаш на кино и очекувам една дама. 

 Овде, треба да се рече, една особа ни се допадна. Таква една, доволно привлечна 

девојка без деца. Службеничка. 

 Па, секако, љубов. Средби. Различни такви зборови. И дури пишување на песни на 

тема, никако не поврзана со градежништвото, нешто како: “Птицата на гранка скока, 

сонцето на небо блеска... Примите го, мила моја, поздравот... И нешто, не се сеќавам 

што, та-та-та-та... боли...” 

 љубовта во таа смисла, секогаш негативно се одразува врз погледите на свет 

на одредени граѓани. Се забележува некојпат тага и различни хумани чувства. Се 

забележува некаква си жал за луѓето и за рибите и желба да им се помогне. И срцето 

станува некако премногу чувствително. Што е сосема одвишно во денешно време. 

 Значи, еднаш стојам во кино со своето чувствително срце и ја очекувам мојата 

дама. 

 А таа, бидејќи е службеничка и работата не � е премногу битна - таа сака да си 

доцни. На работа секако, за тоа е строго. А овде, таа знае - за две доцнења нема да 

ја истераат. Ете така таа си го зема своето на лична почва и на хумани чувства. 

 Значи, јас стојам како будала и чекам. 

 Така - редот пред касата си тече. Така - вратата се отвара на улица, влегувајте. 

Така - јас си стојам. И некако енергично си стојам, весело. Ми оди да пеам, да се 

веселам, да се глупирам. Самак некого да турнам, да се пошегувам или за нос да 

фатам. Во душата пеење се слуша и срцето ми се раскинува од среќа. 

 И ненадејно гледам - стои пред влезната врата сиромашно облечена старичка. 

Има такво искинато палтенце, прастари чевли со дупки. 

М. Зошченко 
Ситен случај од личниот живот 



okno.mk 181

 И си стои таа старичка скромно пред вратата и со жални очи ги гледа оние, кои си 

влегуваат, очекувајќи, ќе дадат ли нешто. 

 Другите на нејзино место обично дрско стојат, намерно пеат со тенки гласчиња 

или зборуваат некакви си француски зборови, а оваа си стои скромно и дури некако 

срамежливо. 

 Хуманите чувства го преполнуваат моето срце. Јас го вадам паричникот, малку 

ријам во него, вадам рубла и со чисто срце, со мал наклон � ја давам на старицата. 

 Старицата ја погледна рублата и рече: 

 - Што е ова? 

 - Ете, - велам, - примете, мајко, од непознатиот. 

 И ненадејно гледам - � пламнаа образите од длабока вознемиреност. 

 - Чудно, - ми вели, - јас не питам. Што ми давате пари? Можеби, јас ќерката си ја 

чекам - сакам со неа во кино да одам. Многу, вели, навредливо ми е вакви факти да 

гледам. 

 Јас велам: 

 - Се извинувам... како така... Јас ниту самиот не сфаќам... Пардон... велам. 

Навистина, погрешив. Не сфатив кому што му треба. И кој за што чека. Шега ли е, 

толку народ... 

 Но старицата го крева гласот до целосна пискотница. 

 - Што е тоа, - вели, - во кино не можеш да појдеш - ти ја навредуваат личноста! 

Како, вели, рацете не ви се исушат, такви гестови да правите? Па јас подобро ќе си ја 

дочекам ќерката и со неа во друго кино ќе одам, отколку со вас да седам и да дишам 

со заразен воздух. 

 Јас ја фаќам за рацете, се извинувам, молам да ми прости. И што поскоро си одам 

настрана, инаку, си мислам, ќе ме соберат во милиција, а јас дама очекувам. 

 Наскоро доаѓа мојата дама. А јас стојам тмурен и блед, и дури помалку заглупен и 

се срамам да гледам по страните, да не ја видам мојата навредена старичка. 

 Тогаш јас ја земам картата и со ситен чекор се влечкам по мојата дама. 
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 Ненадејно некој ми доаѓа одзади и ме зема за лактот. 

 Јас сакам да се свртам и да си одам, туку гледам - пред мене е мојата старица. 

 - Извинете, - ми вели, - тоа вие ли ми дадовте рубла пред малку? 

 Јас нешто неразбирливо си мрморам, а таа си продолжува: 

 - Овде, не се сеќавам кој, ми даде рубла... Мислам, вие. Ако сте вие, тогаш добро, 

дајте ми. Овде ќерката не пресмета, а другите места се поскапи, отколку што мислевме. 

А во задните редови јас ништо не гледам, од причина на слабите очи. Се извинувам, 

вели, што ве потсетив. 

 Јас го вадам паричникот, но мојата дама ги вметнува следниве зборови: 

 - Сосема, ми вели, нема зашто да се расфрлуваш со пари. Ако е веќе за тоа, подобро 

кисела вода во бифето да се напијам. 

 Јас велам: 

 - Кисела вода ќе добиете, не цмиздрете. Но рубла јас морам да дадам. Може 

секакви парични недостатоци да се случат. Треба другарски да се однесуваме. 

 Не, јас сепак � дадов рубла на старицата и ние во најлоши чувства седнавме да го 

гледаме филмот. 

 Додека траеше музиката, дамата ме јадеше, велејќи дека за две недели на 

познанство јас не можев да � купам парфем, а меѓу другото, прашина во очи фрлам и 

делам рубли лево и десно. 

 На крајот, пуштија весела комедија и ние, заборавајќи на сé, весело се смеевме. 

 А таа старица седеше со ќерката во наша близина и исто, некојпат весело гровташе. 

 И јас бев многу радосен, што � го доставив тоа културно задоволство. И дури да ми 

побараше таа мене две рубли, ќе � дадев и око немаше да ми трепне. 

 Но тоа е ситен факт, а што се однесува до крупните работи, сврзани со пари, ние, 

например, знаеме други случаи. 
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 Оваа малечка тажна историја се случи со другарот Петјушка Јашчиков. Макар што, 

како да се рече - малечка! Човекот за малку ќе го заколеа. На операција. 

 Тоа секако, до толку не беше. Дури и многу далеку од тоа. Па и не е Петјка таков, 

да допушти слободно да го заколат. Навистина ќе речеме: не е таков човекот. Но 

случката со него е, сепак, тажна. 

 Макар што, ако говориме искрено, ништо толку тажно не се случи. Едноставно, 

не пресмета човекот. Не размисли. Па сепак, првпат на операција се појавува. Нема 

навика. 

 А му започна на Петјушка јачменова болест. Горната веѓа на десното око му се 

поду. И за три години се наду, право во мастилницата. 

 Си отиде Петја Јашчиков на клиника. Докторката му се најде млада, згодна особа. 

 Таа докторка му вели: 

 - Како сакате. Сакате - може да сечеме. Сакате - останете така. Оваа болест не 

е смртоносна. И некои мажи, не внимавајќи на општо прифатената надворешност, 

сосема навикнуваат да го гледаат пред себе тој оток. 

 Но сепак, заради убавината, Петјушка се реши на операција. 

 Тогаш, докторката му рече да додје утре. 

 Наредниот ден, Петјушка Јашчиков сакаше да скокне на операција веднаш после 

работа. Но после си мисли: “Таа работа, ако е надворешна и очна, но ѓавол да ги знае 

- да не ми речат да се соблечам. Медицината е мрак работа. Да скокнам, навистина, 

до дома - да ја променам кошулата?” 

М. Зошченко  

Операција  
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 Отрча Петјушка дома. 

 Главното е, докторката е млада. Сакаше Петјушка прав во очи да � фрли - божем, 

ако однадвор костимот не е нешто особено, но затоа, ве молам, долните алишта се 

чист памук. 

 Со еден збор, Петјушка не сакаше во тесно да се најде. 

 Дојде дома. Облече чиста кошула. Вратот со бензин го избриша. Рацете во вода ги 

изми. Мустаќите нагоре ги подвитка. И тргна. 

 Докторката вели: 

 - Ова е операционата маса. Ова е скалпел. Ова е вашиот јачмен. Сега јас сето тоа ќе 

ви го средам. Симнете ги чизмите и легнете на масата. 

 Петјушка дури малку се збуни. 

 “То-ест, - си мисли тој, - навистина ниту мислев дека чизмите ќе ги симнувам. Тоа 

е, охо, - си мисли, - чорапчињата ми се неинтересни, да не речам нешто полошо”. 

 Започна Петјушка Јашчиков да си ги симнува горните алишта, сепак, така да се 

рече, да се урамнотежат другите долни недостатоци. 

 Докторката му вели: 

 - Оставете го палтото. Не сте во хотел. Чизмите симнете ги. 

 Се фати Петјушка за своите чизми. После вели: 

 - Другар докторке, навистина не знаев дека со сé нозете треба да легнам. Болеста 

ми е очна, горна - воопшто не мислев. Право да ви речам, - вели, - другарке доктор, 

кошулата ја сменив, а другото, извинете, не го фаќав. Вие, - � вели, - не обрнувајте 

внимание во текот на операцијата”. 

 Докторката, заморена со високото образование, му вели: 

 - Ајде, само побргу. Времето е скапо. 

 А самата се смее низ заби. 
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 Така и му го сечеше окото. Сече и се смее. Ногата ќе ја погледне и се души од смеа. 

Дури и раката � трепери. 

 А можеше да го заколе со својата растреперена рака! Зарем може така човековиот 

живот на опасност да се изложува? 

 Ама, меѓу другото, операцијата си заврши прекрасно. И сега окото на Петјушка 

веќе нема јачмен. 

 Па и чорапчиња, сега, тој носи почисти. Што и му честитаме, ако е вистина.  
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 Да се рече: “Печорск го нема”, тоа ќе биде претерано. Печорск постои, но куќи 

во Печорск, во најголемиот дел од улиците, нема. Штрчат изглодани руини, а во 

прозорците местимично е вплетена жица, ‘рѓосана, преплетена. Ако човек в самрак 

се прошета по празните, бучни, широки улици, него ќе го обземат спомени. Како 

сенки да се движат, како да се слуша шушкање од земјата. Се чини дека во трк се 

наближуваат стрелачките ланци, дека ситно yвечка оружјето... секој момент се чини 

дека од калдрмата ќе изникне сива, расплината фигура и ќе повика: 

 - Стој! 

 Сега ќе помине синџирот и нејасно ќе блеснат златните еполети, сега ќе заигра 

во нечуен кас извидницата во топли капути, во капи со црвени опашки, сега 

повторно поручникот со монокл и со крут грб, сега пристоен полски офицер, а сега со 

громогласни бесни пцости пролетуваат сенките на руските морнари, размавнувајќи со 

широките панталони. 

 Еј, бисеру - Киев! Немирно си место!.. 

 Но тоа е, впрочем, мечтаење, самрак, спомен... 

 Преку ден, во сјајната сончева светлина, во прекрасните паркови на падините 

владее големо спокојство. Почнуваат да зазеленуваат крошните на кестените, се 

облекуваат липите. Чуварите ги палат купиштата на ланското лисје, чадот се чувствува 

во празните алеи. Ретки фигури скитаат по Мариинскиот парк и наведнувајќи се, ги 

читаат натписите на побелените натписи на венците. Овде се позеленетите воени 

гробови. И таблата, врамена во исушено зеленило. На таблата искривени цевки, 

парчиња од различни мерни прибори, скршен пропелер. Значи, падна во битката, од 

висина, незнаен пилот и легна во гробот во Мариинскиот парк. 

Михаил Булгаков 

КИЕВ  ГРАД 
Status praesens
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 Во парковите владее големо спокојство. Во Царскиот, светла тишина. Неа ја будат 

само птичјите гласови и yвонењето на киевскиот комунален трамвај, што некојпат 

допира од градот. 

 Но нема ниедна клупа. Дури ни спомен на клупа. Дури и повеќе од тоа: висечкиот 

мост - кој како стрела се протега меѓу двете падини на Царскиот парк - е без ниту 

еден дрвен дел. Патосот, до последната иверка, киевјаните го употребија како огрев. 

Остана само железниот костур, преку кој, ризикувајќи ги своите скапоцени животи, 

дечињата ползат или се закачуваат за него со рацете. 

 Во самиот град, исто така, постојат темелни дупки. Така, покрај бившиот Царски 

плоштад, на почетокот на Крешчатик, на местото на огромната шесткатница стои 

јагленисан костур. Интересно е дека зградата ги преживеа најбурните моменти 

и пропадна дури откако се префрли на самофинансирање. Според прецизните 

сведочења на староседелците работите се одвиваа вака. Во таа зграда имаше 

институција од стопанско-економски тип. И, постоеше, како што тоа прилега, шеф. 

И, како што тоа прилега, дошефува тој дотаму, што му преостана или самиот да 

пропадне или канцеларијата да му изгори. И ноќта се запали канцеларијата. Како 

соколи се насобраа пожарникарите, кои исто така, беа на самофинансирање. Излезе 

шефот и се раздвижи меѓу бакарните шлемови. И како да ги маѓепса цревата. Водата 

се лееше, но ништо не се успеа - не ја одбранија канцеларијата. 

 Меѓутоа, проклетиот оган, кој не беше на самофинансирање и на кого маѓијата 

не делуваше, од канцеларијата се качуваше сé повисоко и повисоко и така, куќата 

изгоре како да беше од слама. 

 Киевјаните се вистинољубиви луѓе и сите едногласно ми ја раскажуваа оваа 

историја. Но и да не е сé така, основниот факт е присутен: куќата изгоре. 

 Но, тоа не е важно. Киевското комунално претпријатие почна да покажува знаци 

на бурна енергија. Со текот на времето, ако сé биде како треба, ќе даде Бог, сé одново 

ќе се изгради. 

 И веќе и сега во становите во Киев гори светлина, од чешмите тече вода, се вршат 

поправки, улиците се чисти, а по тие улици се вози истиот комунален трамвај. 
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Население: наравите и обичаите 
 Колку е голема разликата меѓу киевјаните и московјаните! Московјаните се 

забести, упорни, забрзани, американизирани. А киевјаните се мирни, спори и без 

никаква американизација. Но затоа ги сакаат луѓето од американски ков. И кога 

некој во грдо сако со дамски гради и со безобразни панталони, подигнати речиси до 

колена, право од воз влетува во нивното претсобје, тие брзаат да го понудат со чај, а 

во очите им се гледа најжива заинтересираност. Киевјаните ги обожуваат расказите 

за Москва, но не му советувам на ниеден московјанин да раскажува било што. Зашто, 

штом само го пречекорите прагот и излезете надвор, тие во хор ќе ве прогласат за 

лажго. Заради вашата најчиста вистина. 

 Само што ја отворив устата и почнав непристрасно да раскажувам, во очите на 

моите слушатели засветкаа толку весели искрички, што јас веднаш се навредив и 

смолкнав. Обидете се да им објасните што е тоа казино или “Ермитаж”* со цигански 

хорови, или московските пивници, каде што се испива море од пиво и каде со 

хармоника, се пее песната за разбојникот Кудејара: 

  ... “Господу Богу помолим сја... “ -

или што е тоа московски сообраќај, како Мејерхољд ги режира претставите, како се 

одвива воздушниот сообраќај меѓу Москва и Кенигсберг, или какви момци седат во 

трустовите и тн. 

 Киев сега е толку мирна заветрина, темпото на животот дотолку не личи на 

московското, што на киевјаните сето тоа им е несфатливо. 

 Киев се смирува околу полноќ. Наутро чиновниците одат на работа во своите 

комитети, жените ги чуваат децата, а свеските, кои по некое чудо не се отпуштени, со 

напудрени носеви одат на служба во “АРА”**. 

 “АРА” е сонцето, околу кое како земјата, се врти целиот Киев. Целокупното 

население на Киев се дели на среќници, кои пијат какао, службеници во “АРА” (I класа 

на луѓе), среќници, кои од Америка добиваат панталони и брашно (II класа) и проста 

маса, која со “АРА” нема никаква врска. 
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 Женидбата на раководителот на “АРА” (петта по ред) е настан, за кој зборуваат 

сите. Излитената зграда на бившиот хотел “Европска”, покрај која стојат киевските 

џин-рикши е голем храм, исполнет со сланина, кинин и конзерви, на кои пишува 

“Evaporated milk”. 

 И ете, сето тоа завршува. “АРА” во Киев се затвара, шефот младоженец во јуни 

со пароброд заминува во својата Америка, а свеската чкрипи со забите. И навистина 

- што ќе биде натаму, не се знае. Самофинансирањето продира во тивките води од 

сите пукнатини, управникот на куќата се заканува со поправката на парното греење и 

некаде трча со некаква хартија, на која стои “исплата во злато”. 

 А какво злато може да имаат киевјаните?! Тие се многу посиромашни од 

московјаните. И, штом остане без работа, што да прави киевската госпоѓица? 

 Полето на битката е мало, а комитети за помош нема доволно за сите. 

Гласини 
 Затоа, киевјаните се наградуваат себеси со гласини. Треба да се рече, во Киев 

постои цел куп на старици и постари дами, кои останаа без ништо. Бурните воени 

години ги растурија семејствата како ништо друго. Синовите, мажите, роднините 

исчезнаа без трага или умреа од пегавец, или се најдоа во гостопримливото странство, 

од кое што не знаат како да се извлечат назад, или се отпуштени “заради укинување 

на работното место”. Тие старици не им се потребни на никакви комитети за помош, 

никакво социјално не може да ги исхрани, затоа што социјалното не е институција 

што има пари. На стариците им е неподносливо и тие живеат во чудна состојба: им се 

чини дека сé што им се случува е - сон. Во сонот, тие сонуваат друг сон - саканата и 

очекувана реалност. Во нивните глави настануваат слики... 

 А киевјаните, треба да им се оддаде почит, не читаат весници затоа што се убедени 

дека тоа е чиста “лагарија”. А бидејќи неинформиран човек не може да се замисли 

на Земјината топка, тие мора да се информираат на евпаз (еврејски пазар), на кој 

стариците, заради нужда, продаваат канделабри. 
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 Одвоеноста на киевјаните од Москва, нивната чумосана блискост до местата, 

на кои настанаа различните Тјутјуники, и на крајот, со 1919 година создаденото 

убедување во несигурноста на сето овоземно - тоа се главните причини, што тие не 

гледаат ништо неверојатно во телеграмите од евпаз. 

 И затоа: надбискупот од Кантербери беше инкогнито во Киев, да види што прават 

таму тие болшевици (не се шегувам). Римскиот папа изјави дека “ако со тоа не се 

прекине”, тој ќе замине во пустина. Писмата на бившата царица ги напиша Демјан 

Бедни... 

 На крајот од краиштата, морав да ги дигнам рацете и да престанам со 

разубедувањето. 

Колку Брокхауси може  
да поднесе организмот? 
 Во провинциско гратче, мрзеливецот библиотекар заедно со мрзеливците од 

месниот културен оддел дигна раце од својата работа и престана да се грижи за 

барем малку осмисленото снабдување на работниот човек со книги. 

 Еден млад работник, упорен човек кој мечтаеше за универзитет, му го труеше 

животот на библиотекарот, барајќи од него совет што треба да чита. Библиотекарскиот 

стаорец, да се ослободи од него, изјави дека податоците “за сé без исклучок” може 

да се најдат во речникот на Брокхаус*. 

 Така работникот започна да го чита Брокхаус. Од првата буква А. 

 Извонредно е, што тој стигна до петтата книга (Банак - Бергер). 

 Навистина, веќе од вториот том на речникот нашиот бравар започна да ја губи 

волјата, некако се опушти и стана расеан. Со воздишка, менувајќи ја прочитаната 

книга за нова, тој го праша стаорецот од одделението за култура, кој заседна зад 

барикадата од книги, “дали уште многу му остана”. Кога дојде до петтата книга, нему 



okno.mk192

започнаа да му се случуваат чудни работи. Така например, среде бел ден, на улица, 

пред влезот во работилниците, тој го здогледа Бан-Абул-Абас-Ахмед-Ибд-Мухамед-

Отоман-Ибн-Али, познат арапски математичар со бела чалма. 

 Браварот беше молчелив дента, кога се појави Арапинот, кој го напиша делото 

“Талме-Амал-Ал-Хисон”, се сети дека треба да направи пауза и до вечерта повеќе не 

читаше. Но сепак, тоа не го спаси од двете посети во тишината на бесоната ноќ - прво, 

на безобразниот претставник на слободниот град од Ханза, Едуард Банкс, а потоа, 

на раководителот на канцеларијата на малорускиот гувернер Дмитриј Николаевич 

Бантиш-Каменски. 

 Цел ден го болеше главата. Тој не читаше. Но, наутро тој тргна натаму. И сепак 

помина низ Банивангис, Бануманс, Бањер-де-Бигир и низ два Бањакавали - човекот 

и градот. 

 До крахот дојде кај наједноставниот збор: “Барановски”. Нив ги имаше деветмина: 

Владимир, Војцех, Игњат, Степан, два Јана, а по нив Мечислав, Болеслав и Богуслав. 

 Нешто се поремети во главата на несреќната жртва на библиотекарот: 

 - Читам, читам, - му расправаше браварот на дописникот, - лесни зборови: 

Мечислав, Богуслав, и да ме убиете не се сеќавам, кој е кој. Штом ја затворам книгата, 

сé ми излетува од главата! Се сеќавам само на една работа: Мадријан. Кој е тој, си 

мислам, Мадријан? Нема таму никаков Мадријан. На левата страна си постојат двајца 

Брањецки. Едниот е господин Андријан, другиот е Маријан. А кај мене е Мадријан. 

 А очите му беа насолзени. 

 Дописникот му го одзеде речникот, да го прекине мачењето. Го посоветува да 

го заборави сето што го прочитал дотогаш и, без да излезе од волуменот на истата 

петта книга, напиша прилог за библиотекарот и кажа за него дека е обичен Битанга 

и Будала. 
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* Речникот на Брокхаус излегуваше кон крајот на минатиот и почеток на овој век во 

Русија и претставуваше еден од најпотполните енциклопедиски реченици сè досега. 

Неговиот обим е над 80 томови. (заб. на прев.)
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 Во некое си царство или поточно, кралство си живеше крал. Оној истиот што го 

опиша Ханс Кристијан Андерсен. Оној крал кој шеташе гол. Долго, меѓу нас речено, 

шеташе. Една година шеташе, две години шеташе, седумдесет години шеташе - и сé 

гол. Сите седумдесет години сите луѓе на кралот тврдеа дека нашиот крал има нова 

облека. Прекрасна облека. Најдобра. Ниеден друг крал во светот нема таква облека. 

Имено, другите кралеви или шетаат сосема голи, или, во најдобар случај, во некои 

изветвеници што секој миг ќе им спаднат од телото. 

 А нашиот крал е облечен како кукличка. 

 Сите жители на кралството го знаеја тоа и го потврдуваа тоа во секој погоден 

случај. Во определени денови, а исто и во неопределени, жителите на кралството се 

собираа на митинзи и на демонстрации истакнувајќи го едногласното воосхитување 

од облеката на нашиот крал. И макар што самата облека беше над секаква пофалба, 

народот од кралството свечено ветуваше дека мошне бргу кралот ќе добие облека 

уште подобра од оваа. 

 Секако, секое семејство има црна овца, така и меѓу жителите на кралството се 

сретнуваа личности, што сметаа дека облеката на кралот не е сосема добра, дека 

кажано со други зборови, кралот би можел да биде подобро облечен. Стражата и 

тајната кралска полиција мораше да презема определени мерки од воспитен карактер 

против ваквите клеветници. Кого на робија ќе пратат, кого ќе претепаат, кого на кол 

ќе наденат - секому своето, како што се вели. 

 Без оглед на толку суровите изнудени мерки, сличните злосторства сепак, не беа 

искоренети. 

 Некојпат се чини дека сé е мирно, дека целиот народ се восхитува на облеката на 

својот крал, кога се појавува некое глупо момче и со див глас вика: “А кралот е гол!” 

Владимир Војнович 

Нова сказна за голиот крал
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 Штом ќе се изначита од Андерсен, момчето си замислува дека доста е само тој 

да викне кога народот, исто, ќе сфати што е што, ќе забележи дека кралот е гол. И 

тогаш сите ќе речат: “Фала ти, момче, фала ти, пријателче, што ни рече, ние самите не 

забележавме”. И можеби дури ќе се најде некој Андерсен, кој ќе ја напише приказната 

за него. Момчето не знае дека кралството не живее според приказната на Андерсен, 

туку според дедо Карло Марло, а во тие приказни секакви извици за голотијата на 

кралот се сметаат... како да се рече... за терор. 

 Доста беше момчето да извика нешто такво, кога кралската стража веднаш го 

фаќаше и го носеше, а народот се разидуваше мрморејќи: “Самиот е крив, што има да 

дрдори без врска. Замисли си, ја откри Америка: кралот е гол! Се знае дека е гол, сите 

знаат, што има да се збори”. 

 Треба да се рече дека строгите мерки доведуваа до позитивни резултати, со текот 

на времето количеството на вакви момчиња, главно, се намалуваше. Родителите 

однапред си ги тепаа едните, да не им текне, другите сами по себе, без ќотек се 

опаметуваа. И штом се опаметеа, почнуваа да сфаќаат дека може на различен начин 

да си ги искажуваат мислите. Може на опасен, а може и на сосема безопасен начин. 

Може да се вика дека кралот е гол имајќи предвид дека тој е гол. А може истото да се 

има предвид и да се вика дека кралот е прекрасно облечен. 

 Како резултат на тоа, во тоа кралство се разви многу високата уметност на 

обратното сфаќање. Некојпат, дури и на сфаќање со хумор. Еден жител на кралството 

се сретнуваше со друг и велеше: “Видовте ли, колку му е прекрасна денес облеката на 

кралот?” Другиот веднаш се фаќаше за стомак и се виткаше од смеа, сфаќајќи, јасно 

е, дека кралот воопшто нема никаква облека. “Да-да-да, и јас обрнав внимание на 

тоа, - велеше другиот паѓајќи од смеа. - Притоа, ми се чини дека денешнава негова 

облека е уште поубава од вчерашната”. После тоа, двајцата паѓаа од смеа. 

 Не може да не се одбележи дека во кралството се разви необична литература. Таму 

имаше писатели прогресивни и реакционерни писатели. Реакционерните писатели 

пишуваа вака: “Во нашето кралство и далеку зад неговите граници и на целиот свет 

знаат дека нашиот крал ја носи најдобрата облека во светот”. Луѓето, читајќи го тоа, 
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во мислите се бунеа, во мислите велеа: “Каква лага!” - и веднаш ги фрлаа тие книги во 

отпад. Впрочем, ги фрлаа книгите претежно, во мислите. Прогресивните писатели го 

пишуваа истото, некој пат од збор до збор, дури со сите точки и запирки, но го имаа 

предвид сосема спротивното. И луѓето читајќи ги истите зборови се валкаа од смеа, 

а потоа го пренесуваа текстот од рака во рака, го препишуваа текстот и дури го учеа 

напамет. 

 Странците, наминувајќи некојпат во тоа кралство, потоа пишуваа во своите 

весници и многу се чудеа колку длабоко е проникнато обратното сфаќање во свеста 

на секој жител. И сé започна имено од кралската облека. Од времето кога почна да се 

смета дека секој, кој ја фали облеката на кралот - ја вели вистината, а секој, кој вели 

дека облеката ја нема - тој лаже. На крајот луѓето започнаа црното да го нарекуваат 

бело, горкото - слатко, сувото - мокро, лошото - добро и така натака. И на крајот, сé 

невозможно се преплете. Ако на човекот му велеа дека надвор е многу топло, тој ја 

облекуваше бундата. Ако му велеа дека напротив, многу е ладно, тој се соблекуваше 

речиси гол како кралот. Ако за некоја храна му велеа дека е многу вкусна тој не ја 

допираше, знаејќи дека ќе му се слоши. 

 Така си минуваше времето, а во кралството ништо не се менуваше и кралот шеташе 

по улиците во истото, во што го роди кралицата. Така и шеташе, постепено стареејќи. 

Или во превод на овдешен јазик, подмладувајќи се. А колку што повеќе старееше, то-

ест, се подмладуваше, толку повеќе отсуството на облеката се одразуваше на неговото 

здравје. Неговото здравје сé повеќе се влошуваше, то-ест се подобруваше. Толку се 

подобри што или е настинка, или е грип, или е воспаление на белите дробови, или, 

гледаш, уште ќе ги оптегне папците. То-ест, ќе ги стегне папците. 

 На крајот, се собраа кралските министри на затворен министерски совет и почнаа 

да мислат, што да прават. Премиерот вели вака: секако, нашиот крал има мошне 

елегантна облека, но заради текот на возраста и доаѓањето на привремениот студен 

бран јас предлагам на кралот да му се сошие нова нова облека и таа да се носи над 

старата нова облека. Нека новата облека не биде толку елегантна како старата, но 

сепак, на кралот ќе му биде топло. Министерот за идеологија вели: не, работата така 
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нема да оди, ако ние на кралот му сошиеме нова нова облека, тогаш кога народот 

ќе го види, ќе рече дека старата нова облека не била облека, то-ест дека тоа било 

сосема ништо, то-ест, ќе речат, кралот бил сосема гол. Затоа предлагам никаква 

облека да не се шие. Министерот за памук и лесна индустрија вели: уште повеќе што 

за нова облека ние во кралството имаме премногу памук и премногу хартија, со други 

зборови, ниту едното, ниту другото. Министерот на тајната кралска полиција ништо 

не вели, само нешто си запишува, тој има доста хартија. 

 Си мислеа тие, си мислеа и решија приближно така, што извонредно поволна, то-

ест бедна положба во кралството се создаде затоа што премногу ја кажуваа вистината, 

то-ест лажеа. А сега, нема до толку. Велат, ајде да се вратиме до исконските поими и 

црното ќе го нарекуваме, па ако не веднаш црно, тогаш за почеток можеби модро, а 

потоа дури сиво. А вистината ќе ја наречеме вистина, или речиси вистина, или вистина 

во голема мера. За лагата ќе речеме дека таа не го одразува вистинито сето она, што 

го гледа; некојпат истото не го одразува сосема вистинито, некојпат дури и сосема 

невистинито. 

 Така одлучија министрите и ја објавија својата одлука пред народот. 

 Кралството живна. Луѓето толку се заморија од лагата, што само штом им дозволија, 

сите започнаа во ист глас да ја зборуваат вистината. Започнаа, а не можат. Устите 

ги отворија, а јазиците, ако се без коски, не се движат. Сите толку многу свикнаа 

да зборуваат наопаку, а не наопаку не свикнаа. Но луѓето сепак почнаа да го учат и 

да си го тренираат јазикот, додека да го навикнат на вистината. И така настапуваат 

говорници, во весниците пишуваат дека како резултат на определени негативни 

тенденции, во текот на минативе дваесет години нашиот крал не бил претерано 

добро облечен. Порано ние, божем, пишувавме и велевме дека е облечен најдобро 

од сите, но тоа не е сосема така. 

 Јасно е, во настапите се појави разногласие. Едни велат: па зашто така, нашиот 

крал и порано беше добро наконтен, па и сега не е толку лошо облечен. Можеби 

имаше по некоја несреденост во неговата облека, но тоа на сите им се случува. Дури 

и некоја голема несреденост да имаше, зашто да се присетуваме на тоа и да фрламе 
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сенка врз нашиот крал? 

 Другите, секако, беа покритички. Не, велат, ние мора да ја речеме вистината, ние 

мора да ја речеме целата вистина. Нашиот крал е недостатно облечен, тој, може да се 

рече, воопшто не е облечен. И меѓу другото, луѓето си го велеа тоа сосема слободно, 

никаква стража не ги одведуваше, па и воопшто, никаква стража немаше, не сметајќи 

ги тајните агенти. Тие се гледаа, но беше тешко да се препознаат затоа што тие се 

преправаа дека се исто така луѓе. 

 Луѓето продолжуваа да ги разгледуваат недостатоците на кралската облека 

и грешките во нејзиниот крој, а кралот се шеташе меѓу нив и ги колнеше колку 

што можеше. Тој веќе беше стар, вкочанет, грозничав, тој имаше настинка, грип и 

воспаление на бели дробови во исто време. Тој сакаше барем некој од луѓето да 

забележи дека е гол, да се појави некое глупо момче, но глупи момчиња веќе одамна 

немаше, сите беа паметни и готови во краен случај да говорат за квалитетот на 

кралската облека, но никако за нејзиното отсуство. 

 И тогаш кралот не издржа и самиот се развика на целиот Црвен плоштад: - Кралот 

е гол! Гол е! Гол!! 

 Со тие извици во народот настана паника. Некои многу се преплашија. Другите 

веднаш си ја наведнаа главата и побрзаа да си одат од плоштадот плашејќи се да 

не ги запишат како сведоци. Тајните агенти и стражата - од каде ли се најде! - му се 

фрлија на бунџијата, но кога видоа дека бунџијата е самиот крал, тие застанаа и не 

знаеја што да прават. 

 А во тоа време токму се најде и глупото момче: - Кралот е гол! - извика тоа. - Гол е! 

И уште многу, десет, дваесет, можеби сто глупи момчиња се појавија и сите почнаа да 

викаат дека кралот е гол. Стражата виде дека има многу глупи момчиња и се исплаши 

да ги тепа. Уште повеќе што и кралот си ја призна голотијата пред народот. 

 Од тоа време, во кралството може да се зборува што сакаш. Дури и дека кралот е 

гол. Никој не обрнува внимание. А кралот како шеташе гол, така шета и сега. Затоа 

што никако не можат да му сошијат нова нова облека. Или прикладен материјал 
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нема, а за кралевите не се шие од што било, или достатно искусни кројачи не можат 

да најдат, а неискусни не се канат за толку битна работа. Така, кралот шета гол. И 

за тоа колку сакаш може да се зборува. Со што луѓето и се занимаваа некое време: 

шетаа по улици и викаа дека кралот е гол. На демонстрациите ги носеа неговите голи 

слики, на концертите се пееја секакви непристојни песнички за неговата голотија. 

 Но, на крајот, тоа ужасно им здодеа на сите. И самиот живот во кралството стана 

ужасно здодевен. Порано луѓето се забавуваа одејќи да го гледаат голиот крал. И 

затоа што викајќи за неговата прекрасна облека, тие знаеја дека таква облека не 

постои. И многу се смееја кога си ги раскажуваа впечатоците од прекрасната облека 

на кралот. И се бунеа против книшките на реакционерите, кои пишуваа дека кралот 

навистина е добро облечен. И се паѓаа од смеа, читајќи ги книшките на прогресивните 

писатели, кои пишуваа дека кралот е одлично облечен. 

 И воопшто, тогаш многу подобро се живееше отколку сега. њ



okno.mk 201

* Секако, се мисли на познатиот ресторан во Москва, не на познатиот музеј во 

Санкт-Петерсбург. (заб. на прев.) 

** “АРА”-”American Relief Assotiation”, американска асоцијација за помош во Русија 

во периодот по Граѓанската војна. (заб. на прев.) 

 Значи, Црвениот плоштад вриеше од народ. Тој доаѓаше, доаѓаше и доаѓаше. 

“Долу со комунистичките гадови!” - викаше тој. Сите носеа антисоветски плакати. 

Така им беше наредено. На местото на мавзолејот ископаа дупка. Мртовецот лежеше 

веднаш покрај неа. Сите ја очекуваа неговата заслужена казна. Накрај, дојде 

валјакот, со кого се набива асфалт и го сплеска мртовецот. А пред тоа, на лотарија 

извлекоа неколку луѓе, им дадоа средство за повраќање за да се исповратат на 

валјакот. Со тоа замачкано железо се помина по трупот, со музика на маршот на 

Бетовен отсвирена на синтисајзер. На војниците покрај дупката им дадоа лубеници 

и пиво и тие се помокрија во дупката. Дури потоа плескавицата беше потопена 

внатре. Секако, на сите им беше објаснето дека го нурнуваат трупот по 60 години 

лежење; сам по себе, младичот Уљанов имаше чисти пориви и секако, беше достоен 

за во музеј. Тој, несомнено, � сакаше добро на својата груба земја, но во неа имаше 

премногу татарштина, казанштина. Па и околу неа. И тој, неволно, започна да делува 

со татарски методи. Впрочем, можно е, со други ништо немаше да успее. Можно е, 

либералните дејци: Миљуков, Ручков, Победоносцев ништо не ќе стореа од Русија, 

имаше да ги изедат. Бидејќи, дури и Блок, толку префинета природа, не ги прифати и 

сакаше да биде Скит. Само со татарските методи на Ленин можеше да се урне Русија, 

да се сруши нејзиниот тапоглав бирократски апарат, - но! Но Евангелието, нежното и 

Евгениј Харитонов 
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вдохновено, единственото точно христијанско учење за сочувството, за љубовта, за 

тоа дека на светот нема среќа - тоа требаше да им се остави на децата по училиштата 

и на возрасните по факултетите на култура. А тој ги затвори црквите. Со тоа учење 

далеку потрезно се опстојува во сите животни незгоди отколку со комунистичките 

ветувања. И другото “но”, веќе сосема практично. Ленин беше недоволно германски 

шпион. Како може да им се дозволи власт над Русија на Русите - и на Евреите, кои го 

презедоа руското, кои ги прифатија сите лоши руски особини во надополнување на 

своите лоши. И што, требаше да се повикаат Варјазите, како на почетокот на руската 

историја? Не, Варјазите немаше да го сфатат моментот и од Русија ќе направеа обична 

колонија. Тие тогаш сé уште не беа научени од искуството на социјализмот. Тие ќе � 

го вратеа на Русија царот, дворот и сé одново ќе дојдеше до истата револуција и до 

нивно, на странците, протерување. А сега, дојде времето на повикување на Рјурик. 

Квалифицирани американски и европски управници се канат да ги заземат сите 

крупни (и ситни) раководни места, според договорот. Тие се канат од различни земји, 

без тоа да биде претежно една. Творештвото во науката и уметноста ни останува нам. 

А бидејќи власта нам не ни оди од рака, ние ве молиме, господа, странци, дојдете да 

ни помогнете! 

 Цензусот на јудејски претставници во управата останува на сила, како и порано - 

заради одбегнување на остри експлозии на јудофобијата и за случај на лоша управа. 

 Бидејќи економските работи не се повеќе во наша надлежност, ние веднаш 

минуваме во областа на идеологијата, моралот и забавата. 

 Значи, со мавзолејот е готово. Што да правиме со Кремљ? Јасно е, голем е 

соблазнот да го дигнеме во воздух и да го запалиме. И да го овековечиме тој момент 

во пренос низ целиот свет. Се чини, мошне е битно да не се држиме за некои светињи, 

колку и да � се прираснати на срцето на Русија. Тие, сеедно, со себе ја носат таа 

византиска смисла. Во секој момент тој споменик може да стане жариште на старите 

размислувања. Впрочем, да се пали светињата - тоа е повторно руска крајност. Ете 

што ни предлагаат западните пријатели, и ние со задоволство ќе ги послушаме. Во 

Кремљ да се отвори најдобрата, таа да биде украсот на сите наши територии - јавна 

куќа. Токму овде ќе бидат корисни девојките од нашите колонии - од Централна Азија, 
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оод Северот. Јакутки, Нанајки и лица од спротивниот пол. Јавната куќа “Кремљ” ќе 

биде украсена со постојана илуминација (но не премногу блескава, заслепувачка), да 

трепери како светлата на елка или во црква. 

 Во идеологијата ќе се поттикнуваат и дури спроведуваат (за што, ќе проследат 

соодветните инстанции) пцостите по адресата на новиот живот и новата влада. 

Колку повеќе неа отворено ќе ја пцујат, толку помалку неизречености ќе останат. 

Идеологијата на пцоста ќе се објави за владејачка. Но сепак, ќе треба да се создаде 

специјална мрежа на служби за да ги огради оние што ги пцујат од грубите акции на 

оние кои пцујат и воопшто, пцовката да остане на зборови. Вие секако, сфаќате дека 

за кадрови од оваа мрежа ќе послужат бившите работници на органите на државна 

безбедност и новите студенти на нејзините школи. Воопшто: таа организација од нас 

е оценета како единствена совршена од сите што постојат досега, за годините на 

социјалистичката изградба на економските, културни и научни организации. Токму 

таа ќе набљудува како се спроведува европската љубезност кај работниците од 

услужните дејности - повторно, поттикнувајќи ги мрачните зборови насочени против 

новата револуција, против властите, што се изговараат во редовите на чекање, кои 

секако нема да исчезнат за првите десет дена, дури ни со западна администрација. 

Затоа што, колку и да е тешко да се чека во ред, колку и да е тешко да се гледа 

исчезнувањето на бројните продукти, но уште е потешко што не може, отворено 

колнејќи го комунистичкото ѓубре, сочно да се плукне по нивните портрети откако 

во устата се насобере ‘рканица. “Може, - вели сега она, што порано беше КГБ, - дури 

и треба”. И самото прво ќе ја изведе таа артистичка геста. Во исто време, праведно 

бранејќи ја власта од посегање по нејзиниот живот. Бидејќи, вистина е, не е лесно да 

се раководи со толкава земја. Впрочем, таа сега е помала. 

 Една од поинтересните новотарии е употребата на силни пцовки со споменување 

на мајката и други женски роднини. Поттикнување на телевизиски емисии, филмови 

и т. н., што секој кој мрази е готов да измисли од омраза, дури и во позгусната, 

злослутна боја. Во исто време, заради баланс и почитувајќи ги навиките и вкусот, 

сочувувајќи го здравјето на постарите генерации, се продолжува со создавање на 

меки дела (еден или два канали на телевизија, истото на радио). Па и на луѓето од 
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средната и од помладата генерација ќе им биде пријатно да гледаат такви емисии. 

Тие добро и трогателно ќе изгледаат на заднината на црните. 

 Пцовките се истакнуваат со светлечки реклами на куќите. Во исто време, кој 

ќе посака во тоа да ги види знаците на Апокалипсата, му се дава можност истото 

слободно да го каже. Не се дозволува само да се премолчува, да се сокрива во себе. 

За социјално опасно ќе се смета она, за што луѓето не ќе сакаат да се зборува. Затоа, 

бившите луѓе на службите за државна безбедност ќе следат ништо и во никој случај 

да не остане неискажано. Во исто време, сите кои сакаат да молчат и да се сокриваат 

- им се остава тоа право и се формираат клубови за молчење. 

 Прашањето со црквата се решава вака: никаква обнова. Понекаде, особено во 

новите индустриски зони се отвара по некое црквиче; исто и во новите реони на 

големите градови; но, мошне ограничено. Водејќи сметка за особената податливост 

на нашето население пред секакви авторитарни влијанија, особено пред влијанието на 

таква авторитарна институција каква што е нашата црква; водејќи сметка како црквата 

ги парализира, во нашиот случај, слободните витални пројави - нејзиното ширење 

не се допушта. Повторуваме, тоа никако не се однесува на Евангелското учење, кое 

треба на секој начин да се поздравува, да се потсетуваат на него во детските емисии, 

на собирите на пионерите, во пројавите на масовната култура. Притоа: во постоечката 

православна црква не се допуштаат никакви реформи. Никакви новотарии. Таа треба 

да остане каква што си беше. За да, ако посакате да влезете во неа, да влезете во 

руска православна црква, а не во кој знае каква. 

 Заклучок: обидот на Уљанов - Ленин во областа на распадот на Русија да се смета 

за успешен. Но сепак, тој не ја спроведе диверзијата докрај. За нејзино довршување, 

да се повикаат странци за извршување на власта, како на почетокот на руската 

историја. Со цел да се одбегнат националните незадоволства, да се оформи мрежа 

на клубови за уметнички тоталитаризам, да се изведуваат празници на стадиони со 

пеење на песни од времето на сталинизмот и т. н. 

 Затоа, господа, ве молиме да дојдете кај нас. 
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 Скромниот студент Миша, роден во с. Кубеково, К-ска околија, седеше на 

пролетната клупа и ја бубаше лекцијата од филозофија: 

 - ... тие тврдат дека колективот ја потиснува личноста, го осиромашува нејзиниот 

духовен свет, дека личноста се растопува во колективот и нејзините интереси се 

жртвуваат ... 

 Младост, младост! Сонцето весело грееше. Студентот започна да си потпевнува 

некоја песничка, по што забележа дека покрај него се заседна некаков си субјект во 

наконтена облека. Субјектот не го тргна од Миша среќниот поглед. 

 - Што гледаш? се зачуди Миша. 

 - Името е Василиј, - рече субјектот и бргу почна да ја искажува својата yверска 

суштина. - Јас гледам дека сте културен и на тој начин, интелигентен човек. А јас 

бев во Москва и таму на Кузњецки мост, тоа се јасно хулигани, за големи пари се 

продаваат книги на Шопенхауер и Ниче. Кажете ми, овие имиња ви велат нешто? - 

прашуваше тој со слатка насмевка и прегрнувајќи го Миша за рамениците. 

 - Да. Ми велат, но не знам што, - одговори тој, обидувајќи се да се отстрани од 

можниот напасник. 

 - Јас сфаќам. Вие инстинктивно не ми верувате. Не плашете се, јас сум ви пријател. 

Јас само сакам да ви речам дека идеите на сите без исклучок филозофи се сирова 

маса налик на тесто. Не е лошо од тоа тесто да се замеси огромна топка и за нашиот 

именден да се испече огромна погача, а во неа да го вклучиме и Троцки, и можеби 

дури Херберт Маркузе, - велеше Василиј, доверливо гледајќи му во светлите очиња 

Евгениј Попов 

МЕТАМОРФОЗИ 
Варијации на тема, зададена од М. Булгаков 
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на Миша и фаќајќи го за коленото. 

 “Тоа е тој”, со тага си помисли Миша и суво одговори: 

 - Троцки беше разобличен долго време пред да се родам, а реакционерното учење 

на Маркузе ние не го поминавме. 

  Василиј нагло му намигна на студентот. 

 - Јас одлично ве сфатив. О! Јас сфаќам! Јас секогаш му се восхитував на широкиот 

поглед и на начитаноста на рускиот човек. Според мене, тоа е затоа што тие читаат 

додека чекаат во ред, - се искажа тој. 

 И тогаш на Мишењка му дојде памет. 

 - Аха! Ете кој си ти! Тоа е идеолошки диверзант, другари! Држи го! - извика 

младичот. 

 Лицето на разобличениот странец се искриви во страшна гримаса. 

 - Потивко, потивко! - прошепоти тој. 

 - Не! Нема, потивко! Јас нема да бидам тивок! Држете го! Што го гледате! - на цел 

глас извика храбриот студент, обраќајќи � се на веќе насобраната публика. 

 И тогаш, контето Василиј од под свиленото сако извлече крив самурајски меч. Со 

извик: “Банзаи!” и со продорен звук тој замавна со мачот и му ја исече главата на 

кутриот советски студент. Отсечената глава се стркала по асфалтираната надолнина и 

се удави во реката Е., а самиот студент се најде во длабок заборав. 

 Мина веќе доста долго време кога тој си дојде на себе, затоа што зад прозорците 

беше длабока ноќ. Многу од болните ‘рчеа, над главата на Миша се наведна болничар. 

 - Се освести, миличок, - му рече медицинскиот работник. 

 - Јас се освестив, но каде е тој? - фаќајќи го воздухот низ стиснатите усни проговори 

студентот. 

 - Кој тој? - како да не сфати болничарот. 

 - Диверзантот, бандит и шпион. 

 - Да те чува Господ! - се прекрсти болничарот. 
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 Но младичот не наседна на крстењето, туку скокна само во долни алишта и извика: 

 - Побегна! Јапонецот побегна! Веднаш треба да се фаќа! 

 Останатите болни се разбудија и беа многу незадоволни со промените во нивниот 

болнички режим. Тие дури сакаа да го претепаат Миша, но болничарот деликатно 

и во исто време решително ги прекина нивните неправилни дејствија. Тој ја викна 

сестрата и таа го боцна болниот со шприц, заради што тој заспа со насмевка на усните. 

 Штом се разбуди наредното утро, тој дозна дека се нашол во на Хабаровска улица, 

во лудницата на градот К-ск. 

 Таму имаше мноштво интересни луѓе. Еден си измисли писмо што се чита во 

огледало, друг се заљуби во гуска и сакаше да ја доведе во општината на венчавање, 

третиот од конзерва си направи медал “За освојување на кренатата ледина”. Таму 

имаше и писатели, таму имаше и поети. Тие си клечеа и си ги читаа еден на друг 

своите истакнати дела. И никој не ги задеваше. 

 Дојде време за ручек. Тогаш Миша го виде својот познаник, Васја-самурајот. Тој 

имаше задача, на болните да им ги дели убавите алуминиумски порции, што и го 

извршуваше, мошне успешно. Сé додека на него не налета среќниот Миша. 

 Тој го прегрна разнесувачот и повика: 

 - А јас пак, види што си помислив! Толку се радувам! Толку сум радосен! Вие не 

сте идеолошки разбојник, вие сте природен будала. А за мене секој наш будала ми е 

илјада пати поблизок од човек од туѓата идеологија. 

 Разнесувачот пак, наспроти очекувањата на многумината, не го тресна студентот 

со порцијата по глава, туку едноставно му рече: 

 - Брате! Ете, и ти ја спозна вистината! Ајде да запееме заедно. 

 Тие запеаја. Звуците се лиеја и се ширеа над кутрите глави, над лудницата, над 

Хабаровска улица, над Советскиот Сојуз, над земјината топка. Се ширеа и се губеа во 

меѓуyвездените простори. 

 И овде, автору, ние ги напуштаме нашите херои. Злите јазици ќе речат, ние тоа 

залудно го правиме, дека за нас не е лошо самите таму да си останеме. Можеби тие 

се во право, но секоја овошка - во свое време. 
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Књажнин, Јаков Борисович - недоволно познат руски прозаист од XVIII век. Во расцутот на 

руската класична литература Књажнин беше претеча на романтизмот и сентиментализмот 

со својата трагедија “Вадим Новгородски”, заснована врз стар руски летопис. Преводот на 

Књажнин Ј. Б. е извршен според изборот “Руска сатиричка проза на XVIII век” во издание 

на Ленинградскиот универзитет, 1986 година. Ова е прв превод на рускиот сатиричар на 

македонски јазик.

Крилов, Иван Андреевич - истакнат руски баснописец, продолжувач на традицијата на Езоп 

и Де ла Фонтен, познат ништо помалку од наведените двајца. Преводот на Крилов, И. А. 

е извршен според горенаведеното издание. Исто така, редок е, ако не и прв, преводот на 

прозниот Крилов на македонски јазик. 

Николај Васиљевич Гогољ - за овој автор, доволно е да се отвори учебникот и да се прочитаат 

сите биографски податоци. Во нашиот избор, Гогољ, Н. В. е застапен со извадок од 

“Повеста за тоа, како се скараа Иван Иванович и Иван Никифорович” од својата збирка 

“Миргород”, повест вредна за спомен со својата ведрина, квалитети и со влијанието што 

го имаше врз (најмалку) В. В. Проп, кој ја одбра токму неа за приказ и разработка на 

проблемот на комиката на сличности и на разлики во своите “Проблеми на комиката и 

на смеата”. Преводот на Гогољ, Н. В. е извршен според едно од бројните негови руски 

повеќетомни изданија.

Михаил Јевграфович Салтиков-Шчедрин - руската сатира е непотполна без ова име. За 

секој макар малку упатен читател доволно е да се спомене “Историјата на еден град”, 

од која за нашиот мал избор е извлечен еден дел со описот на градоначелниците на 

фиктивниот град Глупов, сместен некаде во широчината (или длабочината) на Русија, или 

пак, “Господа Головљови” - за читателот веднаш да сфати каков калибар на сатиричар 

Павел Попов

ЗА АВТОРИТЕ И ЗА ИЗБОРОТ
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има пред очите. Преводот на Салтиков-Шчедрин, М. Ј. е извршен според изданието на 

“Историја на еден град”, Москва, 1989 година.

 Козма Прутков - потроена личност во руската литература, легендарен раководител на Палатата 

за мерки, руски пандан на англиското Министерство за смешно одење, псевдоним, зад 

кого се сокриваат двајца браќа и еден братучед, А. и В. Жемчужникови и гр. А. Толстој. 

К. Прутков е најистакнатиот руски творец на афоризми, а покрај тоа, истиот е баснописец, 

сатиричен поет и автор на неколку комедии. Во своето афористичко творештво, тој му 

претходи на Станислав Ежи Лец, само што е поведар од него. Освен тоа, за разлика од 

Лец, кој за афоризмите најчесто, не добиваше многу, за својата долгогодишна служба 

во Палатата, К. Прутков е награден со сабја. Преводот на К. Прутков е извршен според 

неговите “Собрани дела”, издание од 1953 година. 

Човекот без слезина - веројатно, првиот псевдоним на А. П. Чехов во неговите први настапи 

како писател во руската хумористична периодика. За Чехов - во било кој учебник за 

литература од средно насочено образование прочитајте и присетете се. Инаку, преводот е 

извршен според еден темелен избор на “Собрани дела” на авторот во многу томови.

 Аркади Аверченко - неправедно запоставен и зафрлен на маргините на руската литература, 

прекрасен писател, имигрант по Револуцијата од октомври, 1917 година (на М. Булгаков 

како пофалба му рекоа дека во едно свое дело го имитира Аверченко, за што поконкретно 

Булгаков пишува во својот “Театарски роман”) и токму имиграцијата и несогласувањето во 

новиот поредок придонесе за негово исклучување од редовите на руската (во тоа време, 

советска) литература. Погребан е во Прага, на неговиот гроб стои натпис: “Руски писател”, 

а сега, на голема врата се враќа во татковината. За среќа, намина и кај нас. Преводот на 

Аверченко, А. е извршен според “Одбрани раскази”, Москва, 1985 година.

 Иља Иљф, Јевгениј Петров - најпознат тандем во историјата на литературата воопшто, 

единствено перо на двајца автори, творци на “Дванаесет столици”, руски пикарски роман 

(од каде е извлечена една глава во нашиот избор), со главен лик Остап Бендер - заедничка 

именка за сите луѓе од определен ков, кои се занимаваат со потера по своето дванаесетто 

столче. А такви, барем денес, има колку сакаш.
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Михаил Зошченко - човек кој во 1917 година имаше дваесет години, кој замина да се бори 

за Советската власт, ги опиша луѓето од истата таа власт во својата “Сина книга” (мал 

извадок од неа токму презентираме во нашиот избор) - за подоцна советската власт да 

му се одмазди на веќе познатиот начин, со затварање, прогонство и смрт. Во 1996 година 

Зошченко, М. М. наполни 101 година, што и му честитаме од сé срце. Неговиот превод 

(треба ли да се рече? Јасно, прв пат на македонски јазик) е извршен според московското 

издание на “Сина книга” од 1989 година. 

Фјодор Михајлович Достоевски - оваа година се навршуваат рамно 175 години од раѓањето 

и 115 години од смртта на великиот, неизбежен и постојано потребен (да, зашто да не?) 

класик на руската и светска литература. Ниедна установа од определен тип, ниедна 

скапаница од телевизија не го одбележа овој извонреден датум - за огромна жал. 

Можеби ФМД не е претежно сатирички писател, но сепак, неговиот “Бобок” (едно поглавје 

од “Дневникот на писателот” за 1873 година) претставува неверојатен и монолитен 

конгломерат на Хофмановска фантастика, бритка сатира и гротеска, достојна на кистот 

на Маестро Хиеронимус. И затоа, во сосема незабележително скратена верзија ФМД е 

во изборот на “Маргина”. Преводот е извршен според најкомплетното издание на ФМД, 

академското  издание во 30 томови.

 Михаил Афанасјевич Булгаков - име на едниот од, најмногу, петорицата автори што ја 

свртеа прозата на дваесеттиот век наопаку. (По азбучен ред, тоа се: Борхес, Булгаков, 

Кафка, Платонов, Пруст или Џојс - мала отстапка за сите љубители на најдосадниот 

писател на векот) Неговиот роман “Мајсторот и Маргарита” што го виде дневното светло 25 

години по смртта (!!) на својот автор, по првото објавување набргу се најде на топ-листата 

на најпродаваните книги на сите времиња. А критички, публицистички, есеистички и 

воопшто, научно-литературни спорови за таа книга се водат и денес. Во своето прозно 

творештво како професионален сатиричар, соработник со повеќе руски, не само советски 

весници и списанија, Михаил Афанасјевич е следбеник на онаа струја во руската 

литература и потесно, сатира во нашиот случај, што своите корени ги има во творештвото 

на Н. В. Гогољ, што не е тешко да се забележи. Сатиричниот приод кон историјатот на 

Киев во периодот на Граѓанската војна, во белешките за неговите (на градот) и на луѓето 
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нарави, М. А. Булгаков го продлабочува и го збогатува со извонредно топлиот лиризам, 

што, мора да се признае, не е толку честа појава во еден сатиричен текст. Тоа е едно ново 

раздвижување на границата на сатирата.

Владимир Војнович - едно од најистакнатите денешни светски имиња од областа на сатирата, 

автор на “Животот и доживеалиците на војникот Иван Чонкин” - неверојатна и исто толку 

реална Швејковска авантура на еден руски војник; автор на “Ивањкијада”, долга сатира со 

исто толку долг поднаслов: “Како писателот Војнович доби стан”. Но сепак, најзапаметен 

Војнович остана со својата антиутопија (анти? Ха! Тоа, се чини, допрва ќе го доживуваме) 

“Москва 2046”. Откако го опиша во споменатово дело своето протерување од СССР, В. 

Војнович напиша едно писмо по повод неговото лишување од советското државјанство, 

датирано со 17 јули 1981 година, Минхен и го упати до највисокото (најмалку 1,70 м - во 

тоа време, сега секако има и повисоки) советско раководство: 

  “Г-не Брежњев,  

 Вие незаслужено високо ја оценивте мојата дејност. Јас не го подривав престижот 

на советската држава. Советската држава, благодарение на усилбите на нејзините 

раководители и на Вас лично, нема никаков престиж. Затоа, ако е праведно, би требало Вие 

да се лишите себеси од државјанство. 

 Јас не го признавам Вашиот указ и не го сметам за нешто повеќе од мртва буква. Правно, 

тој е неделотворен, а фактички, како што си бев руски писател, така и ќе останам до 

смртта, па и после неа. 

 Бидувајќи умерен оптимист, јас не се сомневам дека во догледно време, сите Ваши 

укази, што ја лишуваат нашата кутра татковина од нејзините културни достоинства, 

ќе бидат отфрлени. Сепак, мојот оптимизам е недоволен за верба во исто толку брзата 

ликвидација на дефицитот од хартија. Така, на моите читатели нема да им остане ништо 

друго, туку да даваат во стара хартија по дваесет килограми од Ваши дела за да добијат 

талон за една книга за војникот Чонкин.  (Владимир Војнович)” 

Преводот на ВВ е извршен според едно од поновите негови изданија, појавени по неговото 

десетгодишно пребивање надвор од границите на СССР.
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 Евгениј Харитонов - име што не спаѓа во кругот на најгласните имиња на современата руска 

проза, но тоа е име познато на (релативно) тесен круг на љубители и следбеници. Не би 

сакал да го употребам терминот “култ”, но се чини дека во случајот на Ј. Х. тоа е неизбежно 

- култ автор.  Ј. Харитонов умре една година по завршувањето на текстот “Антиутопија - 

80”, ако текстот е воопшто завршен. Денес, шеснаесет години подоцна и петнаесет по 

неговата смрт, можеме да речеме со зборовите на Н. Берѓаев: “Утопиите се страшни зашто 

се остваруваат”. Иако рака на срце, многу ставови од неговиот текст имаат свој (далеку од 

весел, но зарем сатирата е само церење и клештење на забите?) одраз не само во руската, 

но и во нашата стварност.

  Евгениј Попов - автор сé уште надежен, но веќе далеку од млад. Се сретнува во: повеќе 

современи руски антологии, различни весници и списанија, во изборот на “Кратка руска 

алтернативна проза” што се појави минатата година во издание на “Темплум”... Не смее 

никако да се заобиколи, особено со тоа што го проширува поимот на сатирата со поимот 

на литературна травестија и делумно, пародија. Доста успешно, мора да се признае. 

 Во изборот на руска сатира за “Маргина” се држев до некои нејасни принципи, кои не се ни 

обидував да си ги разјаснам, туку чекав решението да дојде само од себе. Генерално гледано, 

се обидував да го покажам развојниот пат на прозната сатира, исклучиво прозна затоа што 

сатирата со поетска и драмска форма едноставно не ќе можев да ја пренесам со истото ниво на 

прифатливост, како што тоа го сторив со прозата. Затоа, нека ми простат сите автори, кои не ги 

споменав (а ги има, бројни се), не само поети сатиричари, но и драматурзи сатиричари. Да се 

надеваме, еден убав пролетен ден ќе се сретнеме и со нив. 

 Но дури и со прозната сатира што ми легна во преводот постоеја определени проблеми, со 

кои се сретнува секој преведувач. Особено кога станува збор за преносот на реалии од еден 

јазик (и пошироко, култура) во друг, што секогаш претставува процес на загуба на определен 

дел од информацијата и од смислата, стилистиката и т. н. 

 ( - А што е воопшто, тоа сатира? - ја праша Преведувачот Помошничката, која си лежеше 

покрај него. 
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 - Тоа е естетска категорија, креативна постапка и... - му одговори Помошничката на 

Преведувачот и го почешка по грбот, што на дотичниот не му дојде лошо.) 

 Една од битните определби во изборот на делата за мене беше посегањето по границите 

што сатирата како таква си ги поставува пред себе; притоа, се обидував со секое дело да 

покажам колкави се можностите на сатирата како уметничко дело, кое за жал, не е достатно 

осветлено во научната и критичка литература. Затоа појдов од условно речено, номиналната 

сатира, а точката на одбројување беше XVIII век на руската литература. За жал (повторно за 

жал!), исклучиво од просторни причини сум ограничен во преносот на сите форми што сатирата 

ги има во тој ран период од нејзиното постоење - форма на сатирички: посланици, писма, 

дијалози, кратки драми, новински известија од непостоечки весници, именувајте натаму што 

ќе посакате... Кругот на теми на таа сатира е крајно јасен, таа е насочена против определена 

појава, личност, збир на манири... во еден круг на луѓе, еден слој од општеството. Можеби 

токму овој номинален облик на сатира најмногу се доближува до поимот “класна уметност” 

од една страна и до маниризмот во некој од своите облици, од друга страна. Секако, ова 

гледиште е условено од прашањата на генезата на руската (и пошироко, на целокупната) 

сатира како литературен феномен. Во нашиот случај, формулацијата: колку има во неа од 

руското, толку има и од светското (вечно, неминливо и т. н.) е сосема соодветна за објаснување 

на интерференциите, што конкретно руската сатира ги претрпува со сатирата воопшто, барем 

во раниот степен на својот развиток. 

 ( - Што ќе речеш на ова, ха? - ја праша Преведувачот Помошничката и славодобитно се 

насмевна под бричениот мустаќ. 

 - Знаеш, тоа ти е доживување на светот и на животот, - му одговори Помошничката, кога 

Преведувачот � влета во зборот: 

 - То-ест, на внатрешниот и надворешниот рамноправно?

 - Да, зашто не би, - продолжи таа со чешкањето на грбот на Преведувачот и вооопшто, 

со говорот. - Естетска категорија, полноважна и дури повитална од другите, така наречени 

“чисти”, праволиниски и како такви, сами по себе многу повеќе оддадени на фикција.) 
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 Со тежиште во номиналната тематика, со промените во општествените услови, со појава на 

нови автори се проширува и кругот на теми, што сатирата ги зачнува. Во исто време, сатирата 

ги пречекорува своите граници и навлегува во сферата на фантастиката, на гротеската, на 

благата иронија. Но и во сферата на лирското - Гогољ и Булгаков. Притоа, можеби се губи од 

богатството на форми, но секако се здобива со квалитет: се воспоставува форма на сатирички 

роман и на сатиричка кратка проза, заедно со онаа, што англо-американската критичка и 

теоретска мисла ја нарекува схорт схорт сторy, а што не е баш прикладно име за тој облик на 

творештво. 

 (- Да, креативна постапка во потрага по спорните признаци, - велеше Помошничката, - на 

секогаш амбивалентниот однос на “стварноста” и реалноста. 

 - Сепак, како димензија, тоа е присутно во севкупната литература, - � објасни Преведувачот 

на својата Помошничка, која на тоа убаво го измасира по грбот, плеќите, рамениците...) 

 Социјализмот и пост-советскиот систем донесоа нов елемент во литературата како одраз 

на животот, со тоа сатирата доби нов поттик, нова храна за преџвакување - секогаш одново, 

секогаш добро нахранета yверка: тоа е сатирата на Војнович, на Харитонов... - што отвара една 

нова - кој би рекол, социјална, тој не би погрешил - димензија во сатирата. 

 ( - Значи, сатирата се движи од богатството на формата кон богатство на содржината, - вели 

Помошничката. 

 - Токму, - блажено вели Преведувачот, затоа што се чувствува добро, а во сосема догледно 

време ќе се чувствува уште подобро, за што јасен придонес ќе има токму Помошничката.) 

Целта на овој избор не е да се разгледуваат границите во читањето на сатирата, напротив - целта е да 

се раздвижи таа граница, да се отстапи од неа колку што е можно повеќе. И ако во тие спорни гранични 

региони сатирата се преплетува со фантастиката - убаво; ако се преплетува со гротеската - уште поубаво; 

ако се движи по тенкиот раб меѓу утопијата и секојдневието - од убаво поубаво. Преведувачот врз себе 

ја презема целата одговорност (хм, ова не се слуша често во денешно време!) за изборот, преводот и 

предговорот на овој краток вовед во битието и корпусот на руската сатира. Можеби тоа не е скромно, но 

тоа е така. И точка. 
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Едноставниот принцип на создавање “арчимболдески” беше широко прифатен во 

театарот, балетот, карневалот и модата по 1600-та. Во еден дворски балет изведен 

токму 1600-та во Болоња (“Планината на Кирка”), кавалерите се претвораат во животни 

и обратно. И пак: она неживото оживува! По повод карневалот 1627-та, Војводата 

Савојски наложува да се изведе балет во кој дванаесет карпи оживуваат и почнуваат 

да танцуваат. Светот станува “реверзибилен”: онаа Кирка на високиот маниризам 

не ги претвора само луѓето во животни, туку лесно меша сè! Во Неаполскиот театар 

планини се претвораат во танцувачки џинови. Кули се претвораат во нимфи, ветерници 

во Најади. Сцената блика во огномет од метаморфози. Овидиевите Метаморфози 

халуцинантно се провлекуваат низ политичките, стопански и социјални преобразби.

Кирка и Протеј и понатаму се омилените митови на тоа време. Во својот роман 

Il Criticon (1651) Грасиан ги опишува своите два лика на едно пусто острово со кое 

владее налудничавиот свет на метаморфози: тие сретнуваат кола влечена од лисици 

и змии. Во неа седат чудовишта што постојано се менуваат и преобразуваат - ту 

се тенки ту огромни, ги менуваат и бојата и полот. Критило во нив го препознава 

Протеј. Еден париски балет од тоа време се нарекувал “Le Monde renverse” (1625). 

Таму се вели: “Еве го извртениот свет, еве го светот каде што секој глуми”. Кон ова се 

придружуваат и луѓето со двојно лице. Кон Кирка и Протеј пристапува Јанус.

(...) Арчимболди ги сликаше тнр. “антропоморфни” пејсажи, пејсажите што се 

претвораат во човечки лик. На една од тие слики гледаме пејсаж во чијашто средина 

МАНИРИЗАМ
четврти дел

Густав Рене Хок

Извртениот свет
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се наоѓа мост, а зад тој шумовит брег - лице на џин. Носот настанува од една кула, очите 

и ушите се архитектонски творби. Во шумата-коса некој ловец токму погодил елен. Во 

натписот над џиновската глава пишува: “Homo omnis creatura” (Човекот /она едно/ се 

состои од сето создадено). Тоа е пренесена, типично питагорејска мисла. Познато е, 

од езотеричарите, дека Питагора верувал во реинкарнација. За човекот како целина 

што настанува од низа поединечни елементи учеа уште неоплатоничарите, во прв ред 

Пико дела Мирандола. Според тоа, човекот е “animal variae et multiformis et dissoluto-

riae naturae” (суштество со превртлива, повеќелика и извртена природа).

(...) Неопитагорејскиот езотеризам во уметноста дејствува некаде до 1660-та, а 

потоа исчезнува во клановите на тајните сојузи.

Салвадор Дали е еден од најгласните продолжувачи на традицијата на 

езотеризмот. На неговата слика Параноични лица неколку домородци клечат пред 

некаква колиба - делумно сиромашна слика но не без атмосфера. Доколку ја свртиме 

сликата надесно, кога ќе стане вертикална, во нас ќе гледа “параноичното лице” на 

Бретоновата Надја.

Дали црпел, меѓу другите извори, и од Арчимболди. На овој негов “антропоморфен 

пејсаж” се крие лице на џин.

Јанус и “двојниците”

Ваквиот двоен пејсаж кореспондира со “двојното лице”. Како било можно времето 

кое толку ја сакало двосмисленоста, кое повеќе зборувало за Протеј отколку за Аполон, 

повеќе за казаустиката отколку за Апсолутот, за кое сè и секој биле реверзибилни, па 

и самиот грев, за кое сè имало (барем) два аспекти, да ја превиди сосема конкретната 

слика - староримскиот бог на вратата Јанус, богот на “почетокот” чие што седиште е 

Монс Јаникулус? Овој бог со двократно лице веќе во Рим бил предмет на прециозни 

прикажувања, а неговиот лик бил чест декоративен мотив.
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Веќе Леонардо во цртачките експерименти во Kodex Atlanticus лицата ги подвојувал 

и прекршувал. Од “модерните” сликари тоа го правеле Дали, Шагал, Пикасо и многу 

други.

Маниристичката литература исто така е полна со “двократни лица”. Во драмата на 

Ротру (според Волтер, основач на францускиот театар) “Les Sosies” (1638) се зборува 

за тоа дека сè е двојно. Двајца луѓе се претвораат во “deux doubles” и “се губиме” (во 

конфузија) и “стануваме двократни”. Во голем број театарски дела од тоа време еден 

лик едновремено игра две улоги, тој е сопствена двојна слика. На некое повисоко 

драмско ниво сè се брише, речиси секој има двојно лице, како во, на пример, 

највеличественото дело на маниризмот (освен “Хамлет”, се разбира), “Мера за мера”. 

Тескобноста и интелектуализмот - сосема автентичната тескобност на опстојувањето 

но и разиграно-очајничка склоност или очајнички-разиграна склоност таа angos-

cia (тескоба, мака, тага, јад, мора) некако да се надмине - двете склоности водат во 

опасност од расцепување на свеста.

(...) Ако пак споредуваме со нашиот век, можеме да речеме дека во најуспешните 

криминалистички романи поезијата на бесмислата често изнедадува, тоа е “meravi-

glia” за интелектот, средство за возбудување на сетилата, за фантазијата пејсаж со 

“монструми”, а за разумот “inganno” (мамка). Дотолку првокласните криминалистички 

романи по 1930-та (Валас за нив е припрост) � соодветствуваат на маниристичката 

театарска литература од периодот меѓу 1600 и 1630-та. Тие претставуваат par excel-

lence нов маниристички жанр. Само нешто мора да се разликува во ова споредување: 

двократното лице на нашите предци ги содржеше остатоците од “митското” 

наследство; барем сè уште претставуваше “амблем” за “кршливоста” на времето, за 

ситуацијата на премин од “вчера и денес”. Таквата “поврзаност” речиси исчезнува во 

криминалистичките романи на нашето време. Наспроти тоа, двократноста, проблемот 

на идентитетот стануваат меѓу најважните теми на европската лирика и проблемска 

литература, на пример во “Cycle Teste” на Пол Валери.
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Светот на сонот: идејата во нова транформација

Fabrizio Clerici, Татко и син

Salvador Dali, Лоренс Оливие како Ричард III

Текстовите на Зигмунд Фројд за соништата дадоа одредени клучеви за толкување 

на соновите главно со помош на сексуалната симболика, а тоа пак соодветствува со 

сите типови на маниризмот. Маниризмот е сосема изрично “принудно изразување” 

на пансексуалното чувство на живот. Маниристите меѓу 1520 и 1660 исто така се 

опседнати со сексуалните проблеми како што се тоа и денешните маниристи - со 

Фројд или без него. Денес ги имаме Д.Х. Лоренс и Хенри Милер, тогаш го имавме 

“пансексуализмот” на Аретино и Марино.

(...) Изворниот порив на маниристите - светот да се опфати со слики кои додуша ги 

доживуваме неповразани, но можеме да ги сублимираме во хиероглифски амблеми, по 

1920-та доби силен поттик - делото на Фројд. Фројд, кој како и Фичино, на граѓанската 

Европа � ги даде обновени прастарите ориентални мудрости неретко, се разбира, 

во сосема рационализирана форма, како некаков ориентален волшебник барем 

привремено ги разорува градовите во облаците на доцнаграѓанскиот идеализам. И 

не само тоа. Негова поголема заслуга е што “сонот”, таа најнепосредна манифестација 

на несвесното, на еден ослободувачки начин го спротивстави на “идеалистичкиот” 

рационализам на своето време. Приговор за многуте негови наследници, во прв 

ред сите “анти-граѓани” на периодот по него: пресериозно се сфаќаа самите себеси 

тотално вкопувајќи се во својата наводна историска единственост. Хиерархиите 

на овие авангарди се вплеткаа во страшни борби. Подоцнежното “естетичко” 

филозофирање се претвори во разблудни дрдорења. Оптоварено е со сите за 

пишувањето најпогубни особини: здодевност, конфузност, историско незнаење и 

авангардистичко пренемагање. Карактеристична е и псевдоезотериската арабеска.
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(...) Овој екскурс кој нè доведе до “доживеаното средиште на маниризмот како 

соодветно за проблематиката на модерниот човек” беше неизбежен, бидејќи ни даде 

нови елементи за разликување. Маниризмот од 1880 до 1950-та беше а-историски, 

ако не и анти-историски. Маниризмот околу 1600-та не само што не ја беше 

напуштил врзаноста со религијата (колку и таа да беше доведена во прашање); тој 

се развиваше во однос на одредени искази на минатото, во однос на Александрија, 

на Хадриановиот Рим, на маниристичката литература од средниот век. Една од 

понеобичните појави на нашето време се случи можеби по 1950-та кога денешните 

“модерни”, забележувајќи ја опасноста да “заглават” во слепата улица на простата 

сегашност, почнаа во недвосмислено креативна смисла насекаде да ги бараат своите 

“прататковци”. На овие претходници од не премногу одалечените времиња сега им се 

подигаат олтари во најдобрите галерии во Европа.

Тајната на Десидерио Монсу

Можеби најважното откритие последниве години, надреалистички предок par ex-

cellence, “најзагадочниот” европски сликар меѓу 1600 и 1650-та е Десидерио Монсу. Да 

погледнеме неколку негови дела настаната меѓу 1620 и 1630-та, во времето на врвот 

на маниризмот како период помеѓу чинквеченто и барок. Сликата што ќе ја наречеме 

Аполон и Месечината-детелина ги антиципира романтизмот и надреализмот, то 

ест елегиската романтика на урнатините како пејсаж од соништа и преклопување на 

слики во сон, во надреалистичка смисла. Фигурите на оваа слика се стопуваат (со 

својата транспарентност) со реквизитите на пропаста. Десно горе, над моќниот кубус, 

сместено е нешто што наликува на стаклена кугла, каде што се наyира “сигнатура” на 

човечко-надчовечко лице. Схемите-пластики се лепат крај схемите-столбови онака 

како што гротеските во Ватикан и Ангелската тврдина “се лепат” за карпите, портите, 

огништата, прозорците. Преколнувачките, бескрајно нежни гестови на овие фигури! 

Како меѓусебно да си шепотат: не ремети го миров! Немој сонов да се прекине! 
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Оскудно, “апстрактно” сликање, боите што отстапуваат од сите мудри упатства на тнр. 

“bella pitura”, мајсторското нијансирање помеѓу црната и белата, токму генијалното 

“соединување” со помош на елементарни контрасти од бои...

Кој е тој Десидерио Монсу кој во Европа станува легенда? Поновите истражувања 

велат дека е роден некаде 1593-та во Мец (североисточна Франција), дека 1612 се 

појавил во Рим и дека 1620 заминал за Неапол, родниот град на Марино, каде што 

работел до својата (датумски непозната) смрт. Го нарекуваат сликар на “фантастични 

архитектури” и “катастрофи”. Тоа е точно, но granum salis треба да биде поголемо 

од обично: колку и да возбудува, “катастрофиката” од тие слики во многу нешта се 

разликува од конкретните претстави за смак на светот кај Дирер, Леонардо итн. 

Тоа се слики на халуцинаторни катастрофи од соништата, речиси шикотимни 

ноќни кошмари. Мошне веројатно, тие не се “амблеми” за политичко-социјалната 

сложеност на одреден период, туку за една сосема специфична психолошка 

состојба на безизлезност, за особениот страв, поточно, за уметникот кој го открил 

фантастичниот карактер на делириумот на соништата (во надреалистичка смисла), 

при што на самиот Десидерио веројатно му било сосема сеедно кој против кого војува.

Ако само се потсетиме на оние најголемите, па и на наполно споредните во нашиов 

извештај - Понтормо, Пармиџанино, Росо, Бекафјуми, Луцио Лузи, Шон, Греко, 

Тинторето, Камбиасо, Арчимболди - да останеме само на нив, јасно е: секој од нив 

на потполно единствен и особен начин е подреден на “маниристичкиот” закон. Тоа 

важи и за Монсу. Тој е манирист во секој поглед: изборот на боите е под влијание на 

Камбиасо, тука е хиероглифскиот пејсаж, магичните простории, визиите од соништа 

итн. Но Монсу на свој начин, внатре оваа традиција, претставува нешто ново: тој го 

открива пејсажот на соништата од онаа страна на нивниот “амблематски” карактер, тој 

ги опишува “како такви” во нивната чиста алогичност, и тоа главно халуцинаторните 

соништа, елементите на еден “параноичен” свет кој Дали, на пример, премногу 

програмски го наметнува.

Погледот во Експлодирачката црква на упатениот гледач му открива и други 

“маниристички” елементи: синкретизам (во стилот на архитектурата), забрзана 

перспектива, “стравата” во “убавината”, губењето на крајната фокусна точка во 

просторот, пиротехниката како “ars parabolica” итн. Посебен е хипнотичкиот пејсаж од 



okno.mk 225

Desiderio Monsu, Експлодирачка црква

Desiderio Monsu, Имагинарна архитектура
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сон, согледувањето на светот во еден (исполнет со страв) сон. Две слики како прилог 

кон тоа: Разорувањето на Содома и С. Џовани - едно посебно застрашувачко дело 

поради мирот што одеднаш настапува, и кое веќе ги брише границите помеѓу “сонот” 

и ‘лудилото”. Па онаа навистина “луда” Составена црква, каде што не се спојуваат 

само класичните руини и готиката, романските аркади и индискиот филигран. Фигури 

од работ на умот изнурнуваат од сите агли и среде распуканата црква низ која се 

гледа отвореното небо. На остатоците од римска античка урнатина ги распознаваме 

застрашувачките лемури, илустрации на оние “внатрешни гласови” коишто 

шизофреничарите, наводно, постојано ги слушаат.

За разлика од овие, кај Монсу можат да се најдат и радосни, продуховени и јасни 

пејсажи од сон, како на пример, прециозниот прекрасен замок од сликата Армидината 

градина - еден бајковит свет на еротска страст а ла Марино. Се слуша музика од 

музичката кутија, фантастичната архитектура, преплетот од скулптури, столбови, 

облаци, се движат во ритмот на мелодијата што ја слуша само уметникот, според 

некои меланхолично-слатки упатства од кореографијата на сонот. Боите: темносива, 

длабоко црна, бела на коска, морбидно злато. Техника: акрибија на “ирегуларното”, 

мешавина од претерана точност и великодушно подизбришани контури.

Но, кој е овој денес толку прочуен Десидерио Монсу. Се претпоставува дека е од 

Лотарингија, покраина каде што германската експресивност се врзува со француската 

прециозност. Овој monsieur (Монсу е наполитански искривен француски збор) нема 

вистински идентитет. Десидерио е француски Дидиер, но во Неапол 1620 постоела 

работилница која поврзувала барем три уметника. Кој ги насликал повеќето “Монсу” 

слики? Десидерио Монсу, Франсоаз Номе, Дидиер Бара? Сега немаме прецизен 

одговор? Што ќе речат нашите потомци околу 2000 година читајќи ги, на пример, 

стотиците книги со “автоматски” стихови од соништата на надреалистите-епигони по 

1930-та?

Што кога би морале исклучиво со помош на тие “асоцијациски низи” и “алогички” 

метафори да контруираме личност, особеност? Кој е, значи, Десидерио Монсу? Има 

многу измени во оваа игра! Извесно е: мајсторот на оваа мистериозна авангарда 

околу 1620-та, дошол од Мец. Тој е последниот “голем” манирист на европското 

сликарство по Тинторето и Греко. Мошне веројатно е дека се викал Франсоаз де 

Номе, но и понатаму живее под името Десидерио Монсу. 
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ЗАРАЗА НА 
УКРАСУВАЊЕ
Космополитизам

Маниристичката уметност во историјата ги надминува границите на времето и 

просторот. “Не се надминуваат само границите меѓу народите, земјите, јазиците, 

туку и отпорот на духот и материјата”. “Меѓусебните проникнувања никогаш не биле 

поголеми, а непречениот развиток на идеите толку општ, соработката меѓу центрите 

на творештвото во Европа толку тесна и нераздвојна” (Бруно Томас во каталогот 

на изложбата “Триумф на маниризмот”, Амстердам 1955). Maniera во Европа меѓу 

1550 и 1650, и помеѓу 1890 и 1950, поттикната од толку повеќеликата и сестрано 

доживеана Идеја, сите нови уметнички форми ги обликуваше во украси, покуќнина, 

облека, направи, прибор, чинии и чаши, керамика. Целиот уметнички занает од тој 

период станува маниристичен. Бруно Томас ги набројува овие обележја: необичност, 

реткост, екстравагантност, невообичаеност, изненадувачко, стравично, монструозно, 

натегнато, дури одвратно. За формите пишува: “свиткани, склопчени, произволни, 

всушност насилно трансформирани”. Наидуваме, значи, на универзална проширеност 

на “митот за ирегуларност”, кој и денес е жив. Но како тогаш било можно релативно 

брзото ширење на заедничкиот европски стил? Меѓу другото, со помош на бакрорезот 

и тнр. “орнаментална гравура”; онаа гравура од 16 и 17-иот век за нас е двојно 

интересна: во неа орнаменталната гротеска што ја сретнувавме во гнилите форми на 

Ангелската тврдина, се продолжува на еден екстремен, речиси откачен начин, а тие 

концепти за орнаменти и книгите за нив поттикнаа и многумина современи уметници 

да создадат нови “ирегуларни” форми.
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Од друга страна, знаеме дека маниризмот е склон кон “отворените” политички 

системи, а класицизмот кон “затворените”. Аристократската култура на Европа 

околу 1600-та била многу повеќе космополитска отколку раниот либерализам 

од времето на Волтер, “средниот” либерализам меѓу 1870 и 1914 и либерализмот 

по 1950-та кој се двоуми меѓу десницата и левицата. Повеќе идеолошкиот 

интернационализам на социјализмот речиси е претворен во фикција. Денешниот 

комунизам е “интернационален” само во таа смисла што своите пароли ги собира од 

московските арсенали. Во денешна Европа, освен католичката светска црква, белки 

постои, заедно со академскиот хуманизам, само уште еден духовен космополитизам: 

“Маниристичкиот” езотеризам.

Fabius Von Gugel, Семафор
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Епилепсија на смислата за форма

Одредени орнаментални гравури од околу 1600, освен што влијаеле врз нашата 

современа уметност, значајни се и како илустрација за една од најопасните духовни 

стапици што го загрозуваат маниризмот: се раѓа и манифестира вистинска страст 

за украсување, едно налудничаво играње со потполна неоформеност, повремено 

пријатно продирање во подрачјата на паранојата. Во таквиот самодоволен маниризам 

се најавува неговата агонија. Страста за украсување преминува во епилепсија на 

смислата за форма. Првите такви “гнили” форми ги запознавме, меѓу другите, во 

Ангелската тврдина. Светот на содржини и светот на форми сега веќе нема никакво 

значење. Не само што секој може да биде сопствен двојник, не само што сè може да 

се споредува со сешто: и најелементарните форми што сè уште ги разликувавме се 

топат во суштества налик на “брадавица, каша и октопод” од маниристичките украси. 

Тие форми не се врзани само со уметничките занаетчии; инспирирани се и сликарите 

и скупторите. Метафоричноста и метаморфичноста на маниризмот се изродуваат 

во еден “старечки стил”, во една параноидна агонија на само уште програмска 

а-морфичност.

Еден од предвесниците на оваа маниристичка декаденција се јавува рано: Вендел 

Дитерлин, роден 1550 во Стразбур. Изобилството од “алогички” украси наведува да 

се зборува за еден рскавест, јазлест, квргав орнамент. Разуларената склоност кон 

фабулирање кое сега веќе не е ни логично ни метафорично, а за симболика и да не 

зборуваме, токму на северот на Европа води кон едно лудо храбро фантазирање, па и 

во круговите на граверите, столарите, златарите. Квргавите орнаменти ги нарекуваат: 

“најновиот чуден начин” на Кристоф Јамницер, а таква е сосема разуларената 

орнаментика на Флиндт и неговите другари. Настануваат мешавини од кврги, пупки, 

јазли, полжавски куќички и удови. Агрегатните состојби минуваат една во друга - 

прамочуриштето станува последна, впрочем и мошне сомнителна, метафора. Да се 

потсетиме на очајниот шепот на стариот Микеланџело кој по “толку направени кукли” 

зборува: “Чуму сето тоа... кога завршуваме исто како оној што сакаше да го преплови 
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океанот, а заглиби во мочуриште?! А што нè одведе во мочуриште? Толку фалената 

уметност”.

Маниристот кој потполно го напушта “партнерството” на природата се претвора 

во желатинесто суштество. Екстремната идентификација со Идејата, зависноста 

исклучиво од аутистичките претстави ја предизвикува одмаздата на “природата”. 

Уште Зукари, тогаш сè уште на еден од врвовите на европскиот маниризам, бараше 

природата да не исчезне сосема од хоризонтот на умот. “Маниристот” станува и 

останува плоден само во еден однос на напнатост со природата. Штом се загуби таа 

напнатост маниристичката уметност умира.

Arcimboldo
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ЛУДИЛО
Агонија во екстремност

Уште Пиетро Аретино (1492-1556), публицист, предизвикувач на скандали, 

“пан-еротски” порнограф, собирач на уметнички дела и автор на трактати за 

верата, напишал: Убавото лудило (follia) на инспирацијата е божествено. Тоа е 

платоновски мотив, дури и кај тој прв европски бекграунд новинар од кој се плашеле 

световните и црковни владетели прогонувајќи го или плаќајќи го. Оваа “theia ma-

nia” ја препорачувал и Фичино, таа е една од карактеристиките на “сатурнскиот 

меланхоличар”. Кон крајот на маниризмот се апсолутизира и оваа особина на 

творечката личност, се апсолутизира и секуларизира. Уметникот се смета за 

вистински продуктивен дури кога е маничен. Неговото дело е вистински уметничко 

кога е “без-умно”. Англискиот лиричар Крашоу пишува за величественото лудило на 

Музата “која би можела да гази по Млечната патека”. Еден од најплодните писатели 

на трактати, Емануеле Тезауро, кого често го наведуваме, пишува: “Лудаците (i mat-

ti) посебно се надарени со вештината за создавање сјајни метафори и остроумни 

симболи во својата фантазија. Всушност лудилото и не е друго туку метафора за 

способноста едно нешто да се претвори во нешто друго”. Рекапитулацијата на 

Тезауро се сместува во последните часови на тогашниот маниризам.

Како илустрација за пробивот на “лудилото” на тогашните театарски сцени 

накратко ќе изложиме неколку моменти од неисцрпниот Шекспиров човечки 

пандемониум. “Am I myself”, зарем јас сум јас, се прашува еден од Дромите во 

Комедијата на заблуда. И понатаму, се прашува себе си дали е на земја, на небо, 

во пекол, дали бдее или спие, дали е разумен или луд. Необичниот пар го сметаат 

за луд, а тие пак веруваат дека целиот свет откачил (“And here њe њander in illu-

sions”). Офелија го смета Хамлета за луд, вели дека “благородниот, возвишен ум 

сега наликува на напукнато yвоно”, а потоа и самата запаѓа во лудило. “Curced spite”, 
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пеколната досада на овој свет, и неодгатливата тајновитост на животот својот највисок 

израз го наоѓаат во лудилото и во изигрувањето на лудило. Духот е “первертиран”, 

сите вредности се “пресвртуваат”. Вештерките од Макбет во една дречлива 

дисонанција ја изразуваат парадоксалната формула на светот: “Fair is foul and foul is 

fair”. Како епилогот на тогашниот маниризам да се сосредоточува во Лудата Грета 

на Бројгел Постариот, како таа - среде пејсаж на лудило - да станала последната и 

највисока муза на доцниот маниризам. Во една буколичка театарска драма Ди Роер 

(1624) пишува: “Не знам кој сум во овој мрачен лавиринт од страдања и бесмисла”. 

“Стравичното”, “стравичните авантури”, она необичното и чудно се халуцинаторни 

теми на германскиот дрворез помеѓу 1570 и 1630-та. Гледаме “тројца писари, а сите 

тројца заедно имаат две раце”, гледаме накази и чудесија, момче “прекриено со пот 

од бела крв”, застрашувачки суштества од морските длабочини и небески височини, 

цела една низа на “фасцинирачки пореметувања”.

Arcimboldo inverno
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Параноичната естетика 
и последиците
Школа на Арчимболди, Херод составен од детски 
лешеви

(...) Овој култ на лудилото и 

лудаците не останува ограничен 

само на забавување со хрониките 

на настраност. Техниките на 

мачење и убивање при прогоните 

на вештерките и во верските 

војни во Европа, докажува дека 

совладувањето на Идејата со 

“манија” е научено во стварноста. 

Маничната “imaginazione fan-

tastica” а со тоа и маниризмот 

(непријателски спрема моќта) 

во краен очај се претвораат во 

садизам. Не се велича “моќта” 

како цел-за-себе, туку се велича 

бруталното, безобзирно насилство 

како “манична” реакција на моќта. 

Па и кај надреалистот Бретон Arcimboldo1 inverno
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наоѓаме: “Мора да се случи било што за идејата на семејство, татковина и религија да 

биде уништена”.

Дали заповедниците и крвниците на современите масовни општества (...) се 

здобиле со својот легитимитет меѓу другото и со овие “литерарни” аморалистички 

мании на надреалистите и нивните предци? Тоа не може туку-така да се тврди, но 

маниризмот во секој случај ја загуби својата вистинска, сè уште религиски врзана 

моќ за спротивставување на хибридната сила тогаш кога доаѓа до преклопување 

меѓу “лудилото” на хибридната моќ и “лудилото” на хибридната анти-моќ. Тие два 

“пра-гестови” на човештвото се во меѓусебна “опозиција”, но повремено почнуваат да 

зборуваат со истиот јазик на насилство. Историјата на европскиот дел од човештвото 

станува безумна кога опонентите, “класицисти” и “маниристи” подеднакво почнуваат 

да се дехуманизираат и десакрализираат.

(...) Маниризмот е магична, па и мистична игра со метафората, со сликата. Не 

ли е човекот едновремено и најлогичната и најмалку логичната метафора за Бога? 

Дали маниристот воопшто може да се спаси од демонскиот порив на постојано 

интензивирање сè до лудило, за еднаш себе си да може да се види во огледало, а 

не огледалото да го репродуцира во неговата самобендисаност и изворен грев, да 

го покаже ненашминкан? (...) Секогаш кога светлината на логосот не била згасната 

маниристичкиот творец знаел дека човекот е аблем на бесконечниот и загадочен 

Бог... и го гледал тоа низ својот меланхолично-пресметан поглед. 
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ПАНСЕКСУАЛНОСТ
Terribile e suave
(Љубовта слатка и страшна)

На бакрорезот на еден од раните маниристи кои од Фиренца се преселиле во 

Рим, Франческо Салватио (1510-1563), Триумфалниот поход на Пријап, одушевените 

Менади влечат еден огромен (“анатомски-изолиран”) фалос, исправен во колата, 

низ имагинарен антички пејсаж. Сè уште романтично се плаче над платонско-

петраркистичката Идеја за апсолутна Љубов, но Идејата постепено се пресвртува: 

петраркистичкиот платонизам во маниризмот се претвора во пансексуалност. 

Еротските слики и претстави стануваат “фантастични”: двосмислени, перверзни, 

предизвикувачки, аутистични, хомоеротски. Се сретнуваме со цела скала на сите 

можни однесувања на една psychopathia sexualis. Вистинска ризница на такви мотиви 

е Адон (1623) на Г.Б. Марино, како што се тоа веќе во 16-иот век некои дела на Џулио 

Романо и Петер Флотнер, а во литературата, меѓу другото, Аретиновите Ragionamenti 

и Vie des Dames Galanteс на Пјер Брантоме (1540-1613).

Кога дивеат луњите, воздивнуваат ветриштата и кога времето лудува, тоа за 

Марино значи дека станува збор за gemiti d’amore, moti amorosi (Љубовни воздишки, 

Љубовни ритмови). Целата природа не е ништо друго туку бесконечно преплетување 

на бесконечни сексуални прегратки; Nodi d’amor saldi e tenaci. Amano le acЉue stesse 

(дури и морињата и езерата се сакаат - од Адон). Сексуалната Љубов е вистинска, 

највисока и најпотентна владателка на светот, таа проникнува низ сè, оживува сè, 

разорува сè, и сè обновува. Природата и Љубовта се едно. Нивните френетични 

nodi создаваат пансексуален лавиринт. Според Марино, бакнежи не разменуваат 

само билките - карпите и рудите исто така се оплодуваат во огнот на елементарни 

прегратки. Љубовта има две лица, таа е и среќа и страв. Таа е слугинка на лудилото, 

ковач на заблуди, беден црв и болест на сетилата, опиеност на срцата, вродена 

измама, убиец на разумот.
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(...) Пансексуалната метафорика (на Марино) на прв поглед е доволно речита: 

фалосот е “вЉубено копје” или “слатка стрела на Љубовта”. Градите се Алпи белокосни, 

пупките на градите зраци оган во снег итн. Љубовната игра е успорено умирање што 

раѓа двајца мртви. Љубовниот чин е цвет на севкупната среќа...

Адон - во согласие со таа опседнатост - ги опишува сите можни пансексуални 

испреплетености во светот на луѓето, животните, растенијата и камењата. Се 

појавуваат Љубовни парови од сите “нормални” видови, па потоа хомоеротските 

парови од женски и машки тип; нарцистичките “аутисти”, хермафродити, первертити... 

цела една галерија на сексуално однесување каде што залудно ќе ја бараме Љубовта 

ако таа не е “ласцивна”. Марино е само еден од можните примери, избран само 

поради потполноста на тој амурозен кабинет на чудесија. Литературата од времето на 

Шекспир е преполна со такви, би рекле халицинаторни теми, врзани за сексуалноста. 

Треба само да се прочитаат одредени сцени на заведување во делото на Марлоу 

Хероја и Леандер, или познатата сцена во Ричард III на Шекспир. Марлоу тврди дека 

жените веќе воопшто не реагираат ако предолго се девици, токму како и струните на 

кои не се свири. Бакрените садови што постојано се употребуваат имаат најубав сјај. 

Невиноста е “бесмислена”. А честа? Чесно е само делувањето кое е во согласност со 

барањата на природата. Овде, значи, не се “пресвртува” само платонската идеја за 

Љубов - туку ad hoc се извртува и христијанската морална теологија.

(...) Авантуристичкиот лик на големиот литерат Марино можеби и не е некаков 

крунски сведок, но тој кнез на ласцивноста барем нè донесе до препознавање на 

некои симптоми - еротската опседнатост која на “маниристичкото делување” му 

дава специфични импулси. Но Леонардо да Винчи, uomo univerzale од почетокот 

на Новиот век, тешко може да биде обвинет за површност и леснотија. Едвај да 

постои уметник од тоа време чиешто влијание денес би било повеќе пресудно; во 

таа смисла - во смислата на една неисцрплива величина - можно е да се спореди 

само со Шекспир. Едно од основните учења на Леонардо, чии што еротски живот бил 

крајно сложен, гласи: човекот поседува “desiderio”, страст, целиот човек е апарат на 

страста, наполно сексуално животно кое веќе не може да се ограничува. Во една од 
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бројните примедби за проблемот на сексуалниот живот се зборува за “verga” (mem-

brum virile); меѓу другото Леонардо пишува дека тој уд, додуша, е врзан за човечката 

волја, но често има и сопствена и може да води сопствен живот без оглед на тоа дали 

човек е буден или спие. Често мажот “сака” но оној не сака, и обратно. Затоа “тоа 

животно” има сопствен дух и душа одвоена од човекот. “Белки затоа мажот се срами 

од него и затоа го покрива.” Леонардо пишува: “Кога Љубовниот чин од двете страни 

се изведува со голема Љубов и голема страст, синот ќе поседува голем, духовит, жив 

и Љубезен интелект. Сè исчезнува во пламенот на сексуалната Љубов: уметноста, 

науката - како и самиот живот”. Во текстовите на Леонардо има многу примери за 

тој пансексуален енергетизам. За сексот и еросот тој пишувал со умна лишеност 

од предрасуди и со отвореност која повремено дури се претвора во склоност кон 

порнографски вулгарности.

Слепа ласица, врзан Аргус

старец што шмука и старо дете,

доцтор игнорантие, полжав во оклоп,

нем говорник, богат просјак,

среќна заблуда, барана болка,

сурова рана од верен пријател,

воинствен мир и бурна тишина;

го исполнува срцето а душата не може да ја разбере.

Намерно лудило, радосно зло,

уморен одмор, штетна корист,

очајничка надеж, жива смрт,

одважен страв, колеблива смеа,

нескршливо стакло, вжарен мраз:

вечна бездна на хармоничен несклад,

пеколен рај, небесен пекол.

(со “рафали” од оксиморони Марино пишува за Љубовта)
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Мистика и еротика

Дури и во христијанската мистика се појавуваат слики кои не само што се  

проникнати со еротика туку директно се преземени од сексуалноста. Во еден 

“Прирачник за женска покајничка пред, за време и по светата причест” (Хамбург, 

1668), пишува: “О Исусе, дојди кај мене, ќе те воведам во нишата на своето срце; таму 

ќе те Љубам и милувам, ќе те прегрнам со Љубов, дојди, слатко мое и ослади ме”. 

Во Арнолдовите песни за Исус наоѓаме: “Дојди, оплоди ме, Љубов моја, нека потече 

снагата и нека милно ме натопи со божествени сокови”. Во шпанската и италијанската 

мистика мотиви од овој тип се појавуваат и порано, кај света Тереза (1515-1582), на 

пример. Св. Тереза опишува како еден ангел со долго златно копје со вжарен врв 

повеќе пати ја “прободел до највнатрешната длабочина”. “Кога го извлече копјето 

мислев дека ќе ја извлече и мојата утроба и кога ме напушти вжарено треперев во 

Љубов божја. Болката беше толку 

слатка што никој не би се лишил 

од неа.” Бернини во својот Занес на 

св. Тереза во римската Maria della 

Vittoria овој момент го прикажува 

повеќе како сексуално отколку 

еротско-мистичко возбудување. 

Љубовта овде се појавува во 

една од највисоките матафори 

на наводно неспоивото, како 

највисока “discordia concors”.

(...) Во времето на Клемент VII, 

кога во полн замав се развиваше 

првиот римски маниризам, Рим 
Arcimboldo1 Flora
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бил преполн со проститутки, конкубини, куртизани. За нив се пее со атрибутите на 

александриската и хардијановска литература. Проститутките користеле грчки имиња. 

Како “oneste signore” тие владееле со општеството, а на уметниците им служеле како 

модели. Рафаел бил вЉубен во една таква куртизана, Форнарина. Многу од овие 

госпоѓици биле побожни, а оние посебно омилени и познати дури биле закопувани 

во црквите, како “Фиамета”, куртизаната на Цезаре Борџиа. Павле IV во летото 1569 

ги затвора римските куртизани во посебно гето бидејќи ги имало речиси 6000.

Таа епоха ги сакаше спротивностите. Тогашната христијанска мистика, чија 

духовна длабочина и сила се вон секое сомневање, се служела со еротската 

метафорика. И сосема паганските хетери стануваат побожни, и на речиси сите узор 

им била приказната за света Магдалена. Насликани се и опишани безброј Магдалени! 

Големите “грешници” меѓу маниристите, како Гонгора, Марино, Дон, пишуваат 

религиски песни и проповеди преполни со кончети, а Љубовта станува неисцрпна 

тема за моралната казуистика. Сакале да чувствуваат каење и да извршуваат 

покора за, како што тоа веќе го правел Аретино, што поинтензивно да се доживее 

“стравичната сласт”. Покората станува стравична авантура која наликува на самиот 

грев а отелотворување на таквата покора наоѓаме во фигурата од манастирската 

црква во Дилинген (Германија, област Сар).  Гревот се воздигнувал но и Здивот на 

светост бил на цена.

Но помеѓу спротивностите на вистинската и лажна мистичка опседнатост и 

жизнерадосната на релативно “нормална” грешност постои цела низа меѓустепени. 

Оној кој се ниша помеѓу тие спротивности минува низ најразлични степени. Притоа се 

сретнува со ненормалниот, деформиран секс. Она а-нормалното не само што се бара 

туку и се велича. Ако Љубовта е парадигма на спротивностите како такви, зошто тогаш 

во неа да не биде можно и само по себе разбирливо втопување на оксимороните, 

значи, настанување на тавтологии кои спротивностите би ги укинувале во смисла 

на concordia discors - на пример маж и маж, жена и жена, а, пред сè, космичката 

праформа на поврзување на спротивностите: хермафродит?
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“Исполнување” низ сопствената “сила за 
предочување”

Леонардо да Винчи не доспеа до затвор само поради дружењето со во градот 

познатите и озлогласени ефеби.  Еден од нив, Јакопо Салтарели, му послужи на 

Леонардо како модел за сликата на голиот Исус, а тоа веќе беше премногу за инаку 

спрема уметниците наклонетата канцеларија Uffiziali di Notte во Фиренца.

Но да не ги применуваме врз Леонардо современите фројдистички согледувања. 

Многу поважно од “индивидуално-психолошките” и “психоаналитички” проблеми 

на неколкумина маниристи е нешто друго: појавувањето на мотивот на инверзија во 

маниристичката уметност и литература.

(...) Постои еден цртеж на Леонардо, едно од неговите потаинствени дела: Piacere 

e dispiacere (Пријатност и непријатност). За него Леонардо, меѓу другото, пишува: 

“Стојат со грб свртени, си противречат, имаат иста желба но не се усогласени. 

Обете фигури живеат во илузија и тогаш кога се соединети. Бараат исполнување во 

соединувањето, а можат да го најдат само... во сопствената сила на предочување”. 

Оваа реченица има фундаментално значење за разбирањето на подлабоките, 

структурални пориви за маниристичките прагестови. Исполнувањето и остварувањето 

се можни само низ силата на сопственото предочување. Затоа тоа е една од побудите 

за исполнувањето на Идејата со инверзни слики на паганската, мистичката но и 

первертираната сексуалност. Оттаму произлегуваат многу, ако не и сите случаи на 

уметничко репродуцирање на светот во “деформирани” слики. Секогаш одново 

треба да се признае пресудноста на интензивниот однос на напнатост кон светот за 

севкупниот маниристички склоп на изразување. Затоа никој не може да тврди дека 

според тоа сите маниристи се “инвертирани”. (...) Треба да се потсетиме на изреката на 

Оскар Вајлд: “Лошата поезија секогаш произлегува од вистинско чувство”.
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Изолираност

Најнапред да утврдиме: двата изворни, основни, тнр. прагестови на човештвото 

коишто пред сè ги одредуваат уметноста, поезијата и музиката се “природно” или 

“вештачко”, “класично” или “маниристичко”. Класичниот гест сведочи за непосредноста 

на инстинктите, а маниристичката за нивната заматеност. Таа заматеност настанува 

во маниристичкиот пра-порив сексуалното либидо да не се задоволува во и со помош 

на природата, туку често вон неа, дури против неа. Тенденцијата кон артифициелност 

во уметноста и литературата � соодветствува на тенденцијата најсилниот порив за 

доживување да не биде во природата туку во 

Идејата, во сопствените, “внатрешни” претстави. 

Потсетуваме на изјавата на Леонардо: “Своето 

исполнување ќе го пронајдам само во сопствената 

сила за предочување”. Во согласност со тоа 

преовладува “аутистичката” интровертност, иако 

се појавува диференцирано. Повремено одреден 

тип маниристи се покажуваат без прикривање. 

Не само што признаваат дека задоволувањето го 

бараат во самопроизведените слики - соништата 

на вЉубените стануваат порочни. Маниристот 

дури може и да го признае “аутизмот” како анти-

натуралистички порок par excellence. Љубовта 

и порокот исто така можат да доведат до 

коинциденција меѓу оние “damnes” и “maudits”. 

Една слика на Адриан дер Верф (17 век) покажува 

гола жена со екстатичен израз на лицето пред 

слика од сон на саканиот која се појавува во 

облаците (сликата има наслов: Предочувањето 

вреди повеќе од стварноста). Во прециозно-
Arcimboldo1 Flora
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дотераниот, декадентен маниризам од 18-иот век, во рококото, девојките често 

се прикажуваат во уште повеќе еднозначни и поинтимни “аутистички” состојби. 

Оваа постапка се нарекувала “l’agreable illusion”. Либертините, слободните духови, 

авангардистите... токму овој еротски мотив во уметноста го собираа со сомнителна 

жар. “Аутизмот” се доживувал како отмен, анти-варварски, анти-анимален порок 

(во периодот на рококо се користи и техниката на “составени глави” на Арчимболди. 

Главите на познатите современици, од сатирични причини, биле составувани од 

фалуси, на пример. Така постојат “фалусни” портрети на Русо, Мирабо и други). Оваа 

загуба на природата како отпор и побуда води кон загуба на персоналноста, може 

да доведе до недоразбирања во средината и до исчезнување на било какви односи 

со другите - сè едно дали тие се религиски, метафизички, политички, социјални или 

еротски. “Хиероглификата” во таа смисла е и израз на самодоволност и презирање на 

интелектуалното партнерство.
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“Криење” на “чистини”

(...) Кога преовладуваат чистотата и нескриеноста настанува, по наше мислење, 

класиката. Кога преовладува скриеноста настанува маниризмот. Ако уметноста 

- според Ваисхедел - ја има смислата на откривање на метафизичкото, овие 

егзистенцијални одредувања покажуваат дека класиката и маниризмот навистина 

во една “двократна” смисла ја прават видлива реалноста. Која “реалност”? Вилхелм 

Ваисхедел ја одредува на трагата на современиот неоплатонизам: “апсолутот во 

својата трикратна суштина како извор, темел и довршување на нештата и луѓето 

како и на самото уметничко дело.” Притоа “апсолутот” може да се изедначи со она 

“божественото”.

Така го зафаќаме пра-дуктусот на тие “прагестови” на човештвото - во уметноста, 

литературата, музиката - егзистенцијално, како методика на една нова метафизика 

или, подобро и појасно: класиката сака “прикривањето” на “изворите и пратемелите” 

да ги направи видливи на “чистина”, а маниризмот сака закривеноста и скриеноста 

да преовладеат над јаснотијата, т.е. класиката сака да ја прикрие мистеријата во една 

разбирлива природа, а маниризмот настојува во тнр. Идеја да доведе до дејствување 

на самата прикриеност како таква. Во една “метафизичка” смисла имаме, значи, работа 

со две човечки ситуации. “Уметноста го означува како прекинот со прареалноста, 

така и обидот да се излекува преломот кој со тоа настанал во човековата суштина.” 

(Ернесто Граси)

А Каде сме денес? Ако класиката го интегрира скриеното во “чистотата” на 

разбирањето, а маниризмот посакува со дезинтеграција на “нормалниот” земски 

темел на земјата, нештата и човекот, да го открие скриеното, кој од овие гестови за 

нас ќе има поуверлива сила во “принудата” на откривањето на апсолутот? Најнапред, 

дали мораме да се помириме со тој дуализам на апсолутите?
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Доблестите на маниристичкиот тип на човек, според Херберт Рид, 

се состојат токму во неговата лабилност, неговата неодреденост, 

несфатливост, во неговата постојана игра со она скриеното во себе и 

во нештата. Рид го цитира англискиот поет Китс кој нас нè потсетува 

на Понтормо, Пармиџанино и Грасиан: “Поетот - нема карактер. Ги сака 

светлината и сенката. Живее по кејф, сè едно дали грдо или убаво, високо 

или ниско, богато или сиромашно, возвишено или пропаднато. Она што 

го шокира чесниот филозоф, го одушевува превртливиот поет. Поетот 

е најмалото поетско нешто на овој свет, тој нема идентитет и секогаш 

живее во туѓ лик”.

“Она таинственото има божествен сјај. Сè треба да се гледа од двете 

страни и да се подготвува двоен излез. Вистината не треба јасно да се 

декламира, таа е пуштање на крв од срцето. Секој оној што има цврсти 

уверувања е глуп.”

“Мнозинството луѓе не го почитуваат она што можат да го разберат; 

но она што го надминува нивното разбирање, тие го величаат. Не 

треба премногу јасно да се изложува бидејќи не смее да се допушти да 

негодуваат туку треба да ги вработиме со тешкотиите на разбирањето.”

Грасиан

(...) Дотолку маниристичката уметност, што се однесува до “методата” на доаѓањето 

до тој “темел”, е во сродство со магијата и мистиката. Класиката, наспроти тоа, им 

е сродна на догматската хиерархија на вредности, на теолошкиот рационализам 

и нормативното мислење. Една феноменологија на класиката која, за жал, ја 

немаме, би можела да го разјасни оној друг прагест на човештвото. И едното и 

другото дејствување се еднакво важни за проширување на свеста на човештвото, 
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кога ја признаваме таа релација. Уште еднаш се појавува Младешкиот портрет 

на Пармиџанино. Осаменоста во неговите очи не е израз на тагување поради 

светот. Неа ја придвижуваат амбицијата, интелигенцијата, желбата за специфично 

самопотврдување. Најрешителен егоцентричен став, нежен хедонизам во движењата, 

претворањето на лицето во маска! Тагата во аголот на усните делумно е ладна; 

предобро знае како болката е поврзана со рафинираното уживање на животот. Се 

насетува некаква еротика на воздржаност или инверзија - а огромната испапчена 

рака ја нагласува волјата да се наметне со својата храбра необичност. Маниристите 

го сакаа Прометеј, но оној по приковувањето на карпата. Се сакаа себеси во улогата 

на страдалник со разорен црн дроб, но тие својата болка не ја претвораа во Љубовна 

мистика, во ноќни тажанки или во романтична акција. Младичот на Пармиџанино е умен, 

сензибилен, делумно анемичен, 

тој ги сака маскирањето и 

пресметаното подвојување 

во конвексно огледало. Кој 

манирист би можел да ја разбере 

дефиницијата на поезијата 

која Новалис ја дава во своите 

Фрагменти: “Поезијата е голема 

уметност на конструирање на 

трансцендетално здравје. Поетот 

е, значи, трансцендентален 

лекар”.
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МЕТАФОРА НА БОГ

Во овој епилог не можеме да ги избегнеме одговорите на две прашања што 

многумина читатели ионака често ги поставувале. Прво: на кој начин на маниристите 

им се укажува апсолутното доколку е божество и дали овој таинствен хиероглиф, 

кога во маниризмот настапува “деформиран” или “конструиран” или дури “апстрактен”, 

во некоја изворна смисла е религиски легитимен или не е? Друго: дали тие два 

изворни геста можат барем естетички да се “интегрираат”?

Доколку веќе “метафизичката” проблематика се остава отворена, онака како што 

се прави тоа да � соодветствува на состојбата на нашето мислење во премин, сепак 

треба барем да ги претставиме “тенденциите”. Пак да тргнеме од Тезауро: според него, 

Бог се очитува во темните кончети. Божествената мудрост на мудрецот му се дава низ 

симболи и остроумни енигми. “Највисоките и најодалечени нешта ни се укажуваат 

низ велови и сенки, “chiaro-scuro” и тоа во една трикратна maniera од симболи. Овие 

три “манири” на прикриеното очитување на длабочините на божественото Старите 

Грци би ги нарекле “метафорички”.

Маниризмот не е само израз на некое сатурнско-трагичко доживување на светот. 

Тој воедно е и очитување на сосема трагично-несреќната Љубов спрема Бога. 

Релевантниот маниристички уметник, за кого што - во однос н а некој објективен систем 

од вредности - секогаш одново се зборува (токму кога се обидуваме да го одвоиме 

од бројните имитатори), се обидувал, како и секогаш опчинет со”поклопувањето на 

спротивностите”, да се потпре на митските слики, на пример со помош на митот за 

андрогинството или адамството. Тоа му успевало само повремено. Митското искуство 

или, подобро, трајното чувство на скриеност во него, претпоставуваат еден наивен, 

недолжен однос кон светот. А таков однос маниристите немаат ниту тогаш кога се 

најсигурни дека доживуваат нешто “елементарно”.
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Бог како суштество или дејствување

Бог како метафорички “лик” или бог како метафоричка “природа” - за нас е 

значајно дали тоа � одговара на понзофичко-маниристичкиот гест на човештвото. 

Извесно е дека само чекор го дели пантеизмот на “магичните” маниристи и 

“панлогизмот” на “мистичните” маниристи, како што е еднаква оддалеченоста и 

помеѓу “деформацијата” на Понтормо и Макс Ернст и “анаморфозите” на париските 

минималисти и апстакциите на Пол Кле. Со таа метафизичко-религиска “инверзија” 

маниристите на сите времиња по сè се дел од традицијата за нив особената принуда 

на изразување. Како луѓето од различните времиња и подрачја го прикажуваат 

Бога? Најнапред, со “конкретни” метафори: како човек, како животно, како yвезда, 

како билка; или во “апстрактни” метафори: како сила, дејствување, душа, волја итн. 

Човекот со непоматен “природен” инстинкт и без расколи во свеста го прикажува 

човека како лик, како “човек”, “најбожествена” метафора како во паганската така 

и во христијанската религија. Човекот фасциниран со сопствениот свет на идеи го 

гледа како волја, сила, како повеќе или помалку апстрактна фигурација на напнатост 

и дејствување во природата. Класичниот “прапорив” оди кон личното суштество, 

а маниристичкиот на неодгатливото дејствување или делотворност без облици. 

Класицистот го прикажува Бога во неговата есенција, маниристот го прикажува Бога 

во неговата егзистенција.

Постои светскоисториски поларитет на лично и нелично разбирање на Бога. Кога 

маниристичкиот прагест настојува да го дофати “неличниот”, необликуван Бог (сила 

којашто дејствува во природата вака или онака), многу повеќе е натуралистичка 

од “наивниот” гест естетски врзан за природата на класицизмот, кој го гледа Бога 

како лик, уште повеќе, го гледа Бога како човек, значи низ една мошне избрзана 

метафора. Невозможно е да се превиди огромната разлика кога се зборува: Господ е 

“сила”, “волја”, “душа” или пак Господ е “личност”, “татко”, “син”, “господар”, “судија”, 

“спасител”. Значи: маниризмот е антинатуралистичен и доследно стреми кон тотална 

апстракција. Мистеријата во неговото опстојување е во тоа дека највисоката и крајна 
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апстракција за темелот на светот како божество на крајот на краиштата претставува 

нешто сосема “натуралистичко”, додека “класицистот” со својата близина до природата 

доаѓа дотаму она метафизички не-сликовитото, имено, Бога, да си го претставува во 

сосема алогична фигура за човечката историја: како човек.

Прастар естетички судир

(...) Дали изворниот антагонизам меѓу двата “апсолути” кој е толку заострен во 

денешниот свет, не само во денешната уметност, претставува борба за сликата 

божја? Зарем во таа борба не се чувствува надежта и стравот во врска со неговото 

таинствено и возвишено дејствување и со неговата Љубов? Проникнати сме со 

опасни струења на не-дух. Што ќе стане, значи, ако божјата Љубов, која никогаш не 

може да биде “апстрактна” туку само “конкретна”, во нашиот атомарен свет наеднаш 

стане невидлива?*

*Во согласност со тоа денешна должност на католичката црква треба да биде 

новите одаи на папата да ги опреми со фрески од Миро и Ернст, со слики од 

Леже и Афр. Римската Курија, сè уште ограничена со “класицистички” и “барокни” 

претстави, мора да се ослободи од своите предрасуди. Токму католичката црква 

во која во која мистериозно се чуваат некои од највеличествените изрази на 

маниризмот во целата Западна историја би требала да ја разбере теофаниската 

моќ на маниризмот! Конзервативноста на црквата, не само во врска со уметноста, 

се разбира дека има подлабока, творечка смисла. Но би била грешка ако црквата 

заборави дека вистинскиот конзерватизам секогаш е “агресивен”, секогаш 
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одреден со стремежот кон обновување - во поврзаноста со една од изворните 

моќи на нашето опстојување, со моќта на сликата. “Расточувањето” секогаш е 

од другата страна на поларната опасност, петрифицирањето. “Нехармоничната” 

проблематика на модерниот човек? Зошто во неа Бог помалку би се очитувал? 

Католичката црква во таа смисла е на раскрсница: или во своите манифестации, 

на пример, и пред литургискиот простор, ќе го преземе поедноставениот, 

масовно-психолошки там-там на тоталитарноста, под-класицистичкиот стил на 

мравки, или пак и во таа смисла ќе се идентификува со она неподобното, со она 

што предизвикува.

Класика и маниризам

Доколку постојат две појавни форми на апсолутот - во уметноста на класиката 

и маниризмот - обете се поврзани со апсолутното. Не само тоа: во обете форми 

апсолутот дејствува. Обете затоа се поврзани во естетска мистерија, без оглед 

на привидот на меѓусебното исклучување. Дали, меѓутоа, е можна интеграција на 

овие сега чисто естетски гледано извори, бездни, апсолути? Тоа внатре нашата 

земска врзаност не изгледа ниту пожелно, ниту можно. Темелниот карактер на овие 

“уметности” како начини за претставување на “апсолутот” останува раздвоен, и е 

израз на човековата “двојна” душа, во смисла на Аквински. Постои, меѓутоа, друга 

можност, дури задача за интеграција. Таа задача има етичко-естетска природа. 

Ако Берсон е во право кога вели дека секое филозофирање е “мислење наспроти 

струјата”, етичкото чувство на маниристите не би смеело да падне во искушение 

од “расточување”. Надменоста и разиграноста, помодното шарлатанство и дрското 

однесување би морале да се надминат со постојаното и внимателно конфронтирање 

со класиката, не, значи, со класицистичкото. Обратно, класицистите можат да се 
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спасат од баналноста и крутоста само така ако во лицето на маниристичкиот брат не 

го гледаат исклучиво знакот на Каин, туку и заедничкиот однос спрема апсолутното. 

Веисхедел ја фали модерната уметност поради “изворната сила” но смета дека е само 

“преодна”. Затоа длабочината, според него, се појавува не само онаква каква што е во 

себеси, туку и онаква каква што е во создавањето на светот. Голема тема на уметноста 

е: “она апсолутното во реализацијата на својата игра на создавање свет”.

Не би требало да стане збор за укинување или неутрализирање на “екстремите” 

туку, на крајот на краиштата, за еден чин на “приближување” во смисла на симпатија, 

Љубов - како сила на осознавање во смисла на Макс Шелер. Тогаш класиката од 

маниризмот ќе ја прими новата напнатост, а маниризмот од класиката поостри 

контури, појасна форма. Во овој преглед наведовме многу парови на проблемот 

класика/маниризам; овде накратко даваме неколку од нив: класика и маниризам = 

Arcimboldo1 fire
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структура-слика; машко-женско; логос-тајна; Идеја-природа; природ но-вештачко; 

цело-испрекинато; субли мирање-разоткривање; рамнотежа-лабилност; единство-

расцепеност; интеграција-дезинтеграција; укрутување-расточување; карактер-

личност; анимус-ани ма;  форма-деформација; достоинство-слобода; поредок-побуна; 

круг-елипса; конвенција-артифициелност; теологија-магија; догматика-мистика; 

чистина-скриеност итн. итн. Воедначувањето на овие изворни гестови изгледа 

невозможно. Но доколку не можат да се соединат оние кои со нив се “опседнати”, 

соочени се со двојна можност: можноста ductus-от кој е во прашање да му го 

прилагодат на оној другиот, или безнадежно да се оддалечат од него. Симптомите 

на “приближување” се побројни кај “креативците”, т.е. кај оние кои не создаваат 

“идеолошки”. Симптомите на оддалечување карактеристични се за програматските 

кланови. Каква смисла би имало приближувањето на изворните гестови? Ќе 

споменеме еден закон на Ом кој има и естетски импликации, имено, тнр. “магнетски 

закон” според кој “магнетните сили се еднакви на коефициентот на магнетско-

моторната снага и магнетскиот отпор”. Со други зборови: на класиката � е потребна 

“магнетско-моторната снага” на маниризмот доколку не сака да се петрифицира, а на 

маниризмот му е потребен отпорот на класиката ако сака да го спречи расточувањето. 

Класиката без маниризмот се претвора во класицизам, маниризмот без класиката се 

претвора во манирираност.

Ни во едно европско уметничко дело - освен во ремек-делата на Вергилиј, 

Шекспир, Калдерон, Рембрант и Гете (Фауст II) - не се поврзани толку “класични” 

и “маниристички” елементи како што е тоа случај со Божествената комедија. 

Зарем тогаш највисокиот уметнички ранг не се постигнува во приближувањето 

на изворните гестови (иако не во невозможното соединување)? Данте во 33 пеење 

од “Рај” опишува како конечно го гледа Бога: “luce eterna”, постојаниот извор на 

светлина. Тој “има”, значи, “лице”, но не се гледа “лицето” туку заслепувачкото 

изобилство светлина, токму сјајната апстракција. Меѓутоа: во “длабочината” (“nel suo 

profondo”) на тоа светло тој ја гледа, со бескраен напор на волјата, надминувајќи ја 

“празнината” “врзан со Љубов”: “супстанцијата и нејзиниот начин на опстојување и 
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дејствување”. Потоа му се укажуваат три круга во три бои но со ист размер. Но како 

геометрот кој настојува да ја одреди квадратурата на кругот, ни тој не успева да ја 

смести виозионерски сфатената “праслика” во симетријата на тие кригови. 

Обликот и апстракцијата само се средства на спознанието, не е можно тие да се 

поврзат. Дали Данте почнува да очајува? Дали Господ му се измолкнува? Одеднаш, 

како молња (“un fulgore”) му доаѓа друго спознание: одеднаш сè зафаќа и сфаќа со 

Љубовно сознавање. Последните стихови на Комедијата гласат: “Љубовта што го 

придвижува сонцето и другите yвезди”. “L’amor che mouve il Sole e l’altre stelle”. Дали 

денешниот свет, денешната уметност, денешниот “проблематичен” и оној наводно 

“среден”, во себе хармоничен човек, не стојат пред истата дилема? Дали, во прилог 

на ослободување од тоа, човекот ќе биде погоден од молњата на разурнувањето или 

од молњата на Љубовта?

Со ова “Маргина” го завршува тематот за маниризмот

Превод и подготовка: П. Вулкански

Hans Multscher, Олтарот во Стерзинг (дел)
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