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СтАНКО ПАВЛЕСКИ

ПИШуВАНА
уМЕтНОСт

 О.Е.О.
Скопје, 2011





Наместо вовед - 00:

слобода или смрт

Да бидам искрен, и покрај неговото, а се подиспоти во желбата 
сложеното да го изнесе едноставно, разбирливо – најразбирливо, 
не разбирав во што биле разликите, оние, вајар/скулптор, да не 
споменувам колку, сё уште, не сум на чисто и со едно друго, исто 
негово, скулптор/уметник, а се закатанчи сё да ни стане бистро, 
за повеќе да не го зазборуваме со нашите мангупски прашања 
и да го спуштаме во ваквите бунари на елементарните нешта. 
Беше предодреден за сложени, формално минимални прито-
кмувања на визуелноста во неговата уметност и изразност со 
возбудливи релации, а содржини што не наведуваат банално да 
ги приопштуваме и да ја барате реалноста – сликите и зборовите 
за таквата, само нашата – субјективна слика за вистината. так-
вата заробена вистина нас нё правела сомничави, до отфрлање 
исклучиви, за постоењето на друга можна слика или самата 
објективна вистина, кој да ја знае, како што велеше малската 
историчарка на уметноста, а ја имавме за стручен консултант, 
за тој да не нё заведува и рашетува со зборовите, овој несомнено 
исклучителен владетел со свеста на окото. 

Се излажавме дека ќе го збуниме и лесно ќе си поминеме, 
дури и дека ќе го подзасрамиме малку, на негов терен, та да не 
помислува дека не разбираме уметност, а имаме очи и гледаме, 
што убаво-што грдо.

Не можев ни да претпоставам дека тоа беше дури и најлес-
ното да се сфати (погорните специфични разлики во термините), 
иако потесно стручни-поимни финеси, што беа, од сето другото 
подоцна, како што го запознавав повеќе, онолку колку што 
можеше да се допре овој недофатлив човек, иако питом и еднос-
тавен, човечка природа. Ова од неговиот карактер особено ме 
збунуваше, никако да ја сфатам скромноста пред моќите што 
ги насетував, а велеа, дури и знаеја дека ги поседува.
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Соседот Бранко Р. тодоровски беше скулптор, уметник, 
како што милуваше да биде прецизен во ретките моменти на 
расположение кога ни ги подобјаснуваше нештата од неговата 
уметност или, пак, ваквите специфичности на кои инсистира-
ше, нам неколкуте привилегирани во маaлото, дел од крајните 
западни рабови на скопската периферија. Неможејќи да се 
одбрани од нашиот простодушен интерес и зајадливите, по 
нешта оптоварени, маалско-иронични, до цинични, инсисти-
рања и измолувања, кога ќе се подопуштевме малку, со таква 
невина понизност изречени, што и самиот ќе се опушташе, оти 
тие едноставно поразуваа и отфрлаа секаква помисла да бидат 
одбиени или несериозно сфатени. Кога без здив занемени и во 
уво претворени, небаре тоа живот ни значеше, бевме намере-
ни да исчепкаме нешто од неговото засолниште на тајни зад 
вратите на неговото ателје, тој ни се потсмеваше, како смешко 
подигајќи ги аглите каде што се среќаваа усните, истовреме-
но со подигањето на десната веѓа, во знак дека ни ги капира 
итроштините. 

Но нему не можеше да не му се верува, како да имаше око 
на челото. 

Несомнено верував во неговата треперлива ритмичност во 
говорењето и задлабоченоста во мислите, некаквото напипување 
на погорните чакри, небаре наумил самата чиста свест да ја 
допре, или светлината, мудроста единствена, смртта. А пребару-
ваше по зборовите, извесно, та тие беа сликите, нели, за самите 
разлики што јасно ги гледаше, околу кои се подзаврза малку, 
море убаво се заплетка, или, пак, јас самиот се бев подизгубил 
во јазлите што му истекнуваа, сето во надеж дека ќе го открие 
оној вистинскиот, „зборот за илјадата слики“. Ме уверуваше и 
убедливиот такт на дикцијата, полнотијата на паузите, гести-
кулацијата што поткрепуваше во зборовите-сликите, а мими-
ката, просто разоружуваше секаква помисла од сомнеж, згора 
упорноста со која се трудеше да ја задоволи нашата лаичка, а 
и мојата швајцерска, КВ мајсторска љубопитност стекната во 
Скопската Железарница, по малку блиска до неговата работа, 
бидејќи скулптурите претежно ги реализираше од железни плочи 
декапиран лим, нели така, стручно да се „одразам“.
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Своевиден чудак беше нашиот Бранко-Бране, како што си 
го викавме, нема што... охохо... аха, се присетив на еден друг, 
во мигов, ви се молам, кога се присетувам и воздивнувам над 
долгата листа од неговите чуда, а не беа само три, што секако 
би ја потврдиле неговата моќ, туку безброј беа. 

Леле, од кај пак ова сега да ми текне, како само влета овој. 
тодоровски се презиваше и тој, ви текнува? Оној вајарот што го 
направил Прворепубликанецот на Мечкин камен, чинам и оној 
Партизанот Второилинденски на трница, а и некои други, се 
присеќавам, токму така, таму каде што, попатно кон Маврово, 
си кркавме качамак и кисело млекце со нож да го сечеш, во ладо-
вината под боровите, та и ветрето..., сега сигурно се присетивте!? 
Како само мене ми текна, како влета, но името сё уште ми бега, 
а на врв на јазикот ми е – Дончо ли беше, Дичо ли, море Димко 
ќе да беше на самиот врв. 

Како со остаток при џвакање кикиритки се мачев, зрнце 
што некако ќе го доведев на врвот на јазикот за така натокмено 
да си го пригмечам со предните заби, а во мигот одново ќе ми се 
лизнеше низ непцето за пак да се прилепи по ѕидовите или да 
се приклешти одново меѓу забите, при бркањето и туркањето со 
врвот на јазикот, а вистинска среќа беше ако заталкаше низ грло-
то, та за таму го спремав и по пригмечувањето, подголтнувајќи 
во маката и неоправданата задлабоченост што ми удираше на 
жлездите, како да беше скапо зрнце дијамант. Нервозен малку, 
каков што бев, така некако одеше моево чепкање по меморијата. 

Нема врска, како и да се викаше, но ви текнува на кого 
мислам?! 

Оопс, еве го, не чекав многу, е нема кај де да бегаш, сега 
нема да ми се слизнеш низ грлото пред да ми се претставиш, 
сега сум сигурен, Димо се викаше, Димо Димо, без дилеми, Димо 
тодоровски беше. 

туку што ми беше муабетот, ... аха, е, и тој голем вајар имаше 
ателје во Ѓорче како и мојов херој, по самиот влез во Библиотека-
та, прва врата десно, во Културниот дом Ѓорче Петров, та кога 
одев по лектира, ко дете (тогај ветував, а и прекрасната сувичка 
библиотекарка ме сакаше... ја озборуваа дека од суштините во 
книгите што ги читала ја беше подизгубила самата желбата за 
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маж, а мажачка исклучила уште на факултет... до ден-денес ја 
гледам повремено и со длабока почит ја поздравувам, ми беше 
првиот херој, иако непомирлива со родот мој машки... после ја 
утнав работата и немаше каде, татко ми на занат ме прати), 
9-10 – толку имав дамнешните доцни 60-ти, секогаш подѕирнував 
низ подотворената врата во некаквите глави и фигури на мажи 
и жени од гипс, што се наѕираа, но никогаш не се осмелив да 
затропам и да му се претставам. Никако толку звучно не би се 
осудил да влезам, толку бев воспитан, иако имав на ум, дури на 
тие години, а бев чул дека уметниците од творечка занесеност 
можат да не те забележат дури и во дневна со ѕвонење да им 
влезеш, дури и пред носот да им претураш ко невешт крадец и 
сё ошмара да сториш пред нив, можеби и по некаквите, во мигот 
помалку активни зони на умот да им прочепкуваш, кога сенешта 
промислуваат, а камоли кога творат и го пресоздаваат светот и 
постоењето, иако бев многу љубопитен одблизу сё да погледам, 
а и да го видам човекот, тогај не знаејќи колку бил голем, та и 
споменици дека правел.

Ние од маалото нашиот Бранко Р. тодоровски го сметавме 
за чудак, некако ко шутрак, ќе му дојде, а можеби е тој дури и 
поголем од овој Димо, само што ние тоа не го знаевме. 

Ние луѓето често знаеме да ја утнеме во проценките, нели 
така, и да бидеме неправедни, особено кон оние што не се од-
несуваат со сите; не зборуваат како повеќето; не излегуваат во 
маалото и не ги познаваат соседите освен првите до нив; не играат 
фудбал на училишното игралиште или, пак, шах пред зграда; 
не се чаталат туку си ја бранат мислата и ја туркаат работата, 
и така, иако не сум најсигурен дали добро го реков ова.

Напорно работеше уметникот Бране, често и долго во ноќта, 
постојано цвичеше и искреше, ко ѕвездено небо, неговата брусалка, 
да имаше само душа да кажува, кутрата. Одѕвонуваа и чеканите, 
а чадеа и прозорците од маглата согорени електроди, само што 
во ноќите, кога инспирацијата неодоливо го обземаше, не се 
забележуваше чадењето за да предизвика некого од соседите, 
та веднаш и 193 да ги засилеше децибелите во неговиот двор. 

Неподносливо беше тоа трескаво цвичење и другите слични 
содржини што издишуваа од ателјето или зад ѕитчињата дворни, 
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па мораше да се бара спас. Не ми доликуваше мене, нели, како 
на прв сосед, јас да си го барам чарето, иако бев нај погоден од 
сите. Го пријавија соседите од зградата до нас, сите пензионирани 
цајкани и тастери што заборавиле кога бил нивниот последен 
работен ден, научени на долготрајното мировинско уживање, 
што ете, сега, непрестајно им го нарушуваше соседот кој велеше 
дека бил уметник. 

тогаш веднаш, веројатно во самиот миг на спуштањето на 
нивната слушалка, во дворот на уметникот кој во тој момент си ги 
стокмуваше своите метални созданија и одвреме-навреме зави-
ваше со брусалката, се исправи едно голобрадо цајканче и онака, 
начулено ко мунгос и наперчено ко петел, го подига пендрекот 
и другиот опашан арсенал, та одново позира, ги подига бавно, 
ко пантомимичар, и рејбанките, пред да ја изусти причината за 
своето малтретирање во мирните попладневни саати. Господинот 
уметник, почнував да му се восхитувам, без возбуда, тивко му 
ја објаснуваше ситуацијата, со такт, како што умееше, можеби 
и за самите дамари на уметноста му расприкажуваше и види 
чудо, наперченото цајканче се засука како перек во формирање и 
почна да му се извинува што ете, вистински непотребно го деран-
жирал, но потем, верувале или не, одново се зби чудо – невиден 
пресврт, ама сега крајно театрално, во манир на главен лик во 
уличен театар, со вперување прст, ви се молам, молчете пишто-
лот што не му го впери в глава на уметник, видно инспириран 
од публиката на терасите од спротива, та му се вдаде гласно: 
уште еднаш, те молам, ко Господ те молам, за ваква работа да 
не доаѓам!!! Во истиот миг се сврте, војнички отсечно, со врвот 
од едниот и потпетицата од другиот чевел, цврсто треснувајќи 
ги еден до друг, и така испрчен уште да поздравеше по војнички 
сё ќе беше стокмено за триумфално заокружување на сцената. 

И навистина повеќе не се појави, ниту се појави некој друг 
наперчен и нареден ко држава, море од тогаш, од тогаш ниту 
со сина маица некој можеше да припари во засолништето на 
уметникот. 

Излегуваше од ателјето само тогаш кога мораше, а и тогај 
не радо, но без поговор се повинуваше кога сопругата ќе го вик-
неше, молејќи го и инсистирајќи за момент да бидат семејство, 
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ко сите други, на трпезата што веќе ја поставила. Знаеше да го 
чека и ручекот неколку пати да го подгрева, бидејќи од нејзино-
то викнување до неговото излегување од засолништето, патем 
вообичаеното затресување на алиштата, па симнувањето на 
мастите од лицето што ги ставаше да го штитат од зрачењата 
при заварувањето, па темелното миење од црнилата, поткашлу-
вањето и просто рикањето од кашлање откако ќе го намамеше 
стокмениот гареж во грлото, та секнењето на гарежот од носот и 
одновото потсредување за да седне ко човек на трпезата, знаеше 
да одмине и еден час. 

Сопругата негова исто беше таинствена жена и не се вртка-
ше многу по маалото, ниту превртуваше филџани со сосетките, 
не дека беа како тенџерче и капаче со уметникот, но многу си 
прилегаа, му го знаеше табиетот да се вртка подолго со работата 
и по потврдното дека веднаш доаѓа, та најчесто точно го пред-
видуваше она потребно време за неговото потсредување, па го 
викаше токму онолку време порано за ручекот да биде жежичок, 
каков што го сакаше. 

тешко седнуваше на трпеза нашиот уметник ама и тешко 
стануваше: 2-3 ракии си испиваше со мезенце, та ручекот си го 
густираше по мерка, превртувајќи ги касаите по 30-тина пати 
меѓу забалата, како што советуваше медицината, та и 2-3 чаши 
црвено винце ќе си налееше, сё по ред и со лезет, долго по дру-
гите што веќе станале од масата и се опуштиле попладневно. 
Ќе си издуваше на крајот и 2-3 цигари со кафето и одново ќе си 
го фатеше засолништето. 

Молитвено се предаваше на работата и како процесија-об-
редно му врвеше секој ден, до ситници подредено. 

Од богатите содржини, просто видливи на неговото лице, 
зрачеше стамена питомина и контрола на владетел.

така постојано ќе зацвичуваше, заискруваше, зачукуваше 
и зачадуваше силно и во совршен ритам, по цели деноноќија, со 
недели и со месеци зад вратите на засолништето, како некаква 
метална музика да приклепуваше (патиштата до уметностите 
велат биле слични), тропање од кое се тресевме и офкавме, до 
денот на вистинското откровение, моментот кога ќе излезеше на 
површината со некаквите метални кутии што потем грижливо ги 
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распостилаше по дворот. Веројатно тоа беа неговите скулптури. 
Во дворот ќе фатеше да ги милува и посветено да ги подредува 
и да ги стокмува во некакво големо едно, сите оние форми што 
наумил да бидат цело, околу кое ќе фатеше да опкружува и до-
полнително да поместува и да подредува упорно со посветеност 
на верник во молитва.

Си велев, а и во целото соседство се зборуваше: човеков не 
ќе да е „салам“, не ќе да му се сите овци на број, ќе да е забеган. 
Можно e да збрливел, вистински, да си се откачил од таа непод-
носливо трескава метална мезика, скраја да е, или да ослепел 
од светлината соѕвездена, или, пак, да почнал да се притресува 
неконтролирано и да завива со главата од константниот ритам 
на чеканот, или, возможно, да се подзадушил во црните обла-
чишта, та да не знае што прави. Се посомневавме во неговата 
нормалност, признавам, иако знаев дека е и професор, дури и 
добар професор, мајката им ја плачел на оние недоизрастените 
и неодговорни мангупчиња што решиле да се зафатат со него-
вава – Господова работа. 

Сигурно си имаше сё прецизно обмислено штом со таква 
сигурност ги натокмуваше повеќето парчиња во чудно впечатли-
ви целини, иако ништо не препознавав што би можело да ме 
асоцира на човек или некакво животно, или што било друго од 
реалноста, во неговите форми од кутии, коцки и квадри, полни 
или празни; површините, рамни или закривени; во круговите, 
правоаголниците, триаголниците и од нив изведените; отвори-
те, пробивите, темните агли и сенки, длабочините; та линиите, 
дебелините и другите пропорции, боjата, вжлебувањата, и во 
што сё нe другото што видливо постоеше и дури вистински воз-
будуваше, не дека не, такви ги доживував.

тој секако си знаеше што прави, тоа несомнено го знаев и 
ми стануваше доволно да имам респект кон овој човек, впрочем 
и пред другите соседи го бранев да не го прогласат за будала.

така со години нашиот скулптор Бранко Р. тодоровски нё 
изненадуваше со неговите метални направија, некои од нив 
дури и на сон ми се јавуваа, препотувајќи се од нивната огро-
мна сенка, а и од запрашаноста, ко во сон неверојатна: чуму 
му е на човеков сето ова? Претпоставував дека толку ќе се беа 
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намножиле скулптурите што веројатно сите подруми во куќата 
ги беше зафатил, дури и најситното воздухче простор ќе да го 
имаше сардисано, но чуму, вистински чуму му беше сето тоа?! 

За целото соседство тоа стануваше неодгатлива енигма. 
На крајот на краиштата, неговово, некако повеќе ни нали-

куваше на онаа народната: Џабе работи, џабе не седи. 
Знаевме што е уметност, та нели тоа го утврдивме, ама 

оваа.., баш, на што некако ни личеше, но не бевме сигур-
ни што всушност гледаме, најзгора, зошто толкав напор за 
нешто што насетувавме дека никому не му треба, така не-
како ќе да беше, не толку за мене, ама за повеќето, та ток-
му на тоа можев да го сведам одговорот, ко во народната, на 
вистински недофатливава енигма што ме скориваше од сонот. 

Но, не ќе да било така. 
Од време-на-време пред неговата куќа ќе се паркираше по 

некое камионче или некакво комбе, море и 10-то-тонец еднаш 
се истопори во нашата тесна уличка со сите оние крнтии од 
автомобили пред капиите, низ кои едвај се пробиваше. И така, 
пред нашите очи, повеќе пати се товараше од скулптурите и се 
носеше во непознат правец. 

Си велевме: не ќе да била онаа народната туку сето ова се-
пак имало некаква чудна смисла. Но збунуваше фактот, кога по 
извесно време, што не можевме точно да го определиме, одново 
присуствувавме на истата растрчаност, сега истото што тогаш 
се товараше сё се растовараше и се враќаше на старите позиции 
по подрумите и секаквите ќошиња во празнините на домот на 
нашиот херој, во што се престоруваше, во моиве очи, овој чудак.

Но, дали баш сё се враќаше назад од онаа секаде-никаде 
насока каде што пред нашите љубопитни очи претходно ги беа 
упатиле скулптурите, ни остануваше отворено прашање, на 
што ниту сосетката трпана не можеше да даде точен одговор, 
а таа ни беше мандрак за утврдување вакви и слични состојби 
исклучително битни за мирот и спокојството на целото соседство. 

тоа до немај-каде ни создаваше големи дилеми и отворени 
прашалници.

Си велевме: што доколку дел од скулптурите сепак не се 
вратени? А, што тогаш?!
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Затоа ревносно си фативме да срамнуваме сё, како сметко-
водство, да не се пропушти да бидат разјаснети и најнејасните 
слики од нашето снимање на работите, просто сё, според темел-
ниот увид на нашата трпана Консалтинг Груп, без фирма и 
седиште. Прочепкувавме по меморијата сё, од самото товарање 
до крајно темелниот увид при растоварањето. По грижливото 
срамнување на сите наши заробени слики од самото место на 
настанот и проверувањата што неколку пати ги преповторував-
ме за да бидеме убедени во крајното салдо, ете, нема што друго, 
се покажуваше дека нешто, и не толку малку, ни недостига, 
едноставно не се срамнува. 

Што станало со нив беше основната дилема што ни го подја-
дуваше мирот. 

Што станало вистински со оние скулптури што веќе бевме 
сигурни дека ни недостигаат во срамнувањето. 

Каде завршиле тие? 
Не ќе да е, толку е неверојатно, истово да не го забележал 

и нашиов уметник, а за чудо не пројавуваше нервоза, ниту за-
гриженост. Но нему тоа му прилегаше. 

Не подјадуваше тоа, не дека завидувавме, ние всушност 
бевме загрижени, туку просто тоа што не можевме цврсто да се 
осигуриме дали вистински уметников ги продава скулптурите, 
како што бевме наслушнале некакви муабети. А скулптури, нели, 
уметнички дела, постигнувале големи суми, така имав читано или 
гледано на тВ. Па сега замислите си, ви се молам, замислете си 
овие превознициве, што ли беа, мангупиштава препредени, тие 
да му ги украле, а тој кутриот, како што беше замаeн, ништо да 
не забележал. Не, не ќе да е толкав шутрак, за каков што веќе го 
имаа прогласено, па толку големи пари да му се измолкнат од раце. 

тогаш нема што, едноставно сё се преклопува, таинствениов, 
голем или мал уметник, кој ќе да го знае, мора да е богат човек. 
Види-види, а ваму ми глуми, се затскрива, ниту вози автомобил, 
ниту користи мобилен, небаре застапувал некаква особена фи-
лозофија на живеење, види-види, ниту некој кат на приземната 
куќичка да си поткрене. Неверојатен циција ти бил овој, нашиов 
херој, така заклучи и на сите страни разгласи маалската сметко-
водителката трпана, со диплома не ў беа рамни. та кога ќе го 
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живее животот, шутрак низаеден, неверојатно, ова вистински не 
го разбирам, знаеше да го дополни трпана своето разгласување. 

така со години работеше нашиот маалски чудак и своевиден 
херој, за кого повремено ќе слушневме нешто по телевизиите или 
ќе прочитавме убави зборови по весниците, дури и неверојатни 
нешта за неговите успеси.

Сё така со години, сигурно педесеттата ја беше фатил, сё до 
една силна експлозија во неговото ателје, некоја од ноќите на 
оние неподносливи цвичења..., од што се затресе целото соседство. 
Бевме исплашени, но никој не се осмелуваше подиректно да ја 
задоволи љубопитноста, иако експлозијата беше тука, во близина, 
но како да си велевме, се насетуваше тоа, иако сите затскриени 
зад сопствените прозорци: веројатно пак се тоа некои од оние 
керефеки на браќата Шарпланинци што тоа време припукуваа 
и од околните ритчиња, та и урбана герила знаеја да одглумат со 
по некоја рачна, а кога случајно или не ќе подотепаа некого од 
нив, плачеа пред меѓународните како... дека всушност мобилка 
држеле во рацете... море знаеја и по некоја Црна Стрела или Зољи 
да натопорат за да плашат деца, барајќи некакви ексклузивни 
права. тоа си помисливме, тоа, не нешто друго, ни на крај памет 
дека експлодирал уметникот, инаку секако ќе притрчавме да 
видиме што е работата, та и да припомогнеме ако треба. 

Некои велеа дека фрлил чкорче врз дамка од нитро разре-
дувач, шише што случајно му се скршило на подот; други, пак, 
дека со електрода си наумил да отстрани парче од горнината 
на истрошена 10-литарска плинска боца со намера да спои две 
такви и да си направи бојлер; некои други, пак, дека наумил 
да се самоубие налегнувајќи кашикара што ја наследил, онака, 
вообичаено, од колено на колено, дури од прадедо му што гинел 
во Балканските војни ту на едната-ту на другата-ту на третата, 
четвртата-петтата завојувана страна, кој ќе да ги знае, но ни 
еден куршум не успеал да го стрефи. 

Сё нешто претпоставуваа соседите. 
талентиран истражувач беше тој, тоа го насетувавме, та и 

соседството, за да бидеме близу неговото рамниште, плетевме 
инвентивни прикаски, од кои, од погорниве, што ми звучеа по 
инвентивно, вторава ми е најверојатна да се случила. 
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Што и да се случило јас знаев дека вистината ќе ја закопаме 
заедно со него кога Господ ќе му ги одброи деновите. таков беше 
тој. Како и да е, своето експериментирање и уметникување со 
сите случајности што му се испречуваа на патот на уметничките 
вистини и чепкањата по сивилата во умот тој си го плати со болно 
и долго лекување на повредите и изгорениците. 

Извесно е дека вистината само Господ ја знае, дури ниту 
самиот уметник лично, но сосема е веројатно, во намера делум-
но да го расветлам немилиот настан, сето да е предизвикано 
од некаквата пламена печурка што расте и од топка станува 
темен квадар, како што најчесто настанува при согорување на 
концентрирано запаливо средство во затворен простор, сеедно, 
нитро или плин, или нешто друго, нели, според насетувањата на 
соседството за можните причинители, и секако, на тоа последо-
вателната експлозија што исто така настанува како последица 
на ослободувањето на вакуумот создаден со трошењето на кисло-
родот. (А каде е најтенко таму се кине, вели мудриот ни народ, 
сигурно попуштиле прозорците или стаклените врати.) Ете, ова 
вистински добро и доволно стручно го срочив, а не случајно се 
разбирам во овие работи, не поради друго, туку поради истите 
ризици што ги носи и мојата работа, многу блиска до онаа на 
уметникот, барем во занаетот.

Со време експлозијата во ателјето на уметникот подизгуби на 
актуелност, бидејќи живеачката на урбаните рабови обилуваше 
со згоди и незгоди околу кои се плетеа и се расплетуваа сё нови 
и нови прикаски и зачинети видувања, често и повозбудливи од 
неговово експлодирање.

уметникот како в земја да пропадна, го снема, а не слуш-
навме дека им подлегнал на повредите, скраја да е, а и не му 
беа годините за да потфати рајски порти, ниту повредите ќе да 
биле такви за ваквите најстрашни помисли. 

така беше, едноставно го снема човекот.
Велат се повлекол на село, во неговото Гостиражни или 

Заполчани на жена му, и дека одгледувал овци. Ми звучеше 
возможно, бидејќи поодблизу го познавав, како прв сосед. Си 
споменувам дека го бев чул, во оние ретки моменти на располо-
жение кога ќе скршевме краток соседски муабет, го бев чул да 
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посака овци да чува, во смисла, подобро што поскоро овци да си 
купи отколку да им продава уметност на луѓето. 

Можеби проценил дека баш сега му дошол вистинскиот мо-
мент да фати планина, а тој ништо не правеше случајно, освен 
што случајностите ги почитуваше онолку колку и намерите во 
создавањето на неговата уметност. 

така зборуваше мојот херој. Јас вистински го доживував 
така, како херој, иако не можам да објаснам зошто. Покрај него 
и неговото засолниште јас пораснав во човек. 

Во една од оние ретки пригоди, секогаш во дворот, никогаш 
во неговото засолниште на тајни каде што само неговата сопруга 
можеше да ѕирне, тогаш кога ќе ни успееше да го зазборуваме, 
користејќи ги оние иронични мали итроштини на кои се потсме-
ваше, добивавме вистинска лекција од мудрости. Во таа пригода, 
а за да го заштитам, и него и нас, од подолгиот монолог, во што 
загазуваше секогаш кога ќе ја разврзеше за уметноста, бидејќи 
тогаш, почнувавме да се потчешуваме и таму кај што не нё јаде, 
да претаме со нозете за да утврдиме дека сё уште се живи и што 
сё друго не правевме, настрана од умот, поради смирување на 
сё што ни поминуваше по снагата, та во тие моменти му велам: 
Ама, види уметнику (инсистираше да бидеме на ти), ова што ти 
го правиш и јас можам да го направам, дури и подобро и појако 
да го дотерам! А тој, онака, долго замислувајќи се, подмазнувајќи 
си ја кусата брада и лизгајќи го показалецот од врвот на носот 
па надолу низ усните и брадата, како да ја бараше идеалната 
средина, или за некакво опипување на самата чакра на ми-
слењето како да стануваше збор, конечно проговори: Верувам, 
ми вели, одлично! тогаш ти ќе бидеш јас/тој. Но, што ќе правам 
јас тогаш? Го впери погледот во празно и одново се замисли, со 
показалецот пунктирајќи го врвот на носот и продолжувајќи... 
пред да го изусти и одговорот на сопственото прашање: та јас 
се плашам, дека јас, еве ваков, каков што ме знаеш, никако не 
ќе можам да бидам ти/тој другиот. 

Занемев, тогаш вистински ми шикна целата крв во мозо-
кот, онаа што до пред малку целата ми беше в нозе, како вода 
од подотворена брана целиот живот ми се втури во мозокот и 
ме затетерави, иако со длабокото мислење бев скаран, но тогаш 
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како сите филозофи да ми беа на помош, едноставно ја разбирав 
суштината на неговите дилеми и загриженост. А тоа, верувајте, 
самото тоа, само што не ме ничкоса, та да се разлеев да ме снема 
врз површините и острите рабови на неговите убавици, како што 
понекогаш знаеше да ги нарече неговите скулптури.

Ме стаписа, здраво ме замисли. 
Си реков, како тогаш уметников ќе може да стане овчар кога 

од овци знае само за јагнешко, што не верував дека знае кога се 
објагнувало, и тоа, а можеби и тоа не, дека од една овца излегувало 
канта сирење, а ваму се сомнева дека може да стане швајцер во 
Железара, тоа што бев јас, а толку добро го познаваше мојот занает, 
дури и подобро од мене, иако претходно се чаталев дека и подобро 
и појако би можел сё да направам, па без-малку и поубаво од него.

тој секако знаеше што прави, па каде и да заталкал, тоа 
го знаев.

Велеа и тоа дека баталил скулптура, во што никако не 
можев да поверувам.

Слушав и појаснувачки муабети (од каде ли им беа ин-
формацииве?) дека се фрлил на пишување на уметноста, и не 
некаква белетристика, туку баш уметноста, небаре истата онаа 
што љубоморно ја создаваше зад вратите на Засолништето, од 
која се препотував во сонот, всушност истата таа отсликана во 
зборови, во расказ престорена.

Ова вистински не го разбирав, не дека она претходното ми 
беше јасно, ама знам дека тој си знае што прави, дури и чуму 
сето тоа.

Ја пишувал уметноста? 
Ете, што сё нема да му истекне на човекот. Вистински 

генијалец бил мојов херој. Можно е, како инаку, овој генијален 
пресврт да се должи на онаа страшна експлозија што му се случи 
и маките што ги истргал во долгото залекување на раните, та 
во болката да му светнала оваа вистинска мудрост. Мудро, нема 
што, тоа личи на него, неговата забеганост и не се скротува толку 
лесно, нели така? Во мигот почувствував како да е овде, близу, 
како да кружи околу нас како тогаш околу скулптурите што ги 
стокмуваше и ни се чуди, загрижено, на немоќта да го разбере-
ме и најновово негово уметникување, како и сето претходното. 
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Мудро, не дека не, се фрлил на работа (тешката ли работа?! 
– пишување) и бездруго ја открил формулата како да се заштити 
од ризикот одново сё да му експлодира пред носот. Решил да ја 
пишува уметноста, која друга, секако онаа што му е во главата 
или онаа што наумила таму да се зачне, така бивајќи сигурен дека 
секој ризик од експлозија е дефинитивно исклучен, па и колку да 
се непредвидливи сивите места во умот. Веројатно го исклучил 
и тоа дека ѓаволот ни ора ни копа, како што вели нашиот народ, 
та ја занемарил и минималната можност да биде наведен да им 
потфрли чкорче и на зборовите. Сето ова, неговово, ми личеше 
на него, ама сепак, што доколку нешто не предвидел најдобро 
или, пак, едноставно, што доколку му се смачи и од зборовите, 
настрана минималната можност ѓаволот да замеша прсти, што 
очигледно ја беше отфрлил. 

А, што тогаш? 
тој секако знаеше сё, едноставно си знаеше човекот, та и 

тогаш, доколку и од тоа преживее, ќе знае на кој терен да стап-
не. Велеа дека помислувал и на тоа да ја премости оваа фаза 
на пишување, да не си го губи времето и веднаш да си фати да 
ја создава уметноста, само онака, мислејќи ја, и толку, доволно 
било, верувајќи дека мислата немала гајле од чкорче и слични 
ризици. 

Кој да го знае, тоа не беше многу за верување, во неговите 
раце, а и во главата, сё беше запаливо, та и мислата не ќе да 
беше на сигурно, сё така си мислев. Нё искушуваше мојов херој, 
и тоа си помислував, мангупски нё заведуваше, бездруго, на тоа 
ми наликуваа неговиве уметнички пресврти, колку и да не се 
разбирав во тоа, а и дали добро го напишав ова, кој ќе да го знае.

Но, Маалскиот историчар на уметноста, а и токму критичар, 
не мислеше така. убавицата што го стекна ова звање на јуби-
лејниот 50-ти собир на маалските старешини, а и го завери во 
трпана Консалтинг Груп, што обавуваше повремено и нотарски 
работи, покрај сметководствените, ни извади и ни протолкува 
дузина текстови што ревносно ги собирала и ги подредувала, 
од што можеше без дилеми да се заклучи дека на уметников 
ваквите уметнички пресврти, море забегувања.., пируети неви-
дени, му биле својствени од самите негови почетоци и дека тоа 
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било негов специфичен однос кон креативните процеси од една, 
и психологијата на реципиентите и толкувачите на уметноста, 
од друга страна, од што си изградил сопствена Програма. Ни го 
напомена и тоа дека нејзиното стручно мислење сосема се совпаѓа 
со претходното и за да нё увери почна да ни цитира писанија 
на познати луѓе – имиња белосветски, кои дошле до слични 
заклучоци, сводливи, според нејзиното толкување, на тоа дека 
нашиов Бранко Р. тодоровски секогаш работел настрана од она 
што го практикувале другите, не робувајќи им на трендовите, но 
во согласност со нив допирајќи најрадикални видувања и идеи. 

Велеше, неговово пишување на уметноста не е случајност 
туку континуирана доследност кон Програмата...

тој секако знаеше што прави, тоа го знаев. 
Насетував дека е предодреден за ризици... 17.06.2010.





Наместо вовед - 01:

Раѓање

Смртта му ја таксале со заплакувањето, 
животот му го чкртнале ._________________________.
И со вкупната смрт на светот го нарамиле. 
Си го одбрале него, смртникот 
го почестиле да ја слави и да живее за Неа. 
„Сто му громова!“ Каква грешка! 
Со што ја беше заслужил моќта над Крајот секаков? 
Се прашуваше.

Види види, ова ко поезија се стокми... 
Сигурно се препознале, тоа си велеше, и не во некаква од-

брана, бездруго беше радосен, просто среќен, кој би се опирал на 
таквата исклучителна позиција, ви се молам. 

Дали, ете, до немај-каде притеснет, некој да им дошепнал 
или подразбрале некако, колку за потврда, бидејќи сё знаеја, од 
неговото раѓање до второто и сите други негови раѓања, дека по 
неговата триесетта, и оној Црниот над Црните, Сиоран лично, 
силно го љубеше, па тоа да било пресудно него да си го прибере 
до себе, него, неисто-мислечки верниот, за да може да го надгле-
дува, притоа Севишниот (неверојатно!) погрешно да го вперил 
показалецот врз фотографиите што му ги поттуриле, и оп, него, 
недораснатиот, по грешка да го дарувал, а не оној вистинскиот 
до него, од Дракулините краишта, ко Бранкуси, од каде беше 
тој, а му немаше рамен. 

Се нафатил, што да прави, да се жртвува за Него и за 
Идејата што им беше Голема Пријателка, за пријателот негов 
невиден, потценет и понижен неправедно, но со каменото срце 
за Вечните Слова пресилен да падне во очај. Заедно ги газеле 
тајните небесни пространства во долгите разговори за „сјебаната“ 
Ни Вера Општочовечка и ја славеле космократијата на Големата 
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Владетелка на Раѓањето, Неа, кога тој, Црниот, го молел да не 
го куди и разочарува Дарителот над дарителите, што ете, по 
грешка или не (Безгрешниот!?), него го беше одбрал, и воопшто 
да не се грижи дека секогаш ќе биде тука, тој до Неа, и до него, 
кога ќе му затреба, а секако во битките што допрва ќе се разго-
руваат, кога ќе ги распердушат чуварите на Големецот и ќе ја 
востоличат токму Неа.

Смртта му беше пријателка, а ._________________________. 
не го доживуваше како некаква проста математика, линеарно, 
туку како сложенка од повеќето блиски умирачки на оние на 
кои не им бил во времето на првиот плач, како и сета Неа што 
ја доживуваше. 

Најсилните, длабоки-најдлабоки моменти во живеењето му 
беа умирањата, простиот факт кога се прекрстуваме во Слобода, 
отстранувајќи ја сета зависност, до согореното последно вдишување. 

Особено, до солзи, ги преживуваше оние парчиња, константи 
од човечките згаснувања, отсутните од длабоко дишење и посе-
гања кон смислата на живеењето. толку беше жива таа возбуда 
како да стануваше збор за недопрена убавица, што трепери и 
воздивнува, доброволно предадена на мрежата осети од пети-
ците до вилиците и разнишаните линии од дланка до дланка, 
што вкрстуваат, силни ко теслините експерименти, низ обрачот 
дамари во папокот и под него, и другите стожери опашани со 
редицата кругови што градираат, растат и се губат до следното 
затреперување, препуштена на првиот што наумил да ја стори 
жена, а не за самиот суден ден.

Бевме верни другари, може да се рече.
Кога заврши IV одделение за прв пат се почувствува голем, 

и така горд, со книшката и „Потомците на кат“ од Методија Фо-
тев под мишка, ви се молам, целиот вцрвен од радост и среќа, 
задишан се тропнал дома, за во самиот миг на неговиот прв го-
лем чекор да го израдува татко му Авто, Бог да го прости, бевме 
блиски. А тој само во неделите по 11 часот кога стигнуваше од 
Славија, самопослугата каде што шефуваше, беше подготвен за 
ваков вид на возбуди, бидејќи остатокот од неделата, месеците и 
годините што си врвеа, беше живо ненаспан од станувањата во 4-5 
и легнувањата до 22, ритам што мораше да го одржува за да не 
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заспие пред муштериите или да направи друг непредвидлив потег, 
опасности што и за наспаните не беа реткост, та да им смелeше 
некое членче од прстите или, пак, цела шака гратис, скраја да е, 
бидејќи покрај шефувањето често го покриваше (неверојатно за 
него, но ете...) вечно задишаниот касап, зазбиван под 150-тината 
кг. жива мера, нека ми прости Господ, и него, чичко Стоилко, 
одлично го познавав. тој пак, исто беше ненаспан, ама од свин-
ското и виното по скопските села и приградските населби каде 
што касапуваше во викендите, а пред Божик и по цели недели. 

Покрај сите ризици што ги демнеа ненаспаните, во ситу-
ацијава на чичко Авто сё беше можно. Замислете да ги помешаше 
цените што ги лепеше на производите, та муштериите да си платеа 
тоалетна како за чоколадо; четка за веце како за вреќа брашно; 
узо како за Мастика (не дека е сё до цената) или, пак, да отчука-
ше астрономска сума за мал пазарлак, бидејќи и касиерките ги 
менуваше, та помодрен и подуен, згора ненаспан, да си се врател 
дома така што и тетка Будна не би можела да го препознае. 

Бог да го прости, прекрасен човек беше, мојов другар целиот 
беше на татко му, а како му се множеа годините ко јајце на јајце 
си беа, не толку во суратот колку во очите и наравот. 

Исти беа во болната правдољубивост; во немирењето со пра-
вилата; во храброста да се заземе страна; во препуштањето на 
сите сметки на сопругата; во нељубењето на поповите за време на 
Духови; во искрената љубов кон одбраните; во несигурноста кон 
нешта и ситуации во кои многумина беа како дома; и во испла-
шеноста по 50-тата (но не од смртта, таа и на двајцата им беше 
пријателка) кога го стресе срцето, а во 59-тата и го ничкоса на 
плочките во празниот ресторан во Чичино село крај треска, кај 
пријателот Чиче, кому му носел жилети, кафе и млекце, бидејќи 
во тоа време тешко се наоѓаа.    

Љубениот мој татко, велеше пријателот, неговава судбина 
кога тогај и мене ќе ме трупоса. 

Многу го сакаше, дали затоа што се препознаваше во него, што 
е помалку веројатно, синовите отсекогаш бегале од татковците од 
истите причини, ама, нели и двајцата се крстеа во надстандардите 
и надживувањето, та веројатно тоа ќе им беше нераскинливата 
врска за меѓусебното препознавање и потврдување. 
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Многу го погоди неговата смрт, само неколку месеци по не-
говата прва плата со која го израдува, а само месец по неговиот 
29 роденден. 

Грев беше да се гледа во замисленоста. Што ли му помину-
ваше низ главата од сето живеење со својот родител? Дали тоа 
беа моментите на недоразбирања, што ѓаволи беа, бидејќи оние 
секојдневните, таксаните маки животни и радостите, или сенешта-
та други, не оставаат такви лузни за паметење и одболување. 

Чичко Авто беше питом и разумeн, крајно толерантен, може-
би тоа беше станал со годините, та секако, фактот исклучуваше 
секаква помисла да бил причина за недоразбирањата.

Бев чул дека во младоста знаел да биде и пис на јазик, од 
болната, згора младешка правдољубивост, и имал страшни кара-
ници со својот татко, дедото на другаров, кој дури бил вистински 
отров од јазик. 

Беше ли ова вистинскиот никулец за успешено зафаќање со 
кадрите на отсликувањето на самата преповторливост на животот 
во животите наши, а младоста беше, како сите наши младости, 
та и неговата што одминала и онаа другаровата, нескротлива и 
непредвидлива во силата и исплашеноста од стапнувањето на 
животниот круг, во кој сите, без исклучок, се обидуваме да ја 
определиме нашата, само нашата точка на некаков почеток, во 
некаквиот си наш круг, а всушност не станувало збор ниту за за-
себен независен круг ниту за доволно јасна отсечка во постојаното 
тркало на животот, сметајќи дека можеме да ги залажеме гените 
и да ги завееме и подзапретаме трагите наследно искуство, каква 
и колкава да е нивната специфична тежина, и да ги отфрлиме 
со надмената сила на младоста, та сите коски на предците во 
интергенерациската дупка да се здружат и да се разиграат и 
распеат диво, да се растресат до транс и така да се раскостат и 
да се здробат од смеење. 

И ако, во наравот, личеа како јајце на јајце, ете, некако, 
веројатно од нигде-никаде или од немај-каде, можеби од младеш-
ката сила и непредвидливост, едноставно се случиле меѓу нив и 
лузни, што беше извесно, инаку на што би се должела неговата 
задлабоченост, до отсутност, со месеци предаден во мислите, ако 
не беа во прашање таквите расчепкувања на подзакоравените 
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недоразбирања, несомнено до скрвавување од упорност, во на-
дежта дека ќе го допре одговорот над одговорите. 

таква слика оддаваше неговата состојба. 
Можеби и не расчепкуваше ништо, а смртната задлабоченост 

се должеше на простиот факт дека едноставно имало и умирачка 
(ама со неа беше на ти), та да го подзатетеравило самото хип-
нотичко преповторување и ритамот на брзото превртување на 
сликите заробени во тркалото на животот, во коешто, повеќе од 
видливо, се беше задлабочил, и така, во хипнозата му се јавил 
Гласот. На годината потоа, од него бев чул за некаквата нецелосна, 
поднагризана и повеќемислена реченица, што чинам дека токму 
вака Гласеше: Господ... чува... остарите... (дали и вистински не 
завршувала со последниот збор..., небеше на чисто, но како да 
начул уште еден-два збора). Дали ќе бил некој совет од татко му 
за некакво последно, како лице-в лице, исто не му беше јасно и 
со нешто претходно поврзливо, но крајното, ... остарите..., и да 
беше и да не од татко му, љубениот негов татко, и самиот не ја 
доживеа, а неговите 59 веќе ја беа стекнале таа мудрост..., бивајќи 
обдарен со чиста, неоптоварена со образовно бреме интелиген-
ција, згора предвременото стареење со блиските умирања што 
го следеле од дете, како и мојов другар, неговиот син (кого дури 
го почестија да ја слави и да живее за Неа) што го беше создал 
за да се продолжи промислувањето на патеките Господови. 

Необична беше и неговата умирачка, дефинитивно ја избе-
гнал долгата и мачна претсмртна постела што си врежал дека 
му е судбинска, а никако не можел да ја напади од мислите и 
да ја исклучи како една од веројатностите во сопствениот крај, 
што најмногу го плашела и ни на душман не ја посакувал, но тоа 
беше шок за домашните. 

Му беше јавил, ми раскажуваше, пријателот Чиче му се ја-
вил, управникот од Чичино село на треска, лично: ... види, како 
да ти кажам, едноставно така, си седевме во празниов ресторан, 
Чиче овде, ме слушаш?... и само се сруши, така, едноставно се 
ничкоса и не знам што да правам, ме слушаш?... татко ти не 
мрда, што да правам? Побрзајте, веднаш доаѓајте, не дише! 

Сакал да летне, да се обиде како во соништата свои, а често 
неверојатно левитирал во нив, ко со мисла премостувал... вело-
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сипедот го јавнал, во замена за автомобил, со што беше скаран, 
па така, како што му рекол Чиче, веднаш како самиот Пегаз да 
беше го јавнал, „Рогот“ како крила да добил од немањето време 
за стимулирање вистинска бестелесност што често и му успеваше, 
бидејќи беше крајно предан кон таквите вежби и расчитан по 
разно-разни спиритуални искуства... море чиста астрала знаеше 
да фати, се проектираше... се здрвував од неговите чуда... а и 
срцето на татко му еднаш беше начнато, факт што го фрлаше во 
суровата реалност на можното.

Се вдал во празниот ресторан каде што трупосан на плочките 
го стрефил судниот ден неговиот сакан татко. 

Занемел, во мигот од сопствениот поглед, неподвижниот 
кадар од кој не можел да се дефокусира. Прашалното: кој, што 
и каде, а најмалку колку, изгубиле секакво значење. Непод-
вижен над тоталниот мир и електро-брановите во мозокот му 
притаиле за да не ја нарушат сликата – некаквиот пра-кадар за 
идеалната состојба на хоризонталата во која цврсто доминирала 
татковата фигура, хоризонталата на која се предал и оддавал 
впечаток дека подобра состојба од таа не можел ни да отсонува. 

Се кршел во колениците ко во забавена снимка, ги пуштил 
раширените дланки над него како да наумил енергетски круг 
да го затворат и така, 10-15 минути, како јогин сите движења 
целосно да ги елиминирал, дури и дишењето. Со двете раце во 
кои ја беше заробил сета топлина му го обгрнал лицето, речиси 
не допирајќи го, како да се плашел дека ќе го повреди и измести 
од идеалната позиција. Го втурнал неговото во татковото лице 
и долго не се поместувал, до наглото оттргнување и силното 
зафрлање на главата наназад, немо, со наполно отворена уста 
кон ѕвездите, кревајќи ги и рацете угоре, заплакал. 

Но, попусто било сё. 
Кога се созел, ја истурил неговата зачуденост и прашална 

лутина кон детската исплашеност на Чиче и неговите лоши 
постапки, бидејќи логично било да повика 194 или да го збрчи 
службеното комбе, од многуте нешта на кои помислил, наместо 
да го чека него на Пегаз, или да ризикува да занеми пред глет-
ката астрална, што исто би можел да му ја приреди, та и него да 
требало да го пакува. 
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Попуста била и следната надеж, а и самиот не пресекол да ја 
бара во Брзата помош, бидејќи „сё во свое време“ му беше добро 
помината лекција, а не беше ни луд, кога со автомобилот на зетот и 
драгата му сестра што исто, веднаш се нашле на местото на судбина-
та (за контактот на сестричката негова, многу ја сакаше, со идеал-
ниот кадар, да не ви зборувам, и вие би се расплакале) и се упатиле 
до Клиника, каде што само ја установиле неколкучасовната смрт. 

Немало спас, тоа ти е!
тој никогаш не ги криеше солзите. До последните зборови на 

попот што прикрај двапати ја спомена и земјата, над ковчегот, и 
последниот негов поздрав над лицето тишина, исконската слика 
во што му се престори родителот, солзите си течеа и во барут му 
ги сторија очите. 

Мајка му Будна, стамена жена, тогаш кога ў кажаа за смр-
тта, море пред и да изговорат некако, таа знаеше, исто некако, 
едноставно си ја знаеше. Ги загрна заштитнички и ништо не 
проговори. За цело време во процесијата, да приумре човек колку 
се мачни адетите, до последното поздравување со покојниот му 
татко, не ја испушташе од рацете и се поддржуваа во болката, 
како и до ден денешен.

тоа било негово последно видување и со малодушниот Чиче, 
и Чиче од Чичино село како во земја да пропаднал, ниту на по-
гребот се појавил, ниту на некој од помените, ниту, пак, се јавил 
дека е жив и здрав. 

Се фрли сомнеж за можна поврзаност на Чиче со смрта на 
чичко Авто, надвор од умот, та најблиските презедоа тајни истраж-
ни дејствија, распрашуваа секого ако веруваа дека може нешто 
да знае или да насети некаква поврзаност, во што веќе беа цврсто 
убедени, што ја темелеа на неговото едноставно исчезнување од 
местото на настанот. Помислуваа и полицијата да ја известат и 
да им ги презентираат сите нивни преземени дејствија и полниот 
нотес со прибелешки за разните настани, случки и други ситни-
ци поврзани со настанот, прецизно опишани, и ексклузивните 
интервјуа, и тоа, богатите со податоци информативни разговори 
што ги беа воделе со оние што по нешто знаеле или насетувале, а 
сето тоа, според нив, несомнено и убедливо би можело да упатува 
на убиецот. Дури и интерпол помислуваа да го известат, но се 



28

откажаа и од едното и од другото, од проста причина што тие 
веќе сё си имаа сработено и прецизно елаборирано, та не сакаа 
со нивните заслуги друг да се кити. 

Во нивните глави сё беше јасно, но требаше уште да се на-
мести осомничениот да направи непресметлив потег што апла 
ќе го отплетка неговото злодело и што никако не ќе може да го 
негира или да изнајде некакво алиби. Очигледно, беа таленти-
рани за ваков сложен истражувачки процес и во новонастанати 
ситуации, попатно произлезените, реагираа на драстично нов 
начин, во местенките за заплеткување на жртвата, што веруваа 
дека секако ќе се појави. Луцидно извлекуваа заклучоци по секоја 
нова информација. 

Направија сё што требаше, за да си ја задоволат својата обвр-
ска како роднини, иста крв, и да ја залажат болката од загубата, 
но нивната упорност спласнуваше низ времето што ги оддалечу-
ваше од ненадејната смрт што ги снајде, и штом оддалечувањето 
од блиската смрт ја направи обична како и секоја друга смрт, се 
посомневаа во себе и го затворија случајот. 

Дали беа во право или не, што толку предано и упорно, 
речиси година посветија на човечки-личниот силен сомнеж, тоа 
само Господ ќе го знае, но Чиче, ниту се појави ниту беа слушнале 
дека скинал конци. 

Сето тоа од неговата задлабоченост ќе остане тајна, но не 
и недофатлива, бидејќи она што го преживуваше исправено 
подоцна стана оска околу која гравитираа базичните точки на 
неговата уметност. Мислам дека тогаш, баш тогаш се роди и 
неговата вистинска уметност. 

татковата смрт не му беше прва средба со умирањето, но 
таа беше татковата, и ако со секое блиско умирање умираше од 
дете, стоички ко Пирејот на Петре М. Андреевски. 

Беше предодреден за жива дружба со болката и страдањето. 
тагата му беше милениче, секаквата, од сенешта тагата, 

а таговното го предизвикуваше да чепка и да препознава по 
најскриените длабини на постоењето, да отскрива и длаби во 
потрагата по самите нејзини дамари, вклучително и болната 
мака да ў ја допре сликата, името и презимето нејзино и така да 
ў ги распрета корењата.
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тагата беше неговата инспирација. тажен можеше најсло-
жено, полнозначно да мисли, најсликовно и живо, просто сё да 
престори пред себе, па често се прашуваше што би правел доколку 
го напушти, ете, не знам зошто, но едноставно, доколку на миле-
ничкава ў стане претесно во неговата кожа и да си ја збрише без 
најава. Стануваше вознемирен од самата помисла. Чувствуваше 
дека тогаш и самото мислење ќе го напушти засекогаш и ќе го 
остави како лејка без никаков заграб содржина, празна лејка 
што засвирува и при најмалото заталкано воздухче што ја подис-
полнува. Избегнуваше дури и да мисли на оваа црна извесност 
што не му гинеше доколку не биде сервилен кон незаситницава 
проклета, а и му ја таксаа, нели, и не само неговата и блиската, 
туку вкупната смрт на светот. 

Блиските средби со смртта, особено, покрај другите и сё 
друго што умираше пред неговите очи најмногу ја заситуваа и 
ја чинеа дарежлива тагата, како извор бистра вода стануваше, 
заплискувајќи најделикатни содржини на виделина. тоа беше 
неопходно за неговата уметност, во живото отсликување на пос-
тоењето, та беше подготвен сё да ў принесе на жртвеникот само 
да не се налути и така да ја снема и никогаш да не се смилува 
да му ја врати мислата.

Во оној момент, нели, кога Фотев му беше најголемиот писа-
тел во светот, вистински тежок за неговите години, во кг тежок, 
ако сакате, по бројот на страниците по кои се беа распослале 
Потомците, настрана силната верба на учителот во него, трес-
нува дома задишан и подискривен во рамениците, а дома смртна 
тишина, штама, во која само сестра му ја беше оставиле, отсутно 
загледана низ прозорецот. Сепак, барем еден, таа беше тука 
да му се израдува на големиот успех, а очекуваше да затекне 
вистински митинг од дочек. 

Баба му, по мајка, што само пред два часа, заедно со дедо му, 
трпеливо го чекале да се израдуваат на оценките и Потомците... и 
да го почестат за успешното зачекорување во предметна настава, 
решиле да заминат. Настрана што, така наеднаш, без допивање 
на чашите, што на масичката, полупразни, сведочеле за нивното 
присуство, како сите, само на кратко да се повлекле во дворот, 
поради горештината, се одлучиле да не го дочекаат, ама, меѓу 
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времето од нивното заминување до неговото доаѓање, само за 
малку го изгубиле трпението, било кобно за неговата бабичка. 
Ја стрефило срцето, покрај другите животни маки стежнати на 
грбот на намачената жена, на која и само 63-те ў станале не-
поднослива тежина, исправена меѓу земјата и небото како оние 
на Фотев. Воздивнала по патот, за последно, баба му трпа. По 
кажувањата за крпениот живот што го живеела, вистински ў 
прилегаше името.

На некој од помените, не беше сигурен на кој од многуте, 
попот при споменувањето на покојните блиски до фамилијата, 
кога завршува со она, и сите знајни и незнајни, во читањето ја 
прекрстил во трта, нели, нашата трпа, од ливчето што мајка му му 
го подала, бивајќи сигурна во сериозноста на синот во пишувањето, 
особено во неговата сериозност со смртта, ама ете, наумило она „т“ 
да го истисне „п“-то и да го збуни попот. Се вцрвел слугата божји 
од, за него, веројатната грешката во читањето, а присутните си 
зафатиле шеги со замаеноста негова, или пијанството, бидејќи 
стално беше вцрвен, што од предаденоста негова на Бога, што 
од винцето што го обожаваше исто така силно. 

Живите отсекогаш не ја есапеле смртта, си биеле шеги за да 
не ги надвладее стравот од Неа и тишината, та стравот да не им 
се всели во коските, доколку премногу ў посветуваат внимание. 
Останало тоа трта, во замена за баба му трпа, како случка што на 
секое блиско одбележување на смртта се раскажувало од истата 
потреба да се пресретне стравот од судниот ден. 

таа мртва, а тој мал, го исправила мајка му Будна над нејзи-
ниот ковчег, пред самиот закоп и тогаш прв пат ја бацил смртта. 
Ништо не му останало во паметењето освен студенилото на неговите 
усни и рамнодушното восочно лице пред очите, стамено ко сите 
светски тајни да ги скаменило, та очекуваш дека во секој миг е 
подготвено да сподели некоја од заробените мудрости, a засука-
ниот црвен конец меѓу усните што ў го ставиле, веројатно од некој 
си адет во традицијата ни наша, македонски смртна, ај да не ја 
прашувам мајка ми, таа и да не кумувала сигурно знае, а е од тие 
генерации што паганското и правоверното одамна ги измешале.

Сe простила со светлината баба му трпа, вечна ў земја, а 
нему му останале сликиве детски сеќавања, што на различни 
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начини ги прераскажуваше и ги дополнуваше со нови и нови 
впечатоци, збогатувајќи ги до непредвидлива полнотија со и 
најмалата емоција на која трпеливо ў ги бараше зборовите за да 
ја задоволи сопствената слика за изразност, онаа што му беше 
во главата.

Опседнатоста му ја вгнезди смртта. тој беше уметник и 
веруваше дека тоа што ја жигосало душата никогаш не мирува 
и упорно прета да најде патеки до вистински израз, убавината 
што никого нема да го остави рамнодушен.

Дедо му, по татко, во редицата умирачки што го зафати, 
умирал сите оние 16 години поминати со него. Боледувал од чир 
на желудникот, та киселините му ги срониле сите заби и јадел 
само попара со млеко и незачинети супи. упропастениот желудник 
коски и кожа го сторил. уште на почетокот, во неговите 50-ти, 
кога лекарите му ја установиле болката и му одржале лекција за 
режимот на исхрана на кој требало да се придржува, а алхохолот 
сосем да го „батали“, наумил да се инаети и со народната меди-
цина, тревки и некаква чудесна алхемија, начисто да го исуши 
чирот, во што, до самата смрт верувал дека тоа и му успеало, и 
ако со години не внесувал ништо освен попара со млеко. 

Му рекле дека лукот му е мајката. Му се видело веројатно, 
по сите оние помисли и обиди да се реши од наивната болка што 
му ја подјадувала снагата, та си влегол во градината зад куќата, 
крснозе си ја заседнал во младото лукче и полека, со лезет, избр-
стил сё во круг, до каде што му дофаќале рацете, без да ја наруши 
позата на вистинска медитација, во што го фрлила ударната 
доза зашеметувачки својства на народниот иљач. Не изоставил, 
какво пропуштање, разорниот напад на чирот да го засили и со 
лута, домашна препеченица, за што бил доктор, а сам си ја пе-
чел како за своја душа. Кога чичко Авто го нашол, по подолгото 
пребарување и распрашување меѓу соседите, тој лебдел, просто 
одлепен од кругот култивирана површина во градината, нашиот 
Буда Мите веќе ја дотерал до токсикологија. Во друга пригода, 
од повеќето слични народни изуми што ги пробал и останал жив, 
испил грст мали апчиња за да го концентрира дејството на, сега 
веќе големото апче, како во претходното искуство со лукот, со 
надеж дека побргу ќе му мине болката и маките човечки. 
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Чуден бил дедо Мите, горделив човек, сметал дека ништо 
не може да го обори.

Случкиве се чиста илустрација на неговиот инает, инаку, 
се лажете, доколку помислувате дека бил неурамнотежен, отка-
чен и троа забеган. Човек со оска си бил и тоа баш заробеник на 
својот стожер, та за живо не признавал ништо што отстапувало 
од досегот на неговите кругови на поимање. Добро познавајќи го 
уметников, а малку и газда Мите, за жал не ја стекнав неговата 
доверба, но повеќе запознавајќи го од муабетите за сенештата од 
животот, што почесто ги отворавме, пријателчево мое малку си 
беше на него, во инаетот дури и посилен од него, а и во чашката 
не заостануваше премногу и во гордоста со што се одликуваа и 
двајцата. Сё околу нив доживуваа како помалку вредно, но не ги 
потценуваа луѓето и се дружеа без селекција, од питач до крал 
беше нивното опкружување и кон сите се даваа подеднакво, а од 
никого не бараа ништо туку очекуваа безрезервно пријателство, 
во што се крстеа. Беа од оние што многу фрлаа зад себе за да 
најдат пред себе, без многу пресметливост, едноставно веруваа 
дека раката што дава не се суши. Во многу нешта беа слични, но 
не и во џамбазлакот што беше професија на дедо Мите, беззаб 
коњ ќе продадеше за ждребе. убаво живееше од џамбазлак до 
џамбазлак, а му се лепеа работите, глава не можеше да крене. 
Не боледуваше од измамите, бесрамни, тие му беа секојдневје 
и работа од која што живееше, освен убавата боречка пензија 
стекната поради заднинската поткрепа на партизаните од 1941-
1945, вистински заслужена, бидејќи не го бидувало за пушка и 
за акање по планините, ама да ја отвори куќата и да нахрани 
и да приобуе-приоблече гладни или да згрижи ранети, а и да се 
најде во други задински потреби, за тоа бил цар, па сега, кого за 
што го бидувало, нели е така, но убав аир си виде газда Мите, 
лесна му земја, од тоа немај-каде време-невреме. 

Многу го сакаше, дали затоа што беше најмал од најстариот 
му син – чичко Авто шефот, или посреди беше некаква друга 
слабост, кој да продре до сите кршливи места на човекот и сво-
евидната хемија. 

Знам дека кога стасал за училиште, никако не сакал да оди 
ако и дедо му не седи со него во клупата. Море моли-море коли, 
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некако се нагодиле да не мора и Мите на стари години да фаќа 
исправени-легнати-коси-прави-криви и слични писма. Ама и не 
го сакал баш училиштето, често бегал и не само затоа што и дедо 
му не бил во клупата, та нели се нагодиле, го купиле некако, ами 
затоа што бил скроен да не се покорува и да прави нешта што не 
ги сака и не знае зошто биле толку важни за да им се повинува. 
Бегал и најчесто се скривал во кокошарникот зад куќата, сё додека 
не му го откриле засолништето, и таму „трмел“ и им се заканувал 
на кокошките да не крескаат и да не разлетуваат безглаво, да не 
го откријат, сеедно што мајка му, целосно избезумена, покренала 
цела потера по него, до кучиња трагачи дошла работава, а тој ни да 
цивне, си таел меѓу петелот и кокошките. Кога во приквечерината 
му го открила прибежиштето не можела да го препознае, целиот 
маскиран со тоа срдливиот кокошкин, е тогаш, си го потфатила 
силно и здраво си го добил рајското ќотече. Но залудно, инаетот 
бил посилен од болката за да сфати колку било важно да се оди 
на училиште. Цело Прво повеќе го поминал во различни агли 
од кокошарникот или во, попатно, новооткриените засолништа 
низ целото маало, но во Второ се стегнал и си ја фатил работата, 
та еве, и до уметник дотурка, а засолништата му станаа една од 
уметничките опсесии, освен смртта што му беше импресија над 
импресиите, со ништо мерлива ниту досеглива.

За дедо Мите говоревме, за проклетиот чир во желудникот; 
за попарата со млеко; за инаетот; за медитацијата на Буда Мите 
во луковата градина; за лутата домашна препеченица што ја 
ништеше; за големото апче од безбројот мали за болката; за цвр-
стата оска на своите поимања, за некревањето поглед кон ништо 
помало од слон и гордоста немерлива; за дружењето од питач до 
крал; за фрлањето зад себе и наоѓањето пред себе, што му беше 
девиза; за газда Мите џамбазот; за аирот од заднинската работа, 
1941-1945, и за неговата слабост кон пријателчево мое, кој во 
многу нешта беше на него и кого тој многу го сакаше, а всушност 
за умирачките расправавме, за смртта што му беше импресија 
над импресиите и опсесија, со која го жигосаа. 

Дедо Мите многу го сакаше, најмалиов од најстариот му 
син, од многустрана слабост кон него и секаде го носеше со себе 
и сё му угодуваше. 
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Газда Мите имаше и свој кројач, иако приучен, но кројач 
беше, со фирма над дуќанчето, напред пред куќата. Како ли му 
беше името, кутриот, не ги беше завладеал ниту разликите во 
анатомијата од муштерија до муштерија, иако на едни те исти 
им шиеше, а и поим си немаше од финесите во прилегнувањето 
на материјалот на ставата и специфичното кроење пред што 
биваше исправен, Ангелковски не би му дозволил ниту дуќанот 
да му го мете, но ете, маката го натерала и си купил Сингерица 
и кројач се сторил, бидејќи ѕидарлакот му се видел мачен за 
неговата кревка природа. 

Кај него, маалскиот кројач, горделивиот Мите го натокмил, 
тогаш малиот уметник, и со костумче го пицнал, пред да го земе 
со него за Св. Недела во неговото веќе замрено село, некаде меѓу 
Караорман и Стогово, каде што блика бистра вода студена и 
вистински пеат шумите, на кое сите камен му фрлиле по иселу-
вањето во 50-тите на минатиот ни век и само на селскиот празник 
се збирале од секаде, дури и од Австралија, и го славеле Бога и 
ридјето што биле принудени да ги напуштат. Го подновил така 
детево, горделивиот дедо, десетина само што ги беше наполнил, 
нели, по оние денови со книшката и Потомците на Фотев под 
мишка, кога за последен пат воздивнала баба му трпа, трта што 
ја прекрстил попот, за да го подигне фамилијарниот бајрак и три 
круга да заврти околу преубавата селска црква, а тој да ликува. 

До скоро, кај него, се врткале тие славни фотографии од кои 
една беше сочувал, полни со поетски призори на костумисано дете 
со бајрак в раце, како гордо го подига, со религиозна преданост 
што му се чита од очите, пред ококорените завидливи погледи и 
сувичкиот испрчен маж со прекрстени раце на градите и испра-
вено чело, кој како и да не дише од впечатливата драматична 
сцена со фамилијарната гордост од дете пред него, што било за 
паметење. Другите исчезнале, поетски заталкале некаде фото-
графиите, онака како што и настанале, а можеби и ги уништил, 
бидејќи непријатност му предизвикуваше фактот, кога пред 
него ги разгледувале и констатирале колку бил голем уште како 
дете. Си велеше, некоја од нив секако ќе има преживеано и кај 
тетка му Нада, најстарата сестра на татко му, бидејќи важела 
за пасиониран фамилијарен времеплов мајстор, што прибира-
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ла сё, дури и, за некого, неважни ситници, за кои знаела дека 
расветлуваат парчиња од славата на фамилијата тодоровци, но 
тој не ни сакаше да проверува и така да се потсетува на неговите 
славни детски денови и ликувања, но беше сигурен дека тој ден 
не ќе да е пропуштен во теткиниот албум. 

Венееше со години газда Мите и беше слабикав, трска се стори 
годините пред згаснување, блед авет што мешаше реалности и не 
правеше разлика што е дома а што надвор, а за посуштинските 
нормални препознавања и однос кон животните околности од 
поодамна беше заборавил, дали заради неговиот карактеристи-
чен пркос, или што ќе да беше, па се тетеравеше во излитените 
пижами по цел ден во дворот, понекогаш и на месечина знаеше да 
подигрува неговата сенка од човек. Покрај чирот и џигерот, што 
му била дијагнозата, го нападна и астмата, а туберкулозата што 
со години се настанувала и си тлеела го дотепа, та дента кога се 
предал во Господови раце, не го жалеше толку него-си се спасил 
од јадната состојба, колку татко му Авто, кој видно, исправено се 
справуваше со силните смртни емоции предизвикани од сликите 
што несомнено му навираа, парчињата живот со својот родител, 
како тогаш на пријателов, при неговата-татковата смрт, во сред-
бата со прашањата за преповторливоста на животот во животите 
наши сегашни и неможноста да го залажеме наследството по ген 
и по искуство со нашите родители и најблиски, и ако со Газда 
Мите биле спротиставени ко куче и маче и често се карале за 
важни и за неважни нешта. 

Чичко Авто беше таговит човек, со треперливо срце и подис-
плашен од животните удари што ги поднесувал, па пријателчево 
насетувајќи со што се справува татко му во тој смртен час, за 
прв пат се расплака, и не од вистинската смрт пред него, туку од 
смртно реалните слики во срцата на блиските со дедовата смрт, 
што некако ги препознаваше кај нив, а ў беа верни придружници, 
рака под рака со Неа.

Истиот ден, речиси во ист час, почина и дедо му по мајка. 
тогаш имаше 16 и вистински му беше премногу, двајцата во еден 
ден, што е многу – многу е, сеедно што смртта му беше пријател-
ка. Дали се повикале во заминувањето, онака од почит, бивајќи 
блиски со години, а и партнери во карти што барем еднаш дневно 
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ги вртеле, со полна страст во задоволството и попатните јадачки, 
отров муабетите поттикнати од поразот или од победата или, пак, 
од некаквите исклучителни картаџиски мајстории. 

За разлика од Џамбас Мите, дедо му Гаврил бил тивок и 
работлив човек, предан на семејството. Никогаш не боледувал 
пред да му го дијагностицираат канцерот на десниот рамен зглоб, 
што бргу ги зафатил и белите дробови, и едноставно, за само 5-6 
месеци му ја исушил снагата, а бил, иако низок по раст, силен 
човек, вистински маж, столб во куќата, кој што знае татковски 
да се справи со сиромаштијата и да не ги оптоварува децата или, 
пак, сите јадови да ги истури врз сопругата. 

Во тие шест месеци неподнослива болка, што ја имал, тетка 
Будна, неговата постара ќерка, постојано била крај него, бидејќи 
така заслабнат едвај се движел. Низ сё што поминувала и таа 
самата стана за жалење. Ја исцрпувале ненаспаноста и немож-
носта вистински да му помогне на татка си, но тетка Будна е 
силна жена, по многу нешта целата на него. 

Од судбината не се бега, па се смилувал Господ и му ги 
скратил маките. Во еден ден се простил од двајцата, внимателно 
прелистувајќи по албумот сеќавања депониран во кортексот и по 
оние другите албуми што ги насетуваше кај неговите најблиски 
и што можеше вистински да ги вообрази. 

Не беше толку приврзан за родителите по мајка, бидејќи 
не му беа дома, така што редицата прекрасни моменти со нив и 
попатното умирање на животот не ги изнесуваше доволно живо и 
полнозначно, како што умееше, та да можев и јас да ги запаметам. 

Целиот филм од тој микс умирачки побудуваше кај него 
силни емоции и возбуда. тогаш, веќе искусен со пријателката 
незаситна, беше несреќен што почнуваше да ја доживува толку 
обична, со целата нејзина вообичаена придружба во целина.

Помина подолго време без блиски средби со смртта, не дека 
околу него не умираа, поблиски и подалечни, но не и најблиски, 
од чие средиште и околностите што ги придружуваа се заситу-
ваше неговата тага и му ја гарантираше креативната мисла, во 
спротивно, под ризик биваше дури и самото, просто мислењето. 
Но и да го подзаборавиле, си велеше, со намера да ја искушува-
ат неговата вера, нему смртта му беше жиг со раѓањето и затоа 
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не очајуваше. Ја имаше вродената моќ полнозначно да мисли 
и од секаквите согорувања, особено од оние, предизвиканите од 
немоќта за длабоко дишење и посегање по смислата на животот, 
што беа константа просто во живеењето, што ги преживуваше 
дури и посилно од вистинската смрт.

Редоследно, само со ред да е, како вели мудриот ни народ. 
Баба му по татко им одолевала на сите предизвици и залажу-

вањата на ѓаволот. Ја отепало, смртно ја погодило закопувањето 
на синот, рожбата своја, како да ў го искорнале срцето и целата 
внатрешност, но без судниот ден нема фаќање рајски порти, а го 
молела Господа да се смилува на замена за нејзиното прво машко. 

Осум години по смртта на чичко Авто, Баба Спасена уште 
наопаку му ги врзувала чевлите на ѓаволот. Годините натежнуваат, 
велела, а била родена во Востанието, како ние само едно востание 
да сме имале па би знаеле да ў ги изброиме годините. Илинден го 
почитувала за роденден, не оти баш тогаш била родена, туку во 
годината ни славна, кога здраво сме ги подисплашиле турците 
и Република сме стокмиле, прва на Балканот, беден и страден. 

Бегајќи од зулумите на аскерот турски, тогаш кога ги бевме 
посрале од страв чрвените фесови со десетте дена Држава, не 
толку турците колку околните браќа по вера, мајка ў ја скрила 
во пештера над селото и така се спасила баба му Спасена за да 
раскажува век со години наназад. 

Се подразболела неколку години пред да почине, како 
секој човек што може да настине и да крене температура, ама 
кога имаш 90 на рамениците, како што имала, сё се очекува, та 
почнале да ў доаѓаат од сите страни, што роднини што блиски, 
што јабанџии, дури од нигде никаде се јавувале и ў оделе. Само 
потомците да ў билe тие што си доаѓале да ја видат, како за 
последен пат, па ќе заличела на митинг целата работата, ами 
згора, пријателите и оние од нигде никаде, па претпоставете 
си како се чувствувала нашата Илинденка по раѓање. По некој 
месец таква врвулица, откако малку закрепнала, му беше рекла, 
со некакво видно незадоволство во очите констатирала: „Слушај 
синко, толку луѓе испоминаа месециве последни, а ќеркиве живи 
ненаспани, око не склопија, а јас не си умрев, никако Господ да 
ме земе“. Вистински била тажна и помалку несреќна, а тој знаел 
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дека тогаш, во тагата, најдобро се мисли, па макар и мислата да 
е инаетлива и да ги отфрла сите причини нејзини. 

По неколку години, некаде по Илинден, кога си натокмила 
цели 93 (види што ти се бројки: 903-та, како милувала да вели, 
та 93, сигурно и 3-ти бил денот во месецот ни славен, па 9-ката се 
дели на 3-3-ки, па симболиката на 9-ката, та и на 3-та..., па 8-те 
3-ки кај оние што крснозе се молат на Богот со безброј имиња, 
аха, ете, и тоа, во 0-та совршено легнува 8-ката, ко од две нули 
составена, што влета во системот поради 3-та на оној повеќеиме-
нуваниот, а таа, 8-ката поделена по вертикала чини две 3-ки, 
дури едната и превртена, ајде да не пребарувам повеќе...), се 
смилувал Господ и си ја прибрал во рајските градини свои. Што 
ти се бројки, неверојатно, па оди сега, речи дека немало нешто 
и во ѕвездите.

Постела среда и петок, сите посни празници Господови, со 
ред, и четирите Големи пости се до причесна. Милина било да се 
гледа како мирно го троши животот. Мерило за сё ў биле Господ 
Бог, Синот Божји и Светиот Дух, и немала никакви недоразбирања 
со себе, бидејќи сё било Господово. Со понизност се повинувала 
на неговите дела на земјата и го славела. Се крстела пред секој 
оброк и по него, допирајќи ја дланката на градите пред да стане 
од трпезата. Не знаела за лакомост, а кон храната се однесува-
ла како кон живот и мал обред му приредувала на создателот. 
Никогаш и никаде не брзала. 

И се восхитуваше. 
На смртната постела згаснала како светица, побелена и 

восочна загатка мудрост. 
тогаш немало место, вистински, ама ни најмало просторче 

за некаквите посмртни циркузи и лигавења што би го направиле 
рајот маскенбал.

умираше секој ден дружејќи се со смртта, и старееше како 
да има век години. 

Предвидуваше дека нема да ја дочека 45-тата. 
Смртта му беше пријателка таксана со раѓањето, тогаш му 

се виде и вистински убава... 29.06.2010. 



Наместо вовед - 02

второто раѓање

М-то страдаше затоа што тој ја доживуваше неговата кон-
струкција, кога ќе ја трeснеше врз белината, најмоќно од сите 
други, нејзините друшки, а вистински го трeскаше, душа му 
извади, на старата Олимпија што и си ја купил на старо евтинo. 
До ден денешен љубоморно си ја чува да сведочи за маките 
уметност со години. 

Помислуваше да ја вгради во стаклена коцка и на постамент 
да ја изложи, за секогаш, дури и месингова плочка да ў изгра-
вира, како музејски експонат или како постмодерно дело да ја 
натокми, но толку се имаше нагледано такви дела (разновидни 
предмети заробени во стакло, и животни, а и луѓе, до влошката 
од првото крвавење или сопственото лајно...) што му се стемни и 
од помислата така неоригинално да ја жртвува неговата убавица, 
не дека таквите дела не му се допаѓаа или дека ја спореше нив-
ната оригиналност, не не, тој всушност на себе се лутеше, ви се 
молам, денес такво нешто, како само можеше тоа да му истекне, 
така што, пресече, во нејзиното прекрасно дрвено куферче да си 
ја остави, каде што си лежеше и вистински убаво прилегнуваше 
врз црвеното кадифе, тоа тесно просторче каде што си беше дома, 
тоа да е дефинитивно просторот за нејзиното мирување. Дури не 
сакаше капакот да ў биде отворен, не дека се срамеше од видливиот 
изглед на нејзината горнина, така заробена внатре во сандачето, 
бидејќи сё друго, петте шестини од нејзината убавина не можеа 
да се видат или, пак, не дека повеќе го сакал куферчето од неа 
самата, а тој просто ја обожаваше и таа тоа го знаеше, но не сакаше 
вечно да ја изложува на завидливите погледи на сите оние што 
му идеа дома, а имаше и такви со длабоки џебови и расположени 
за бизнис со уметност, до што и да е од уметниците, а таа беше 
особена, па да го ставеа во искушение да ја „шитне“ за големи пари, 
така да речам, иако за ништо на светот не би се одделил од неа. 
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Многу ја сакаше и таа тоа го знаеше, по толку години по-
минати со него, па затоа и не се бунтуваше што предвреме, на 
некој начин, ў ја одзеде светлината. Би можела да прислужи 
уште некоја година, си велеше таа, а беше свесна дека тој на-
мерно не ја отфрли, така едноставно, бидејќи можеше и да ја 
затури негде по подрумите мрачни и мувлосани, туку ў одбра 
почесно место во дневната и ја стави на постамент. Што можеше 
да доживее поубаво? 

А таа гледаше и (тоа не можеше да не го забележи) дека 
на масичката каде што до скоро таа беше главна сега ликува 
нешто друго, за неа непознато. Кришум од господарот свој, под 
око погледнуваше, за да не го тревожи со својата сомничава 
љубопитност и со тоа да ризикува да биде причината, тоа не би 
си го простила, доколку нему, ете така, едноставно, од нервите 
растреперени да почнат и рацете да му се тресат и ниту буква 
да не може повеќе да напише, ниту цртка од цртеж да не му 
успева да типне, па како било и сеедно каде да се пишувале тие 
азбуки и цртки уметнички, а лист не можеше да забележи. Каде 
тогаш, вистински каде би можело тоа?

Забележуваше дека на нејзиното место, каде што најчесто 
ја користеше, сега стои некоја друга кутија, дури и поголема од 
неа, па една друга потенка, како слика во рамка, натопорена 
на централно место на масичката, а и други кутиести нешта ў 
се присторуваа во возбудата, па и некакво глувчешко тело како 
да ў се пристори, та се наежи и подрипна од кадифето, како да 
сакаше да ја фати на бегање, и не сакаше повеќе, никако, ни за 
жива глава натаму да погледнува. 

Со тоа се помири. Беше љубоморна, беше-беше и тоа не мо-
жеше да го прикрие, па не ни притропуваше за зрак светлина, 
како што знаеше, бидејќи тој повремено ја чуваше затворена, 
заштитувајќи ја и прашинка да не падне на неа. Особено беше 
мирна во присуство на сомнителни типови, свесна дека може да 
зажали доколу некој се распраша за содржината што негодува 
внатре и да почнат бездушно да лицитираат. Доволно ў беше 
што, барем еднаш дневно, a и два пати понекогаш, најчесто за 
добро-утро и навечер кога и посакуваше добри соништа, тој е крај 
неа и ў се радува на нејзината виталност и старечка убавина. 
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Повредена беше и тој несомнено тоа го чувствуваше. Ја 
молеше, ни за жива глава, да ја молат – да ја колат и сосема да 
ја раскостат што саатчија да не може да ја прибере и да ја при-
токми одново, таа да не го напушта, а кога ќе му се јави Гласот 
и ќе дојдат по него да го спржат и во пепел да го престорат, да 
се согласи да отстапи троа просторче и за вазничето негово, таму 
да го сместат, и така вечно да не се делат и да почиваат заедно.

М-то беше жртва, а другите, без кои исто не можеше, му одо-
леваа на неговиот занес кога идеите ќе му зовриеја во главата. 
Страдаше, се кинеше преносната челична жичка на ударите врз 
типката, струната што во ченгел беше прикачена на челичниот под-
закривен носач на славното М-големо и м-малото, натокмени едно 
врз друго. А удираше непрестајно, дури и силно, затоа на месец-два 
мајсторот го очекуваше него да се појави, под мишка со машината, 
или, пак, самиот тој ќе му се јавеше, доколку сепак не се појаву-
ваше во меѓувреме, загрижен дека нешто не е во ред со неговата 
инспирација штом, ете, подолго време успеало да преживе М-то.

Кога ќе му ја однесеше, мајсторот толку си ја познаваше 
и ја почитуваше што сакаше најпрво со неа да се поздрави, 
отпосле со него. Па ќе си ја фатеше здраво да ја проверува и 
сё да подмачка, доколку и најмало чкрипење се огласуваше и 
му одеше на нерви. Најпосле ќе ја светнеше и по површината 
и тогај беше милина, така затегната и дотерана, да ја ставиш 
врз масичката и одново, без страв да си ја фатиш и убаво да си 
ја подбереш со исчукување, а таа да не се бунтува на грубоста 
со која беше принуден да ги о/пишува своите цртежи. 

М-то не само што убаво ја заситуваше белината, туку и со 
вертикалите го врамуваше просторчето во себе, а со помош на 
Ж-то што беше шампион во покривност, со налегнувањето врз 
М-то вистински не беа шега, а кога ќе се вкрстеа Е-то и Ш-то, како 
самиот Книфер од Горгона да го исцртуваат врз нив, па згора 
кога ќе го јавнеше В-то, та и Њ-то, па Ќ-то и Ф-то, за потоа да ја 
слави сочната сива што настануваше кога врз сё ќе прикрајчеше 
со А-то и одново еден совршен Книфер, и кога сосема за крај со 
Х-то ќе ставаше печат врз квадратчето. 

Знаеше да ја начука и целата азбука само на едно квадратче 
за да добие најдлабок тон, по секое трес врз типката, враќајќи 
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го валјакот за чекор. Кои од триесет и едната и оние интерпунк-
циските, или другите секакви, вакви или онакви, до + и – ќе ги 
определеше и ќе ги зачукаше, а од тоа колку пати истото ќе го пов-
тореше ќе зависеше и заситеноста на сивилото на сегментот, ква-
дратчето од линиите квадратчиња, помалку или повеќе исцрнети. 

По секое трес, одново Чкрт, чекор назад и повторно трес. 
Сё точно пресметуваше, како во шема за гоблен сметаше, и 

кога така подготвен ќе се расчукаше знаеше во пристојно време 
и целиот лист да го исполни, без белините што ги имаше предви-
дено, како и сё друго, за да може точно да ги одбројува паузите 
без трес, како и другото што исто беше потребно да се одброи за 
контролирано да врви работата, како што имаше замислено, за 
потоа одново да се врати на почетокот и да почне да го исчукува 
вториот-третиот-четвртиот... слој, со друга последователност во 
исчукувањето на азбуката и другото што можеше да се отчука 
кога ќе се типне или здраво ќе се тресне врз типките. 

така ќе наслојуваше од буквите сивило додека не беше на-
полно задоволен од квалитетот врз белината, контролирајќи ја 
текстурата што ја вмрежуваше со преклопувањата и силината 
на ударот, зависна и од квалитетот и истрошеноста на лентата 
мастило и секако од квалитетот на хартијата. 

И 1-3 реда градирано сиво впечатливо ја полнеа белата 
просторност и можеа да му бидат доволни, да ја задоволат него-
вата деликатна мерка за ред и однос меѓу полното и празното. 

тоа длабоко сиво беше особено сиво, не се добива на друг 
начин, сочинето од шумови, гласови, точки, цртки и баш линии, 
од букви, зборови, мисли и токму мудрости, што често ги пониш-
туваше во интерес на сочните сиви, а се насетуваа заробени во 
структурата. 

Знаеше и чисти зборови да остави, не јавнати од колешките, 
можните натрапнички, поради значењата и сликите зад нив 
што се отвораат, или само поради најнискиот сив тон што така 
можеше да го добие, вграден меѓу другите, никогаш повеќе од 
5-6 тонови во композицијата, каква и да беше таа и што и да 
опишуваше или да порачуваше. 

Промислуваше грижливо кои букви ќе ги одбере за да ги 
налегне во редот и во секое квадратче посебно, за во сивилото 
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живо да затреперат и белинките што не би настрадале од вмре-
жувањето.

толку му се допаѓаше сигурноста на писмото врз хартијата, 
што не му се јавуваше некаква потреба нешто да коригира. Сё 
пребројуваше и детално натокмуваше пред цврсто да удри по 
буквата. Беше заробеник на геометријата. 

убаво се вклопуваа и ситните дамки црвенило распоредени 
како ѕвезди по структурираното сиво врз листот, произлезени од 
црно-црвената лента, што некако влетуваа во белината кога челич-
ната буква ќе треснеше во црното и по некаков случај нагризуваше 
по нешто од боилото здружено на лентата двострано вкалемена.

Беше условен, всушност ваквото о/пишување на уметноста 
беше програмирано на вертикали и хоризонтали, но доколку 
сакаше да се обиде со чиста дијагонала и други динамични коси 
или кружници, добиваше форми што беа нагризани како слика 
со ниска резолуција или, пак, вез-миленце одблизу, Нему вер-
тикалата и хоризонталата му беа сосема доволни, освен кога му 
успеваше условеноста да ја претвори во предност и од нагризаното 
скалесто цик-цак да создаде вистински специфичен резултат. 

Секој вреден лист го славеше, откако со ракавици на рацете 
внимателно ќе го ослободеше и остатокот од цртежот приклештен 
во валјаците, кога ќе го легнеше на масичката и ќе го загледу-
ваше со воодушевеност, палејќи цигара и налевајќи си чаша 
пијалак. Сите чакри му се активираа и тогаш знаеше дека се 
случило нешто вистински силно или дека допрва ќе му истекне.

И би, по извесно време, подолго бавејќи се со својата Олим-
пија и текстурите уметност, нешто му светна и посака да може 
убаво да се размавне и на Големо да се обиде, да прави големи 
цртежи, бидејќи А-четворките, што дури подоцна ги засака, 
тогаш ги чувствуваше премали за силата што ја поседуваше. 

Моќните скулптури што ги создаваше тогаш му беа мерка 
со која одмеруваше сё и споредуваше сё. 

Науми и ја направи, за подолго време отколку што предвиду-
ваше и со многу труд и мака, но сепак ја направи сопствената голе-
ма машина за пишување, како голема близначка на неговата љу-
бена Олимпија, иако неа ништо не можеше да ја замени, ниту тоа 
му беше намерата, но креативните патишта се непредвидливи и не 
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робуваат на една и единствена љубов, па нека е и најдлабокото са-
кање. така и тој влезе во оваа работа, како кон некаква нова љубов, 
но не ќе било баш така, како што јас верував и просто бев убеден. 

На неа можеше да се распише на Големо, но не го стори тоа. 
По времето и маката да ја стокми толку убедливо, како и нејзиниот 
урнек, сфати дека таа воопшто и не му била неопходна. Многу 
нешта имаше веќе опишано, та откако ја направи изгуби секаква 
желба на неа да треска и одново истото да го „прераскажува“, 
а трескањето на неа беше петкратно побучно, колку што беше 
и поголема од урнекот. тогаш дефинитивно знаеше дека А-чет-
ворката е вистинскиот формат за раскажување со исчукување. 
Големата О веројатно му беше некаков скулпторски предизвик 
иако пишувањето на уметноста го предизвика да ја направи. 

Ја именуваше G О & G М, но, иако негова, негово дело, 
не ја токмеше до неговата првосакана што веќе си го стекна 
местото во неговата мала галерија на Македонска преродба 98. 
И покрај тоа што исто така беше невидена убавина, и некаков 
негов скулпторски предизвик, како што изгледаше, а за волја 
на вистината тој за тоа не сакаше ниту да зборува, а камоли да 
расправа, како што убаво знаеше да си разврзе за некои други 
дела и теми. Извесно беше дека тој воопшто не ја сметал за дело 
уште од самиот почеток на нејзиното настанување, а јас, ете 
така, сум помислил дека сё што ќе фатеше да работи мораше 
да биде уметност, бидејќи секогаш така биваше, до фамозната  
G O & G M. Подоцна ја парчоса, а парчињата континуирано 
ги притокмуваше, како од некаква вина да внимаваше да биде 
пристојно вдомена, во структурите на неговите идни скулптури, 
откако и таа си го отслужи своето и му приреди некакви задовол-
ства, што јас не можев да ги одгатнам. А знајачите, не дека јас 
баш не се разбирав, и оние пољубопитните, дури и во нејзините 
ситници, во што ја претвори, ги препознаваа и ў се воодушевуваа 
на совршеноста што му успеа да ја престори во Големо.  

Денес, кога реши да ја пишува уметноста и тоа да му е 
доволно, небаре рамно на резултатите од тогаш, кога врескаше 
неговото ателје од материјалот што цвичеше и офкаше под брусал-
ката и чеканите, та крцкаше од температурата што му ја ломеше 
структурата, или кога зрачеше во формите што настануваа, за 
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навек, тогаш кога ја славеше убавината и Севишниот сосё сите 
околу него, пердувести или не, во мигот почувствува како сето 
она од изминатите години да му се врати, освен Олимпија-та и 
славното М, сё како одново да му се случи пред него. 

Час пријатно-час мачно, на бранови го заплискуваа чувствата. 
Се запраша: дали ова денес не ги влече корените од она 

вчера или од некаде највчера.
Не му беше битен одговорот. Го радуваше самата помисла.
... 
умре на 55, не на 45, како што предвидуваше кога имаше 35.
Последните 5 веруваше дека ќе го создаде своето најголемо 

дело, под ѕвездите, онаму меѓу овците и кучињата, шумите и врво-
вите што вистински пеат, бистрите води студени... идилата во која 
решил да се повлече по онаа експлозија во ателјето (... од што се 
затресе целото соседство... а преживеа) и сё друго што го мачеше 
и до експлозија беше во него, што, очигледно, му ја активирало 
и оваа чакра, та сё да престори во раскази од сликите уметност 
што му биле в глава, или оние што таму допрва ќе се настанува. 

Сё му се испречувало и го заведувало, како огледало, кога 
фатил да отчукува, како да е самата вистина, сё поединечно му 
излегувало пред очи, само-по-само. И самото свое раѓање си го 
видел, и мајка му расчекорена, и мирното лице на старата селска 
бабица над неа, и луѓето во дворот како го исчекуваат плачот 
почетен, во одбројувањето на смртта. 

Во сё како да бил внатре, како тоа да било многу важно за 
создавањето.

Сё му се покажа и почна да се разголува во неговата глава, 
просто сё, та се исплаши дека на ништо не ќе личи ако сето тоа 
почне да го отчукува на виделина, иако му играше срцето од 
возбуда. 

Многу страници можат да се испишат, си рече, тивко како 
за себе, но како да ги напише толку разбирливо за да ги дочиту-
ваат оние што некако ќе ги подзачитаат, тоа му беше дилемата.

Му се сврте во главата, вистински се загрижи и се посомне-
ва во своите намери. И ако намерата не му беше книжевна, за 
што и немаше заднина, но зборови си се зборови, без оглед на 
намерите, па оди сега подреди ги така, разбирливо за читање. 



46

Сё поединечно, од неговиот живот секаков, изложено како 
во хипноза од сеќавањата и така само нафрлено и се разбира 
нецелосно, ниту грижливо селектирано, што возбудено ми збо-
руваше, го доживуваше толку сложено, како посебни проекти, 
проекти за себе, не дека од сето тоа произлегуваше неговата 
вистинска уметност, и не дека баш од нив ќе се изродеше некак-
вата иднина, што му беше првенствено, но знаеше дека ништо 
од својот живот не смее да се занемари или да се отфрли во 
потрагата по корењата на уметноста што ќе/ја создаваше, та и 
онаа што наумил да ја зароби во зборови.

Беше искусен, го знаеше и тоа дека уметноста е самиот наш 
живот, или некаков одговор, нему спротивставеност, па затоа 
прочепкуваше по својата Програма (секогаш му беше од помош 
во вака деликатни моменти), што ја беше градел од самите 
уметнички почетоци, за да изнајде оправданост за овој чекор 
со зборовите, и следственото, иако со ова, последново, што ми 
го раскажуваше, а јас го бележев, беше јасен дека тоа ќе биде 
вистински последното, толку расказно изнесено, пред да почне 
да ги опишува своите идни замисли и идеи, што до проект ќе 
ги доведеше, онака како што претходно практикуваше, сосема 
пред самата материјална реализација на делата. 

Не сакаше, за ни една причина, дури и разумна, да забо-
рави на потребата од радикално, крајно слободно тестирање на 
растегливоста на уметничките рамки.

Му бев биограф, иако и самиот по нешто бележеше, дури и 
не му бев рамен во зборовите и во сложените конструкци, особено 
во креативните пресврти во мислењето, но, сепак, се согласив тој 
да ми раскажува, а јас да бележам и во зборови да ги оформам 
неговите идни проекти, а беше убеден дека во трето лице нај-
вистинито се раскажува, и префрлањето од трето во прво лице, 
како што планираше, му се виде возбудливо. 

Се замисли, иако искусен, така си мислеше, со надстандар-
дите, надсодржините, и надживувањето, со неговите вистински 
предизвици... 

Беше скроен да не се поклонува... 23.07.2010.



мувата на мониторот

Пишував целo деноноќиe без да се поместам, вистинско лу-
дило со мали паузи, кога тој ќе се подзамислеше и ќе си потпив-
неше од винoто, та и длабоко ќе си повлечеше од цигарата, потем, 
бавно движејќи го испружениот показалец, подолго запрен во таа 
положба, закотвен на врвот од носот и по средината на устата и 
кусата брада, натежната на собраниот средeн прст и затегнатиот 
палец, со кои ја имаше опфатено. Ритуалот што несвесно и јас 
го следев, отпивајќи од т’гата што ja пиевме, па си повлекував, 
исто длабоко, од цигарата и си ја подмазнував брадата, кога ќе 
се подзамислев како него, поставувајќи си разновидни прашања 
за суштините на ова пишување и моите, попатно произлезени, 
доживувања на неговата идеја, веќе крајно извесна, а и за моето 
место во сето ова, притоа пречитувајќи го и подсредувајќи го 
текстот, иако не беше лично мој.

Во времетраењето на една од нашите паузи, кои во некаков 
совршен ритам се преповторуваа и беа неверојатно слични – до 
исти, се помести од онаа, нему типична поза и ми вели, задржу-
вајќи ја благата насмевка: нашиве медитативно активни паузи 
ме присетија на еден видео перформанс на Јусуф Хаџифејзовиќ 
(... негов ќе да беше!?), не верувам да го знаеш, босански автор, 
неколку години постар од мене. Го имаше насловено „Мојата 
фамилија“, или само „Фамилија“, така некако. А акцентот беше 
на ритуалот на пушењето и секојдневието, едно те исто, какво 
што впрочем е. Во еден типичен бошњачки амбиент, во кадарот, 
што мажи што жени од трите генерации на неговата фамилија 
молчат и пушат и до лудило го преповторуваат истото дејствие, 
гестикулации и мимики, секој својата навика, до точност иста 
при секое повлекување од цигарата. Сцената е „лудница“, дал 
да се смееш дал да плачеш, вистински доживеан и прекрасно 
пренесен фокус на малите животни нешта, каков што е и нашиов 
ритуал во паузите. 
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Од она што го искажуваше, до последново, продлабочував 
во повеќето пукнатини на тој негов свет и веќе, така го доживу-
вав, ко за мој личен, згора слободата што ми ја довери да можам 
нешто и по свое да употребам во дефинитивното втекстување 
на она што ми го изнесуваше и го оформуваше во уметничка 
проектност – токму проект, како го нарекуваше. 

уживав во дружењето, откривав и учев, неверојатно колку 
животот бил во уметноста, си велев, всушност тој бил самата 
уметност. 

Зазоруваше топлата ноќ. Без оглед, си реков, бидејќи тој 
веруваше во креативната аура на муграта, кога потсвеста, свеста 
и натсвеста се најотворени (...во индиската теологија, ќе напише 
Билјана Поповиќ Кљаиќ, во еден од chat-овите со него, мугри или 
брахма мурти го означува раѓањето на сонцето, кога состојбата 
на свеста е без сенки, а 54 богови и 54 демони треба да бидат 
задоволени за да биде мир...), па очекувано, уметникот и натаму 
ми раскажуваше, сега ко во медитација, а јас ко во хипноза ги 
бележев неговите мисли. удобно зафрлен во фотелјата, неговата 
состојба не навестуваше до кога ќе издржи со очите и умот, от-
ворени, бистар во зборовите, иако не беше многу постар од мене.

Колку ли време се бев исклучил, се прашав, кога станав 
свесен дека него веќе го нема, а јас сё уште допирав по таста-
турата, но сега сенешто бележев, веројатно, бездруго од истиот 
негов свет произлезено, во кој бев целосно внесен и не можев да 
проценам што е од неговото, а што мое. 

Спуштените ролетни се претворија во растер: ѕвездена повр-
шина од светлината на сончевиот денот што силно навлегуваше 
во дупчињата, правилно распоредени по спојната линија меѓу 
пластичните ленти и зрачеа по целата површина на прозорците. 

Не можев да го определам времето на моето бунило, нели, 
а тој го беше тргнал часовникот за да ја заштити тишината од 
шумовите на запчениците што, крајно, зафаќаат по носечките 
зглопчиња на сказалките, за прецизно и отсечно да ја определат 
секундата време, кога се слуша во секунда континуирано: з’п, з’п, 
з’п, з’п, з’п..., непрекинато, до хипноза правилно и отсечно, од 
што не може ни да се заспие, а камоли будно да се мисли светот 
на уметноста. Се имавме договорено „сё“ што определува, или 
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некако мириса на време, просто сё, во годината пред нас сите 
тие нешта да ги елиминираме и да се владееме според издржли-
воста на снагата и умот и според сменувањето на изгревањето и 
заоѓањето на светлината. Година беше определил да ја заврши 
книгата „Пишувана уметност“. 

Вратата чкртна и ме стресе во мигот, кога тој одново се појави 
и подолго, непоместувајќи се, стоеше пред отворената врата што 
се реши да не ја затвори, ко да се мислеше што е најдобро да се 
стори, не со вратата, туку со нашата работа, така си помислив. 
Малку се беше потсредил и освежил, но очигледно, сё уште беше 
длабоко во мислите од пред малку, или од пред неколку часа, 
тоа вистински не можев да го определам. 

Се загледа во мониторот пред мене, онака, од далеку, 
фокусиран во една точка, та бавно го придвижи погледот, ко 
по некоја од правите линии да забележуваше, за потем да го 
измести фокусот на повеќе други позиции, недалеку од цента-
рот на неговиот интерес, во мигови, но во совршен такт меѓу 
различното времетраење на паузите, до одново, кога погледот 
ќе го вратеше на онаа појдовна точка и подолго се задржуваше 
на неа, на горниот преден раб на мониторот. 

Нешто очигледно гледаше, што јас не можев да видам, во 
бунилото, или моќта за набљудување не ни беше иста, најве-
ројатно, а на мониторот и околу него вистински немаше нешто 
особено, што, секако, би го задржало и моето внимание. 

Одеднаш, како нешто значајно да му истекна, ме замоли 
да продолжам со пишувањето, па фати да ми диктира, добли-
жувајќи се бавно и спуштајќи се во фотелјата, во истата онаа 
поза, во која, веќе бев сигурен, најдобро можеше да мисли и да 
искажува од смисленото, прекрстувајќи ја десната преку левата 
нога и налактувајќи се да ја прифати брадата меѓу собраниот 
средниот прст и испружениот палец, неизоставно закотвувајќи го 
показалецот на врвот на носот и од мисла-до следната, лизгајќи 
го надолу по средината на устата до самиот подбрадок, препов-
торувајќи ја патеката онолку пати колку му беше потребно, во 
ритам што, очигледно, му обезбедуваше најмислечка состојба што 
не го заведува или наведува да ја мисли самата неа, ритуалот 
меѓу брадата, прстите и носот, што, пак, не би можел никако да 
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го поднесе, поради оската на мислењето што притоа бездруго 
би страдала. 

Пишував. На мониторот упорно ми застанува една мува, 
слетува еднаш, два-три пати, до неброено слетува и сё така си 
се забавува, а јас по секое од нејзините слетувања, исто упорно, 
како и таа, ў замавнувам со раката за да ў покажам дека е не-
пожелна во овој момент кога сум задлабочен што попрецизно, 
со зборови, да ги пренесам моите мисли и уметнички замисли. 
Ништо не ми помага, очигледно, и ако десната ми проработи 
ко бришач за шофершајбна, та и левата, попусто, ништо не ме 
спасува од нејзиното хипнотичко изодување и преповторување 
на турата по веќе освоената територија – горната линија на 
мониторот, иако знае дека ми го краде вниманието. 

За момент, кога ова го напишав, напишаното ми прозвучи 
познато, како од некаде да го знаев, некаде како да го бев про-
читал, не така одамна. Замолив да ме почека, сакав да го преп-
рочитам напишаното, да ја проверам течноста на суштините во 
напишаното, но пред сё за да го откријам познатото место на кое 
се обидував да се сетам. Ми текна, како да не ми текне на ова 
фантастично место со мувата на мониторот, толку обично нешто, 
а толку возбудливо доживеано, и го прашав: но ве молам, истово 
го имате веќе објавено во „Јас Птоломеј МКД & Н.В. Ништото“, 
нели, во мејл преписката со Билјана Поповиќ Кљаиќ, нели така? 
Не ми одговори, дали за да не си ја рашетува мислата та таа 
да се расцепка и да се разбега на сите страни и потоа никако 
да не може да ја прибере во целината, таа веројатно поинаква 
од претходната, за која му зборував, онаа што веќе ја имаше 
напишано, а сигурно ја насетуваше таа нова целост или, пак, 
преповторувањето на истата, дури и покрај некаквите измени и 
доработки што ги забележував, да ја насетил како база за можна 
проектност, што во моментот на фокусираноста во мониторот 
одново да му дошла и да му се сторила занимлива и возможна. 

Продолжи да ми диктира: Не верувам дека мојата прија-
телка намерно сака да ме збуни и да изнуди некаква глупост 
да ми се провлече во текстот. 

Зошто би ў било потребно тоа, ма ајде, ни најмалку не држи 
помислата. (Дури и одмавна со раката, драматично, но повеќе ко 



51

за себе, па ме збуни и мене, та не бев сигурен дали и ова треба 
да биде дел од текстот.) 

... Но таа не застанува само на работ од мониторот, си 
продолжи тој, почнува да ми скока и во текстот, те во еден-те 
во некој друг ред, како да сака нешто да ми каже, нешто да ми 
подвлече, кој да ја знае. Најпрво ми додеваше за да ја забележам 
и веројатно очекуваше да ме наведе на игра, а јас не можев да си 
играм и да пишувам сериозно, па глумев дека не забележувам 
што сё уште е тука пред мене. Очигледно навредена, што од 
мојата незаинтересираност за нејзините потреби и мангупско-
то игнорирање, што од нејзината позиција, оддалечна таму на 
грбот на мониторот, еве, ми слетува и на глава и, како и тука 
да сака нешто да ми подвлекува. Кој да ја знае, што сака пак 
сега, дали да ја измери должината на моите бразди на челото 
и нивната длабочина или, пак, слетуваше те на една од нив те 
на друга линија од истите само поради топлината на контактот, 
всушност, за да го смири непријатното чувство на отфрленост, 
што очигледно си го имаше. Можеби мојава пријателка вистин-
ски сакаше нешто да ми соопшти, бидејќи таа знае дека сё и 
дозволувам кога сум во можност да одговорам на играта... На-
еднаш одлета, исчезна, до следното нејзино слетување, знаев, 
бидејќи нејзината упорност беше за прикажување, но сега, си 
почувствувала дека не го избрала нај-среќниот момент и дека 
ќе бидат бескорисни натамошните нејзини настојувања и свое-
видни понижувања. тоа малку ме растажи, но не е за очајување, 
реков, бидејќи секако ќе се врати во некој следен момент, кога 
ќе биде сигурна дека повторно ќе можам да ў се посветам и да 
ја бркам по некоја од линиите на мониторот или во текстот, а 
и по врвиците на челото. А тогај, во тој посебно емотивен мо-
мент, за да биде повозбудливо, шоуто кое ќе ў го приредам, од 
бал маскенбал ќе направам, здивено ќе се раскокам од радост 
и убаво ќе си ја збркам, прескокнувајќи ги дури и двоседите-
троседите, фотелјите, табуретките, масата и масичката, што 
секако ќе се испречат пред мене, бидејќи нејзиното разлетување 
на сите страни е сосема непредвидливо. Во тој среќен миг сё ќе 
сторам за да и надоместам за навредиве сегашни и таа да биде 
што позадоволна.
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Со ова парче од текстот, што ми се допадна и во моментот 
кога го напишав, 2008-та, без да знам зошто, освен желбата со 
него да ја развеселам личноста за која беше наменет, сега ниту 
знам што и како со него, а поверував дека можам да го доведам 
до проект, веројатно поради самата негова убавина. Но не гледав 
некаква јасна можност за вообличување. Не дека вистински не 
можев да видам, впрочем ми влетуваа неколку идеи, но како и 
мувата, влетуваа и се разлетуваа недофатливо, бидејќи ми из-
гледаа обични и недоволно возбудливи и оригинални, како што 
сакав. тоа воопшто не значи дека материјалот е неподатлив, 
нели, од сенешто може да се направи проект, но, очигледно, тоа 
не беше мојот вистински материјал.

Но помислив, вистина си реков, дека би било возбудливо 
наполно да ја заробам и да ја вообличам самата сцена, како 
што веќе ја имав во текстот, така е, но тогаш требаше да бидам 
убиец, а таа ми беше пријателка и никако не ми даваше срцето 
цврсто да застанам зад оваа идеја. 

толку си бевме блиски со мојата миленичка и другите од 
нејзиниот род, а сё уште не можев да ги разликувам кои се маш-
ки – кои женски, или да знаев некакви други нивни специфики 
на некаквиот нивен идентитет, но ми беа пријателки. 

тогаш требаше да бидам убиец, немаше бегање, бидејќи 
мачно ми се виде да земам и да сработам 400-500 муви, барем 
десетпати поголеми од вистинските, еве, и петпати поголеми да 
се, сеедно, та и од кој материјал и да се, премногу работа ми се 
виде сето тоа, а јас, повеќе, вистински немав намера дотаму да 
си ја трошам силата. 

точно помислувате, па нели за една мува стануваше збор!? 
токму така, за една, но како би го претставил нивното 

разлетување без да бидат петстотини, како тоа? Јас дури и на 
илјада помислував. 

А сё другото, потребно за заокружувањето на делото, ќе беа 
слатки маки: мојата масичка, компјутерот, мониторот, принте-
рот, фотелјичката, па орманчето и техниксот на него, а и сето 
преостанато по масичката: книги, каталози, CD-а и листови со 
прибелешки, сё – баш сё, a секогаш беше полна масичката со 
важни и неважни нешта, до баналности од различна природа, не 
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заборавајќи ги цигарите и пепелницата, а и чашата т’га..., без што 
на ништо не би личела сцената па и колку муви да ја исполнуваат. 

За мојата фигура исто се мислев, како пак таа ќе ја биде? 
Ама и тоа ми се виде лесно, драги мои, не ме загрижуваше 

тоа, кукла ќе заврши работа, што ќе си ја облечам во фармерки 
и маичка, ајде, за пригодата и кошулче ќе ў облечам, но никако 
сако или, пак, костум, ви се молам, тогаш ни мајка ми нема да 
ме препознае, иако бев наумил да си го измоделирам лицето, со 
восок да се стокмам, море латекс ќе можам да си употребам за 
да нема мамење и сё верно да си биде. 

Што си велите за идејава? 
А јас бев скептик уште на почетокот, нели навестив, но чув-

ствував дека треба да стапнам во текстот, потајно верувајќи дека 
ќе ме одведе до нешта што не можев да ги видам ниту доволно 
јасно да ги претпоставам. Очекував изненадување. 

Ми истекнаа и подваријанти на заробувањето на сцената 
со мувата, некои само што прибележав, ама јас сё си бележам, и 
глупости не пропуштам да останат само помислени, еве вака: во 
едната од нив, во која се фокусирам само на мувите, планирам 
тие во рој да ги разлетам до нигде-никаде, на празно, концентри-
рани на три позиции во наполно испразн простор, а за тоа ниту 
1000-те парчиња, како во шега што предвидував, не ќе ми беа ни 
приближно доволни. Мачно мачно, си велев, охохо, дури сеедно 
што, секако, од калап ќе ги вадев, бидејќи нивниот неоформен 
идентитет, како што велеа некои, не заслужувал поединечно 
внимание, освен мојата, без двојба, вистинската моја пријателка 
што ја препознавав кога слетуваше на мониторот, без која ниту 
Б.П.Кљаиќ ќе ја развеселев ниту ќе се случеше расказов, а ка-
моли делово што, ете, наумив да го оформам. таа што постојано 
рашетуваше по предниот горен раб на мониторот и во текстот 
што сакаше да ми подвлекува, та и по должината на браздите 
по челото што ги промеруваше и длабината им ја одредуваше за 
да искамчи троа топлина, па таа беше мојата (дали машка или 
женска, пуштете го тоа), моја си беше и заслужуваше посебно 
да ја измоделирам и почесно место да ў определам.

Бев радосен што ова ми текна, на ваков ексклузивен на-
чин да ў надоместам за мојата нечувствителност и количината 
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други понижувања пред кои беше исправена, тогаш кога, така 
беше, едноставно го немаше погодено вистинското време да ме 
разигрува и да ми го одзема вниманието, какви и да ў биле 
некаквите други скриени намери. 

Во втората идеја, пак, повеќе варијанта на првата подва-
ријанта на основната идеја, предвидував мувите да ги нема, 
што беше во духот на мојата аналитичка елиминација до чист 
минималистички впечаток: прво предметите исчезнаа, сега и 
мувите беа на пат да исчезнат. Место нив, на истите позиции, 
планирав да прикачам месингови топчиња со истата големина 
што ја бев определил за моите пријателки, та ројот муви, рој 
ѕвезди да станат и да блеснат во темнината како Галаксија Мува. 
тогаш, нека се најде некој што ќе може нив да ги препознае, 
да го видам, за да се згрозува и подчешува, дури и размавтува 
со рацете, допрен од тактот на некаквиот мувешки ритам, како 
што најчесто биваше, а бев наумил и тоа, поради контактот со 
појдовната суштина, мелодијата од нивното зуење да биде уште 
еден елемент во инсталацијата... дури помислив нивната мело-
дија да ја заменам со стршленска (па сега нека му ја мислат...), 
за наполно да ги скријам моите пријателки, мелодија од ѕвезди 
што станаа. 

Дали случајно или не, речиси во исто време со зборовите 
за мелодијата од нивното зуење..., ми влета во моите слики од 
зборови, во кои почнав да се подизгубувам, и една реченица на 
фантастичниот Вагнер, ко за моја поддршка (така ја доживеав), 
а во вистинско време се појави да ме спаси од канџите на вид-
ливото и да ме охрабри во хибридот од зборовите и сликите што 
ми се присторуваше во мислата... (помислив, па ќе си кажам...) 
како на преведувачите што им се потребни боговите (од каде 
само влета) кога на својот јазик ја толкуваа индиската или дру-
ги специфични филозофии, принудени да создадат разбирлив 
хибрид од таквите нивни и своите посебни поимања на светот, 
како што бев слушнал од некои од нив. 

Вагнер несомнено имал моќ да ја слуша вистината, по толку 
музика, па лесно си искажувал, нам нелогични или така некако, 
ментални конструкции, а оди не верувај му, па и во ова што ед-
ноставно влета меѓу моите зборови и сликите, а гласи: Често ми 
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се чини дека зуењето на една мува е многу повеќе хармонично 
од повеќе музички инструменти, знам. 

Неверојатен слух, нема што, ни во лудило, тој и тоа, ника-
ко не можат да се спорат, но ние го знаеме и тоа дека сё што е 
со збунувачки карактер е лажно. Се присеќавам, така нё учеа 
големите умови: збунувачки нешта има во сите ментални кон-
струкции, затоа тие се лажни: ... сё е реално, сё е нереално, сё 
е и-реално-и-нереално, сё е ниту-реално-ниту-нереално. ...неу-
словена, мирна, неконцептуална, без именување и без разлики, 
таква е реалноста.

Нё учеа семудрите и тоа дека не постои феномен кој не е 
меѓузависно настанат, како што ламбата се осветлува себе како 
и другите, така и настанувањето го предизвикува сопственото 
настанување, како и на другите.

толку, драги мои, од блажените семудри (доволно колку за 
моја поддршка), од каде и да се тие, за да не ме обвинат доколку 
се дрзнам да длабам по нивново, и за некаква несоодветност 
во изборот на местото и контекстот каде што си ги стокмив, и 
покрај тоа што за нив, а и за мене, ви се молам, сё е реално и 
нереално во исто време, па според тоа и мојава грижа станува 
сосема непотребна, нели така!?

...А што доколку се концентрирам само на една мува, одново 
се вратив во мојот проблем, се запрашав и тоа, како и вие што 
сакавте да ме потсетите на тој факт, а и текстот/настанот ме 
обврзуваше на тоа, но и мојата пријателка, што, секако, ми се 
чудеше што сум наумил љубовта кон неа да ја распарчувам на 
стотиците други од нејзиниот род. 

тогај ќе ја направев џиновска, така ја замислував, голема 
како змеј, за да ја исполни галеријата, иако знаев, тоа прво си 
помислив, дека за мене нема да уриваат ѕидови за неа да ја 
сместат, како за Сера што прават, кога ги поставуваат него-
вите фобични, со тони тешките метални премини и своевидни 
лавиринти. Затоа, морам да бидам практичен, а можев и да ја 
распарчам на делови: крилјата да и ги откинам, па трите пара 
нозе поединечно, потем главата со големите очи и кратката ан-
тена, па телото и стомакот да и ги раскинам и така парчосана 
на единаесет делови да ја внесем во просторот. Овој практичен 
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напор што морав да го обмислам за без никакви проблеми, 
крајно елегантно, да можев Мувата-Змеј-Авион, во што веќе се 
престоруваше, сега џиновската и тешка, сјајната моја метална 
миленичка да си ја составам одново, а сите споеви да бидат 
совршени, човек да помисли дека во самиот миг на притокму-
вањето таа ќе може да се разлета, иако до нула притеснета од 
ѕидовите простор. 

тоа ме наведе на идеја дури и да ја изложам така раздробена. 
Ми се допадна помислата, не дека соодветствуваше со мои-

те чувства кон мојата пријателка, но тоа нејзино раскостување 
внесуваше дополнителна надсодржина, полесно поимлива за 
повеќето, отколку голата љубов што ја искажував со нејзината 
змејска големина, а уметноста се создавала за луѓето, нели така, 
настрана моето гледање во однос на тоа.

...
Види, види, од каде сега и ова, но во креативно поле се оче-

куваат сенешта, како во моментов, а се присетив на бизарнава 
идеја на младата шкотска скулпторка Џесика Харисон, имено, таа 
неодамна понуди ексклузивна идеја за вештачки трепки од нозе 
од мува. Лудо, да, но на повеќето жени тоа би им се допаднало, 
бидејќи како подолги и со необичниот облик од вообичаените, 
но и длабоко црни, би оставале исклучителен впечаток, башка 
заштедувале маскара. 

Се вознемирив, потонав начисто, се видов како јас да ја 
раскрилувам и расчеречувам мојата пријателка, за таму некаде 
некоја госпоѓа да се кити со нејзините краци, дури видов како ў 
ги нижат крилцата на обетка, а и главчето меѓу очите како и го 
набиваат на шилец, или во обрачот за драгото камче на прстен, 
како и го поставуваат. толку беше верно сето тоа што морав здра-
во да ја протресам главата за да се вратам во својата реалност. 
така препотен, како да се подисплашив и веднаш решив да и 
дадам и име на мојата пријателка, мораше, бидејќи секако ќе 
страдаше од безумниве, извесна ў беше судбината, барем нека 
гине со име и презиме, таа тоа го заслужуваше. Монита ми се 
виде убаво име, па така си ја крстив, според мониторот на кој се 
врткаше, таму каде што се запознавме и секоја вечер до доцна 
во ноќта се дружевме и лудо се забавувавме. Не биваше повеќе 
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да ў се обраќам со Муво, речиси безимено. Го заштитив нејзи-
ниот идентитет, и тоа не го пропуштив, а изводот од матично го 
згрижив во нејзината папка, се разбира и крштеницата, бидејќи 
не ми текнуваше ништо попаметно. Па, сега, кога ловџиите на 
Џесика или некоја друга, можеби и покреативна од неа, ќе си 
ја подберат да ја гонат, тогаш кога нема да биде до мене, а мува 
сака да рашетува на сите страни, на што би личело на ланче да 
си ја чувам дома. тогаш кога не ќе има повеќе каде, кога ќе ја 
притеснат, та ќе си ја растргнат кучињата нивни, таа на секое 
можно парче од себе ќе си го има истетовираното. тоа исто нема 
да пропуштам да го сторам, нејзиното прекрасно Монита на се-
кое членче ќе си стои, и секако ќе стане славна. Ексклузивната 
колекција обетки Мони ексклузив МКД, и неодоливиот парфем, 
што потоа ќе се појави на уметничкиот пазар, на телата на топ 
моделите, дури и мене ќе ме направат славен, бидејќи нема да 
им простам и секако ќе ги тужам за ѕверски одземениот живот 
на мојата слатка Мони. Што сё не помислував, кога контото ас-
трономски ќе ми пораснеше тогаш, но таа беше на прво место, 
а оние, наперчените музеалци, не само што ќе уриваа ѕидови, 
туку и посебен простор за неа ќе изѕидаа, ви се молам. Галерија 
Мони & С.А.П. МКД, и тоа да го видам, па... тамо по с’рце в кавал 
да свирам, с’нце да зајдвит, ја да умирам!... Ич не ќе ми е жал! 

Оваа бизарност на Џесика ме одведе и до други дела од 
авторката, очекувајќи и други такви страотии, што ги имаше и 
убаво ги видов, но меѓу невидената морбидност открив и една 
питома сцена, дури и весела (чудно за вакви умови, но ете, се 
провлекло), еден цртеж во кој од два грамофона, две грамофон-
ски инки всушност, една наспроти друга, разлетуваат мноштво 
муви, разиграни како музика. Ете, си реков, што не си прави 
женава такви глетки, мувите заслужуваат дури и повеќе од 
тоа, а не ваму, разлетала нозе, раце, глави, јазици, очи, заби, 
сё живо распарчила. 

Влегов во лавиринтот на историјата, од тоа немаше бегање, ко 
за прилог во инкубирањето на мојата идеја, а бизарната Џесика 
ме одведе дури до Илија Кбаков, ви се молам, до неговиот циклус 
од цртежи и инсталации „Животот на Летот“ (во кои употребува 
и некакви куполести висечки конструкции направени од мртви 
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муви) и, во циклусот произлезената инсталација „Концерт за 
Мува“, што ја имав видено во верзија од 1997 год., бидејќи овој 
проект го започнува уште 1986 год., а се навраќа сё до денес. 
Иако не ги сакам неговите буквални метафори со неговата Мува 
Цивилизација, како лет и врв на ѓубрето, со што го асоцира 
Советскиот Сојуз, (но ете, и тој ми се појави), небаре животот 
во неговата поранешна држава и неговиот што го живеел таму 
(нели, од 1988 год. емигрира и престојува во неколку земји во 
западна Европа, а од 1992 год. живее во Њујорк, за во 2008-та 
одново да се насели во Москва), тој живот бил безглаво насочен 
како што летале мувите, по својата природа, без некаков систем, 
хаотично. тоа е толку неверојатно плитка и уметнички неинвен-
тивна метафора за човечкото постоење за ништо, ви се молам! 
Белки не наумил да нё потсети дека и ангелот лета со крила, па 
по плиткоста на неговите метафори би требало да подразбереме 
дека е рамен на мува (што и не е некаква навреда), со што, белки 
и тоа не помислил, би ни се урнала хиерархијата на вредностите 
или би ни се изедначиле значењата на суштествувањето. 

Доналд Каспит во една пригода ќе напише: „…’Мува циви-
лизацијата‘ е бледа приказна за ’Ѓубре цивилизацијата‘ која ја 
живееме, а небаре произлезена од ’Советската цивилизација на 
Летот‘, заробена во нивните прашливи провинциски музеи, кои 
никому не служат, а ваму требало да подразбереме дека размно-
жувањето на ’Мува цивилизацијата‘ тајно го прави светот и го 
прикажува за освестување на рамнодушната јавност. Можеби 
најинтересен од гледна точка на уметноста е токму ’Концертот 
за мува‘: просторија преполна со музички штандови/носачи за 
партитури, на кои мноштво партитури и текстови (на англиски 
и руски), и пред се шарени цртежи, во секој возможен стил, се 
подредени. Повисоко во просторот висат/летаат хартии, го гле-
даме и диригентот (мувата) на камерниот оркестар, воедно и 
солист во него... За мене овој цинизам на Кабаков е нихилизам 
и чудна глупост и пресметлива интелектуалност, особено низ 
употребените текстови на некои западни мислители, со кои на-
умил повеќезначно да си поигрува. Со Паскал, кој рекол: Нема 
подобар начин за разбирање на судбината на човештвото отколку 
да се набљудува една мува; та со Бергсон, за кого се тврдеше дека 



59

рекол: О, колку често моите мисли се соблечени/голи и познати 
како мува спротивставена самата против прозорецот; а и Вагнер: 
(да го повторам) Често ми се чини дека зуењето на една мува е 
многу повеќе хармонично од повеќе музички инструменти, знам.“

Кабаков, а бездруго и она на Џесика, ме присетија на 
постарите дела на Жан Фабр, во кои основната постапка што 
ја користи е наполното покривање на формите/скулптурите со 
безброј мртви мајски бумбари (најчесто) или други инсекти од 
неговата палета. (Без особена посветеност на формата, бидејќи 
впечатокот на поврвнината стануваше некаква суштина, покрај 
баналните или плитки релации помеѓу формата и структурата 
на површината.) Колку само невини душички морал да убие, 
сиромашкиот тој, како и Кабаков и малечката шкотланѓанка, 
за да направат уметност. Обложил со бубачки толку фигури, 
торза, портрети, черепи, птичји глави, фустани, чевли...сигурно 
и друго (секако дека сё негово не бев видел), па замислете си 
колку милиони/милијарди невини мали суштества има вгра-
дено во својата уметност. На тоа и прадедо му Жан Анри Фабр 
(1823-1915, познат француски научник, татко на модерната ен-
томологија-наука за инсектите) би се згрозил и би се замислил, 
нему за целиот научен век не му успеало толку да сотре, а над 
деведесетка си фатил, а ваму, човек од негова крв, за уметноста 
е подготвен да го наруши и самиот биосистем.

Фабр и Кабаков во 1997 год., во токио, ќе презентираат 
заедничко видео, всушност разговор меѓу нив двајцата-во не-
каков подрумски простор во Њујорк умуваат за аспектите на 
опшествените структури, појавите на сегашниот видоизменет 
тоталитаризам, уметничкиот свет и системи, и на тоа слични 
нешта, Фабр облечен во костум на мајски бумбар а Кабаков како 
мува. Ова нема да го коментирам, но, не ќе да е да ги споило само 
тоа што едниот од 2008 год. одново живее во Москва, а другиот 
повремено во некој од руските градови, ми бега податокот.

Еве го и Дамјан Хирс, дури и поубедлив од претходниве, 
неговата суштина е сё живо да умртви во формалин, за генера-
циите по нас да немале дупки во разојот на живиот свет, што тие 
ќе го немале, што е неговото врвно уметничко пророштво. уште 
човек му фали за вистински да биде респектабилен неговиот 5D 
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учебник по биологија, но мангуп си е човекот, веројатно наумил 
во тестаментот да си остави таков аманет (а младичок си е), па 
тој да ја потполни и таа дупка (е не, ќе дозволи да учиме дека 
од мајмун сме настанале или, пак, некој друг да го претставува 
родениот човек, а тој просто е тука, како икона), та на чело да 
се натокми, пред сите оние врвни претставници на родот крави, 
телиња (со златен диск или без него, што машки-што женски), 
зебри, коњи (со еден рог или без него), ајкули (бели и други), та 
и други видови риби, пеперутки... Секако и од него сё не сум 
видел, тамам работа, ама додека го натокмат во формалин кој 
да го знае до која страница од биологијата ќе дотера. Нема белки 
да си дозволи некој друг да го претставува човекот, а нему му 
текна ова, ете, наумил и Бога да го залаже, со сё живо и мртво 
му се препорачува, ете, и череп со дијаманти му обложи (е не, 
со бубачки ќе си игра, ко оној французинон пред него што обло-
жуваше черепи), за да му ги заслепи очите со блескотот, небаре 
Бог е индијански главатар пред монистра, па во маѓепсаноста 
него да си го натокми до себе, ко Заменик Бог да му биде.

И тони Крег ме изненади, ми се појави во комплетна ва-
ријанта, не поради него, тој не мисли никому да се препорачува, 
туку поради мене самиот и двајцава пред него што ги споменав, а 
и оние другите двајца од пред нив, за да не станеме пресериозни 
со несериозниве нешта. Да ми помогне човекот, во нешта и да ме 
потврди, затоа беше тука. толку обложување на формата имаше 
кај него, или близу до таа постапка: текстурирање на поврвни-
ната со линија и со боја; обликување со наслојување плоштини; 
дупчести густи растери или топчести густини врз површината; 
развлекување на предметности (како формална постапка во 
обликувањето); силно текстурално нарушување на формата при 
моделирањето; структурирање со готови елементи; симулирање 
движење на примарен облик со кој ја гради формата… и најекс-
плицитно, во неколку негови скулптури, обложување со зарови, 
така што, во однос на онеобичувањето на предметноста преку 
нејзината површина (а скулптурата е првенствено предмет), 
тројцава ги доживувам ко мали деца, и покрај вредностите што 
во други нешта им припаѓаа, а не затоа што се помлади од него, 
едниот речиси десет, другиот седумнаесет, а младата Џесика 
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дури цели триесет и три години, време за уште еден Александар 
III Македонски да се роди.

Не можеше повеќе, стана, наздравивме со полупразните 
чаши, онака, пријателски потчукнувајќи ги, па ме поздрави и ме 
замоли, ко попатно, движејќи се кон вратата со поткривнување, 
веројатно од подолгата зафрленост во фотелјата: заврши како 
ќе завршиш, ми вели, јас повеќе немам зборови, но тоа е тоа... 
се раздени и утрото... 04.09.2010.





автоцитати

Верувале или не, низа години континуирано работеше, а 
беше несреќен доколку само ден ништо не сработи. Ў како да 
не му се чудам, но тој реално доживуваше како целиот свет во/
од главата да му се урива и сё како да пропаѓа и да исчезнува 
со него, доколку меѓу две разденувања ништо од сето тоа не 
успееше да забележи. 

Периодот ’93-та–’94-та (шест месеци од едната, шест од друга-
та) почувствува страшна физичка и креативна исцрпеност, просто 
немоќ. Мачната состојба траеше предолго и не му даваше мир. 
Го подјадуваа разновидни сомнежи. Можеше да изнајде повеќе 
причини за својата состојба, и вистински оправдани, но не го 
правеше тоа, беше умен, ви се молам, да знае дека одбранбените 
механизми можат да го фрлат во неподнослива меланхолична 
агонија, до бескрај неизвесна. Периодите на таквата отсеченост 
од себе, независно од должината на траењето, ги нарекуваше 
мртво време и не веруваше во прикаските за креативните паузи, 
како што некои го карактеризираа истото тоа неплодно време, 
но нивното, а тој знаеше дека во уметноста, кога одново се за-
почнува, тоа секогаш е од она каде некогаш се завршило, па од 
каква природа и да е паузата во создавањето. 

За извесни мртви денови (до седмица-две, та и месец), кога 
повремено му се случуваа, си имаше изнајдено фантастичен 
рецепт. Иако свесно се присилуваше и влегуваше во работа без 
посебна желба и бистра идеја, потајно се радуваше, бидејќи 
имаше искусено и знаеше дека во таквата зона на исцрпувачка 
упорност во работата со нештото од празно, а во тие моменти 
така се доживуваше, возможно е да се случат чудaта. Нив ги 
исчекуваше, всушност, карактерот на состојбата и рецептот-
смисла од бесмислите да ги предизвикаат некаквите неверојатни 
надвидувања што знаеја да го стрефат и да го замислат, така 
да тргне работата, изненаден од фантастични мисли или од 
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некаков исклучителен резултат што во други околности не би 
му се случиле. 

Знаеше непотребно да ме потсети, како своевидна мантра тоа 
често го слушав од него, дека гледањето не било она што видува, 
туку сиот сетилен комплекс и мислите сосё менталните концепти, 
и сите битија, истовремено. тие заедно требало да се доживеат 
и да се анализираат, сериозно како и материјалната форма, од 
што, тоа сето, настанувала визуелната свест (иако првенствено 
одредена во зависност од окото и од визуелната форма), и токму 
во процесите пред самото настанување на делото. Не забораваше 
да си го преповтори и тоа, свеста негова, дека на иницијалното 
не можело да му се спознае доменот доколку не е во содејство со 
некаквата слика за финалното, всушност дека низ таквата симул-
таност настанувало делото. Дури и Настанувањето, траењето и 
уништувањето, патот на суштествувањето, во секаква смисла, во 
уметноста особено, и тоа му се врткаше низ главата, но ги кошкаше 
тие длабочини... Низ таквите мантри ја бранеше желбата за соз-
давање од секаквите необјасниви нешта кои му ја подзапретуваа. 

така се потсетуваше дека е жив и ги залажуваше мрачните 
мисли, трагајќи по откровенијата од кои, кога ќе се случеа, ко по 
правило влегуваше во чудесна духовна трансформација, обземен 
со нови теми и ликовност. 

Но, прв пат во неговата практика тоа му се случуваше олку 
силно, а ништо без причина не настанувало, до последици сериоз-
но, ниту без услови погодни за тоа, тоа го мачеше. Се обидуваше 
да го открие она со што беше помогнал да се развијат некаквите 
директни услови за зреење на неговата загрижувачки неподносли-
ва состојба, или оние поддржувачките, бидејќи и такви постоеле, 
тие што потпомагаат, а и оние заемните или, пак, доминантните. 
Првин сите тие поодделно требало да ги најде во целината во која 
живуркаше, ништото и пасивата што го имаше зафатено, но не 
му успеваше доволно прецизно да ги лоцира, за потоа, така си 
мислеше, лесно да им го најде крајот. Неговиот рецепт за неколкуте 
(?) неплодни денови, сега неподнослив период, не дејствуваше и 
тоа толку го загрижи што се посомнева и во својата дарба, до таму 
заталка неговата невработена мисла, што дотогаш, така отворе-
но, ко лице-в-лице, никогаш ја немаше ставено неа – дарбата за 



65

преиспитување. Помислуваше дури и тоа дека со него сё како да 
било некаква лага, дека и скулптурите, во десетината изминати 
години, просто се нестварни и ко не од него, ами од нигде-никаде 
како да се донесени, дури и тоа дека неговото зафаќање со оваа 
Господова работа ко да е некаква наместена шега, дека погрешно 
го избрале него, токму него да го нагрбат со ова претешко бреме. 

Поразен беше, иако навидум изгледот не го оддаваше тоа, 
но јас му читав од челото без светлина и од очите никаде загле-
дани, просто отсутни.

Пресилен беше да западне во очај. 
Поминаа повеќе од шест месеци во неубедливи обиди она 

што некако ќе го започнеше, истото да завршеше некако и 
некаде, и со тоа би бил среќен, бивајќи свесен за крстосниците 
низ кои секако ќе го рашетува делото во зачнување, пред токму 
и да настане и да биде именливо. Насетував, сё завршуваше 
со започнувањето и во некоја од повеќето насоки што требаше 
да ги изоди. А одеднаш згаснувала желбата за трагање, неве-
ројатно, нему тоа, таму каде што всушност требаше да се раз-
гори и тоа да се случи, да се отскрие делото, та да експлодира 
од возбуда пред неговиот сјај и така здраво да се расприкаже 
за убавината, славејќи ја, како што знаеше, небаре жена му се 
разголела, така одеднаш што се предава, кога веќе капнал, без 
здив од фиксацијата, додворувањето и од машкото коленичење. 

Бев чул, веројатно од него, за онаа реченица на Пикасо: Јас 
не барам, јас наоѓам! Си реков, иако ставот беше излитен, дури 
и мене, а не беше момент гласно да потсетувам на тоа и некакви 
потпрашувања да поставам, не бев луд, иако сакав да знам, барем 
мислење да имав, колку ли има вистина во ова на исклучител-
ниот прчко. Сакав да насетам троа од она со што се справуваше 
уметникот, иако ми имаше кажано дека тој не верува во такви, 
до таму јасни видувања на творечкиот чин, ниту на „шпансков 
бик“ во ова му веруваше, иако бил вистински алхемичар... 

Ги затвори сите врати однатре и наполно им се предаде на 
засолништата. Создаваше не верувајќи во идеите што на прва му 
се разоткриваа. Се сомневаше и во оние што просто блеснуваат во 
моментот на настанувањето, па спротивставеше идеи и решенија 
и „сё“ ќе провереше за да поверува во вистината и на блесокот. 
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Компликуваше но, патот што го изодуваше му обезбедуваше сигур-
ност, и искуства, сознанија, просто свест и зона за интуитивното 
и инвенцијата. Патем, насетуваше и иницијални места за некои 
следни идеи, што во таквото изодување всушност се зачнувале. 

Не ми беше непознато сето тоа, но ова беше поинакво, и 
нему непознато. 

Поседуваше треперлива сигурност и сомнеж на владетел 
на визуелноста. Но, раздробувајќи ја природа на попатното 
настанување на убавината, до атоми анализирајќи, запаѓа-
ше во дилеми и конфликти, и своевидна немоќ, во потрага по 
вистинската убавина. 

Сега тонеше сосё својата сигурност, сомнежите и свеста 
заедно, со целоста своја, просто не го препознавав.

Состојбата негова ко да немаше дно... 
Но имала, впрочем сё што има почеток има и сопствен 

крај, нели така, каков и да е тој, како и неговово што траеше ко 
вечност, како што сенешто има свои причини од кои тоа нешто 
настанува, до некаквиот резултат или самите последици.

Веројатно кога, по сё низ што поминуваше, ги нашол и ги 
разрешил причините, всушност кога ги притеснил условите кои 
ги имаше потпомогнато да настане немоќта од која не можеше 
да се помести, го изнашол и овој свој нов рецепт, па ми вели, 
конечно проговори: Решив да се зафатaм со реализација на онаа 
скорешна идеја, врага скорешна, неверојатно е, но, речиси цела 
година сум поминал во бунило, а за неа нешто ти зборував, ќе се 
присетиш, уште од тогаш е кога сё уште ми успеваше со фантас-
тичниот рецепт да надминам неколкудневна пасивност, сосема 
пред таа неподвижност да се развие во мојов тотален пораз. 

Наумив, конечно, во мало-мала скулптура, да ги направам 
моите досегашни скулптури, а педесетина ќе да има, претежно 
во големи галериски формати, како што знаеш, помеѓу 200-300 
см, колкави што најчесто беа, нив да ги сведам во размер 1:20 и 
да земам парче по парче да ги искројам и да ги сработам. 

Неодамна, пак, потсетувајќи се на тие денови, ми спомена 
и ова: ... А тогај ти ја нафрлив идејата бегло, веројатно се сеќа-
ваш, онака изречена, колку да не ја заборавам, беспотребната 



67

убедливост ко за помисли во кои се верува или се бива сигурен 
(оние што ги бележев во моите листови и „+“ им ставав, та +-от и 
ќе го заокружев...), но сега знам дека тоа беше вреден резултат 
(дури и одново трае сё до денес, сега, но за тоа-потоа). 

тогаш конечно се освестив и си засукав ракави. А созда-
вањето ново од старото или друго од истото, но не и исто како во 
циклусите, би мојот нов рецепт за неплодни денови, тогај период...

Освен другото чувствував и исцрпеност од различна при-
рода, не само физичка, да се дообјаснам, ко премин-фантом ’93-
та – ’94-та да беше тоа маѓепсано време (по пет-шест месеци од 
двете, чудесно натокмено од ѕвездите). Дали тоа беше наполна 
истрошеност од справувањето со таквите големини, што години 
ги работев, и сето друго што притоа произлегуваше, до самите 
скулптури и сё она што тие си бараа и по нивното настанување, 
или некој друг ѓавол беше, не е ни важно, но на лијотот стра-
шен, натопорен и грд ко реализам секаков, му дојде крајот. 

Од што ли се случи, одеднаш се вкрстија нештата во таа 
идеја. треперењето на душичката го сетив, како ми се врати, 
бидна си реков, се спасив. 

А со години ми фалеше контактот со делата, иако не вртев 
поглед зад себе, но тогаш невидено ми недостигаше допирот со 
нив, како кога настануваа, па посакавањето моите убавици да 
можам да ги имам крај себе, тогаш се остваруваше, како што 
решив. Работата, пак, нив – малечките вистински да ги биде 
(одново затрепери весело), би била како забава, песна во однос 
на она што го поминував претходно. Да бидам искрен, потребата 
да ја одморам снагата е една меѓу силните причини за нивното 
настанување (како нешто да се сработи полесно, а ефектот да 
е максимален... е само креативна последица), и не помалку 
возбудлива, нели, и од основната идеја да преформатирам она 
што веќе сум го создал. тоа да го пресоздадам во димензии на 
дофат на погледот и на раката, тоа беше возбудата, поради ди-
ректниот непречен контакт со своите дела и просто чувството 
на задоволство во опкруженоста со нив, кога ќе ги биде, а тоа 
веќе беше повеќе од извесно. 

И на ова морам да потсетам, не би личела прикаскава 
без тоа, а и во секакви недоумици може да влезете доколку го 
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пропуштам следново: Скулптурите никому не му служеа, ниту 
мене, прибрани по нивното изложување, распарчени, бидејќи 
во делови беа, заради фамозниот проблем-просторот, што на 
скулптурата ў е повеќезначно судбински. Ми заземаа простор и 
грижа ми создаваа, а јас сакам да бидам слободен, без и најмало 
робување, за да можам само на актуелното да мислам, а не да 
ме врзува уметноста што веќе сум ја создал. Не можев повеќе 
така да продолжам, би се затрупал во сопствениот продукт, а 
тие вистински никому не му требаа, освен на пар од неколкуте 
музеи и галери (со скромна откупна политика), бидејќи за тоа 
и постоеја, да ў служат на уметноста.

Малите скулптури наеднаш почнаа да се множат, тој вистин-
ски сериозно си ја фати работатаа, а така настанати, поради 
големите, стекнуваа естетска самостојност со самата намера 
тие да настанат и контекстите (од погоре) што произлегува и 
се чита како повеќезначни причини за нивното настанување, 
и секако со завлегувањето во цитатност, ви се молам, згора 
„авто“, ко самата суштина на постмодерната да беше допрена 
и разнишана. А убави си беа, веројатно уште поубави поради 
фактот – постоењето на нивниот голем урнек, така ги дожи-
вував, сосё сите причини да постојат, до погледот што ми за-
фаќаше и кадари од нивните големи браќа, како без нив да не 
можеа да бидат тоа што беа. така, тие сите, беа возбудливи и 
во целина, впечатлива густина од поединечни содржини, иако 
акумулацијата одземаше од нивната поединечна убавина. 

Ми вели, одново возбуден, не треба да се занемари и зна-
чењето на употребената обратна постапка на вообичаеното 
создавање, како што малите настанаа според големиот урнек, и 
тоа станува рамноправна содржина во целосното доживување на 
делото, иако посредно произлезена, од веќе големото да се создаде 
мало или од делото макета. А јас не правев макети за од нив да 
настанат скулптурите, туку го регистрирав она што ќе успеев 
да го видам и го вообразував врз хартија, и од хартија, всушност 
практикував некаква инстант макетност, колку за проверка на 
основниот впечаток за формата и нејзиното димензионирање, 
кога во хамер, најчесто во размер 1:10, што го обликував како да 
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е метална плоча 200 см x 100 см, стекнував конкретна слика за 
резултат што преку цртеж е помалку веројатно да се забележи. 
така, обмислувањето и вообликувањето, до фактичкото настану-
вање на скулптурата, се случуваше во можностите и суштините 
на материјалот, иако различен. А материјалите се скротуваат 
зависно од нивниот вид, нели, својствата и големината што се 
совладува, вклучително потребната, помала или поголема сила, 
всушност соодветна, толку едноставно, но да се мисли во хартија 
и во мало, за истото да се обликува од плочи метал, како големо, 
е неверојатно возбудлив процес.

Повеќе од половината, од оние педесетина скулптури, 
судбината на неговата времена немоќ и на неговата намера, 
како некаков последичен резултат, иако не така лесен висти-
нито да се долови, од големи ги престори во мали, та ја видоа 
светлината на сцената ’95-тата... За верување или не, но некои 
ги сакаа повеќе од нивниот урнек. 

2000-тата одново се наврати и ги искрои и останатите, сосё 
оние реализирани во меѓу време, намножени за половина од 
претходните. 

И тогаш, нужен му беше рецептот-ново од старото или 
друго од истото..., а тоа веќе не му беше ново, но го мотивираа 
предвидувањата како сето тоа ќе заврши. 

Сите до една ги искрои и повеќето ги сработи. 
Неколкуте што, пак, реши да останат во парчињата свои, 

поради вистински новото, што тогај го започна, неговата прва 
книга-дело, тие така и ќе си останат засекогаш. На постамент, 
реши, рамноправно со другите да бидат, кога целината од нив 
ќе ја оформи, онака, во парчињата на својата конструкција-ли-
кот на она што требаше да го обликуваат, (негов дополнителен 
креативен влог). Му се допадна таквата замисла и поради тоа 
што ја исклучувше работата на вообликувањето, низ што не ќе 
мораше да поминува, а таквото делото ќе настане, нему, дури до 
неговата пластична слика, дотаму верно. Особено го израдува 
изумот, што ете, нешто веќе сведено на лесно совладливо, да е 
можно уште полесно. Најчесто тоа не му успевало, всушност, 
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полесно му се случувало она лесното најтешко да настане, иако 
ништо во уметноста лесно не бидувало. 

Денес, пак, непосредно пред неодамнешното најново негово 
бунило, во коешто западна (ко родено за неговиот рецепт), слично 
на погорните, што дури и ги претерав во описот, од кое се зачна 
самава Пишувана уметност, науми сите нив-малите (од ’93-’94 
и од 2000, во железо) во гипс да ги направи но, сега, не затоа 
што немаше што попаметно, туку веруваше во сликата што си 
ја создаде, просто го радуваше односот што би настанал помеѓу 
истото, токму исто во два различни материјала, згора, под сенката 
на големиот урнек, а конечно сакаше и да заврши со таа идеја 
и сето, неговото, да му е прирака како на вистински господар. 

Претпоставете си го и тоа, како што ги претпоставивте 
нужностите во кои тој влегуваше, колку само ќе биде возбудливо, 
толку лесно да се направи она за што години му беа потребни. 
И сё во бело да биде, без ефектите во металот, без оксидација-
та, бојата, сјајот..., сё соголено во белата форма, со ништо друго 
украсена… 10.10.2010.

 



вилендорвска сукало

Со сопругата и со синот се беа договориле наутро да се бу-
дат најдоцна во осум, напладне да не легнуваат, а навечер да 
фаќаат кревет до 24:00.

Ги молеше за ова, а и си дадоа чесен збор, бидејќи му се јави 
некакво грдо чувство на негрижа и рамнодушност кон времето 
што просто си одминува, како тоа само времено да исчезнало, 
така си го третирале, како само да скршнало зад свиокот кон 
автобуска, за до работа кога одеше, и оп, си мислеле, дека одново 
ќе си го дочекаат околу 13 ч, истото тоа време, заедно со него, 
кога и тој вообичаено се враќаше од работа.

Не можеше повеќе така, тоа директно влијаеше на неговата 
уметност. Нему утрата му тежеа, особено оние од неработните 
денови, според што, иако неправедно, ги препознаваме викен-
дите, како тогаш четири во вис да треба да се кренат, а тој си 
имаше дури и други, најмалку два неработни, таква му беше 
работата, па сега видете какво бреме си носеше. А по утрата се 
познавал денот, што катаден го потврдуваме, иако е точно колку 
и нашите претци, како и чувството што не подјадува кога не се 
однесуваме според печатот нивни. тој утрата просто ги мириса-
ше и знаеше дали тие содржат уметност, тоа му беше битното, а 
тогаш требало сё да биде натокмено за таа да не заталка и друг 
да си ја прибере, нему да не му се случи. 

Се имаа договорено и тоа, наутро ништо да не зборуваат 
пред да појадуваат, на што би личело во тие чувствителни мо-
менти кога ја кршат содржината на денот да мислат со стомакот, 
пред самата глава самостојно и незаматено да проговори, а и тоа 
имаше видено. И повисоките тонови беа недозволени меѓу нив 
тројцата, и тоа си стоеше во нивниот чесeн збор, дури и радијата 
што со техно или со реклами за операција на срце го почнуваа 
денот ги имаа исклучено од менито, сё заради разденувањето 
на новиот предизвик и амбиентот во кој не би ги исплашиле 
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содржините во себе, во толку треперливата човечка природа, 
исправена пред утрата. 

Доколку некој ги прекршел правилата ќе требало да плати 
глоба, си стоеше и тоа, а тоа му било мајката, по џебот најмногу 
болело. Двајцата други, дури и еден од нив да си останел на 
договорот, со најголемата приложена болка на прекршителите, 
џебот нивни кутар, ќе му било надоместено за предизвиканиот 
немир во душичката, за така да ја крпи пукнатината во себе и 
одново да може да го заграби денот.

Најголем проблем е себенаоѓањето, практично во секое утро, 
и во помалите единици време од него, дури и во мигот, да не го 
споменувам себепроектирањето во месеците, годината, така ми 
зборуваше и така се однесуваше сите години зад себе. 

Во најголемото време од сите времиња, во сонувањето, и таму 
беше целосно, а и вистински сонуваше, најмногу ги сонуваше 
оние, чудесните слики на своите реални проекции, до астрала 
возбудливи и вистинити.

така ја одсонувал и Вилендорфска Венера, онаа од насловот, 
како сукало издолжена – тенка, така ја видел, јадрата плодна 
жена растегната до таму, просто не личи на себе. Во следниот 
миг, пак, ја видел набиена, до таму пригмечена и раширена, ко 
десетпати поплодна од вистинската.

Ми вели, освен тоа, сега замисли си ja Големата мајка од 
тумба Маџари/Македонија, Адам од Говрлево/Македонија, 
Прародилката од Лепенски вир/Србија... подложени на истите 
и слични сили, во што Вилендорвка ја престорија. Замислете 
го Ботеро, Мајол, можеби Св. Ѓорѓи на Донатело, или Робовите 
на Микеланџело, или Бронзена доба на Роден или, пак Ернст, 
Реј, Дишан, Арп, Бранкуси, Џакомети, Мур, та Бојс, Буржуа, 
Хаџибошков, Крег, та и Вајтрит, Хирст,... а, што ти се чини?

А што да ми се чини, не знаев што да му одговорам, знаев 
само дека тоа што ми го зборуваше ми изгледаше доста интересно.

Си продолжи со визијата, очигледно беше дека нема да го 
дочека мојот одговор. 

Во една пригода, да ти го кажам и ова, ми вели, мојот 
професор ме праша, исто вака одненадеж, како јас тебе: на кој 
автор ми наликувале последните негови скулптури, тие долги и 
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тенки бронзи со богата цик-цак ритмика, така да се изразам, а 
исправени пред една од нив. Ме изненади со прашањето, бидејќи 
е молчалив човек што ретко расприкажуваше и за уметноста, 
а камоли за себе. Претпочиташе, така заклучувам, неговоит 
директен однос кон животот и создавањето да е најважното 
што требало млад уметник да го усвои, и тоа да е здрава база 
за покренување на сета друга потребна љубопитност и дисцип-
линиран однос кон работата. 

Не ми требаше многу да размислувам, но плашливо изус-
тив: на Џакомети, професоре. Кимна со главата, и толку беше 
муабетот. 

Во тој момент немав храброст да го распрашам зошто ми го 
постави прашањето, но насетував, и тоа ми беше доволно, зошто 
и јас најмалку сакам да зборувам за нешта што се подразбираат 
меѓу двајца соговорници, а сега знам дека добро сум насетувал – се 
проверуваше, всушност се потврдуваше човекот. Ме почести, нема 
што. Се присетив на ова бидејќи и јас се проверувам сега, дури и 
без скулптура пред тебе, туку само со една штура реченица што 
наумила неа да ја замени. Колку за да ја ослободам замислата, 
одлучно, тоа беше причината, до тој еден-другиот да ја изговорам, за 
таа да стане потврдна и обврзна дека сум наумил да ја реализирам.

Неодамна, 2007-та, работејќи на една фотоинсталација, 
документаристички фото-објекти, се појави и оваа идеја, кога 
мораше да наоѓам решение за неколкуте хоризонтални фото-
графии, помеѓу повеќето вертикални, па решив, едноставно, 
да ги преформатирам во вертикали. Претпоставете си како тоа 
изгледаше кога фигурите се издолжија како светците на Ел 
Греко или оние неименуваните на Џакомети. Ете ти, судбина 
е тоа, а и на двајцата помислив кога, тогај, професорот ми го 
постави она негово прашање, со што станав сведок-потврдувач 
на неговото творечко потврдување. На повеќето хоризонтали, 
тогаш, таа им беше судбината, а, пак, вертикалите помеѓу по-
веќето хоризонтали (во друг фото-објект), нив само си ги легнав, 
за така да ја завршам работата, згора, да се онеобичи претста-
вата, но и да се заведе окото кон некаква можна композиција 
што, всушност, во акумулацијата од педесетината А4-ки, една 
до друга, не беше важна.



74

така, забавувајќи се со сликите на некаквата реалност, иако 
документи на мои уметнички случувања, си ги фатив и оние од 
пошироката уметничка реалност, со векови наназад, та повеќе 
дела на вредни скулптори подложив на истата постапка, но сега 
истражувајќи ги границите на пресувањето и растегнувањето, 
не губејќи ја нивната препознатливост. (строго по вертикала и 
хоризонтала, бидејќи интервенција по друга насока би довела 
до вистинско дообликување на формата, што не ми беше целта) 
Обидите, во таа смисла, ја предизвикаа и крајната издржливост 
на формата, така ризикувајќи ја препознатливоста на скулпту-
рите со кои работев, што ги доведував до палачинка или сукало, 
или до невидени височини и широчини ги растегнував. Видов 
и сочував повеќе состојби на една иста предлошка, иако знаев 
дека само една ми е потребна за проектот. Возбудливо беше, како 
она што ни е неизбришливо во меморијата стануваше самостојно 
друго и толку впечатливо.

Никому ги немаше покажано тие резултати пред јас да ја 
имам таа чест, за да се потврди, бидејќи ништо не откриваше 
пред да биде сигурен дека тоа веќе станало вистина. Еве, тоа 
всушноет и фактички станува, без разлика на формата на тоа 
настанување.

Јас, пак, знам, иако тој не сакаше да знае каде се границите 
на ова, дека кога ќе му здодеат зборовиве ќе си ги фати одново 
материјалите низ рацете и некаква форма од ова секако ќе 
произлезе, но не и ова што толку страсно сега ми го раскажува, 
бидејќи беше скроен за уживање во откривањето.

Алармот се огласи и толку се растропа и се расскока, при-
клештен помеѓу перницата и душекот (дури и јас подрипнав, 
призаспан во фотелјата), што и ним не им гинеше судбината на 
скулптурите што тој, веројатно, сё уште ги гмечел и ги развлеку-
вал во потсвеста (прилегнат на двоседот), ко на јаве, во световите 
до јавето, што стануваа тоа штом, само, ќе ја допреме главата до 
перницата и кога со сета посебна свест ќе запловиме... 

Нему 54-те богови и 54-те демони, со кои во мугрите распра-
ваше, му беа пријатели... точно е седум, неделно утро, 31.10.2010.



Кучешки расказ

Од двесте и педесет до триста збора сакаше да биде, колку 
што кучињата меморираат. Ете, до петстотини, крајно, една А4-ка 
нека биде, така си мислеше, бидејќи Џони не беше обично куче. 

Но ти не си оообицноo куце, нели не си оообицноо куце? ти 
си прееекрасноо куцее! (ги развлекувше зборовите кога му се 
обраќаше) така му годеше на кучето, нему, пак, едноставно му 
излегуваа зборовите ко пеење, а тоа го гледаше фиксирано и 
знаеше дека нешто многу важно му преповторува, секојдневно 
по неколку пати.

Џони е куче, но тој си го викаше чооовеччее. Стално му 
се мушнуваше во креветот кога ќе начекаше шанса за тоа и ја 
ставаше главата на перницата, присустував на таквите случ-
ки, а очигледно, доволен му беше само мирисот на господарот, 
кога го немаше, за да биде спокоен. Дури и кога тој беше дома, 
а не му посветуваше внимание, кришум си го фаќаше креветот 
негов, иако и самиот понекогаш му го дозволуваше тоа, со него 
или без него. Кога ќе го фатеше на дело и ќе го потсетеше дека, 
сепак, тој е куче, се преправаше дека спие, подотворајќи го 
затскриеното окце до перницата, ко кришум да сака да му ги 
прочита намерите, а лицето го токмеше во невина зачуденост, 
иако знаеше дека му е најголемата слабост...

Вметни го и ова, ме замоли, видно среќен што и на ова се 
сети: Кога попот, за Велигден, заврши со обредот кај мене дома, 
и попрска со светата вода, не пропушти и Џони да го прсне, а јас 
го замолив да му го подаде и крстот да го баци, пред вистински 
да го попрска со босилокот. Попот се засмеа, кимна со главата 
два-трипати, зачудено ем замислено, но се снајде слугата Божји: 
е не може, ми вели, не може тоа, тој не е православен христија-
нин. Џони, ви се молам!? 

Џони Пeкинезер ми е пријааателче, знаеш, пријателе, се 
разврза тој весело, и тоа многу често му го преповторувам. Не 
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знаеш, пак, дека од сите најмногу ми се радува кога се враќам 
дома. Ме душка и потскокнува, дува со носето и ме потплукну-
ва, да размени течности, та и јас го потплукнував, за возврат. 
Ме лиже и по рацете, врти околу мене и скока да ме допре со 
влажното муце, да ме баци, кога си ги собував чевлите. 

Знае дека, тогаш, пред да си ги мијам рацете, нему му се 
посветувам. (а сум му зборувал, повеќе пати, за јапонецот што 
на прашањето за својата долговечност, едноставно одговорил: 
ништо особено, сите овие години само си ги миев рацете по се-
кое доаѓање дома, и по секоја обавена работа) Охо хо, така, ти 
се молам, според таквиот рецепт ти пријателе немаш никакви 
шанси за длабока старост, нели? Па, небаре се замисли, неиз-
држа долго, прсна во смеење, се закашла дури, ќе забегаше ако 
не го пресретнев со еден од моите сочни одговори, ко за вакви 
шегаџии. Аман де! Пссст. Го стави показалецот на усните и ко 
трајно ми се внесе в’очи со неговите подзамижани, па ми вели: 
Слушај ваму, е тогаш, кога доаѓам од работа, редовно му правам 
масажа на Џони, по увцата, грбчето и копанчињата, комплетно 
го поминувам низ прстите, а нему му светкаат маслинчињата 
ширум отворени. Но тој знае и мерка да си нема, ја прееетее-
еруваа, непрестано ме душка, па ме допира со муцето и ми ја 
провлекува главата низ шаката, за да не престанам да го галам. 

Сега, јас се засмејав, се закикотев здраво, што друго можев 
на ова што ми го зборуваше, просто не очекував вакви нежности 
од него, бидејќи посветен си беше, само уметноста си ја гледаше 
и ништо друго не есапеше.

Не ме ни констатира, а и таков си беше, едноставно и лесно 
знаеше да игнорира сё живо и диво околу себе, добро го знаев тоа.  

Си продолжи да ја везе неговата, како моето кикотење џабе 
да било... 

Континуирано му додавав нови имиња до негововото, нели, 
пријателе, ме следиш! Па, најпрво стана Џони Лав (сопругата 
го викаше и Џиџи, иако ја карав, бидејќи тоа навредливо го 
доживуваше, ко врапче да е тој, така тоа му звучеше), па Џони 
Лав Пеки, беше следното, па Џони Лав Пеки Б. Р. тодоровски III 
Македонски... затоа еден пријател, кога повремено не среќаваше, 
при нашите прошетки, ќе му го издиктираше неговото подолго 
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име и театрално подзастануваше ширејќи ги рацете во прашал-
ност, за да го слушне, и така да го комплетира набројувањето 
со најновото име, што очекуваше дека меѓу две наши видувања 
секако сум му го накалемил. Пeкинезеровски му беше следното, 
а конечното, театар. 

театар-от си го стекна според еден мој сон во кој Џони... јас 
и Старо Новиот театар Скопски, во изградба, бевме главните 
ликови. Накратко: Се наоѓаме на првата платформа на објек-
тот, по неколкуте полукружни скалила по кои се искачивме, и 
одлучуваме да купиме билет за сё, од понудата на продавачот 
(ко во сон што се исправи пред нас и парагон ни подаде, ко да ја 
испочитува државата) што се однесуваше за секоја платформа 
поединечно и за балконот, што беше поскапа. Подзастанавме 
нерешително, за момент, пред раскрсницата за угоре и удолу, 
па се погледнавме неколку пати отсечно, прашално, и така, како 
договорени, без двоумење се упативме надолу, од долу нагоре да 
си ја разоткриваме претставата за театар-от, што и двајцата со 
Џони ја бевме формирале само од прикаските на постарите. На 
последното скалило, најдолу, ни се отвори просторот, но подот 
беше послан со некаква густа лигава материја, потстврдната, ко 
симулација за површината на Месечината да беше, ко до скоро 
да клокотела. Сувите идеални кругови, формирани од собирањето 
на материјата, беа ко некаква шема од оази по која требаше да 
доскокнуваме за да влеземе во непознатото и да допреме од из-
ненадувањата што плашливо ги очекувавме во полутемницата. 
Потскокнувавме по шемата кругови безглаво, по интуиција, ни 
помисливме прво да ў го откриеме системот на природата на 
материјата во која завлеговме, а бездруго постоеше, и така, под 
првиот столб што ни го попречуваше видикот забележавме дека 
тој се исправа врз темелите на стариот театар, видливи по целата 
линија на основата, лигавата површина на подот, што ја опшиваа, 
како што се вртевме во кругот на кој стоевме. Камените темели 
беа опфатени со дебело стакло, во таква кутија беа заробени, 
што ми се виде впечатливо. Потаму, се вџашивме со Џони, и 
кулисите од Госпоѓа министерка ги видовме, и тие во огромен 
аквариум, та некаква голема светлечка топка здогледавме, во 
длабочината, од подот до таванот допираше, ко аурата на некој 
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од актерите да беше. Подзастанавме пред возбудливите слики, 
на сите страни загледувавме и темелно ги проучувавме, како да 
бевме наумиле се да заробиме во меморијата, го полневме окото 
со кадрите убавина, неизвесност и константниот уплав што си 
го вдомивме, но немаше каде, ниту време имаше за промислу-
вање на ситуацијата, па одново се раскокавме, лево-десно, една 
напред две назад, та се подисправавме ко животинчиња што го 
насетиле крволочниот непријател, внимавајќи да не промашиме 
некој круг та да не голтне живата материја, и оп, доскокавме 
до ново изненадување: на целиот ѕид, од лево што ни се отвори, 
со ништо непрекинат, завесата беше крената, ко ѕидот да беше 
самата претстава, некаква си, а тоа беше единствената мал-
терисана и бело обоена површина во нераспарчениот, отворен 
широк простор... одеднаш, круговите по кои се движевме почнаа 
да се намалуваат, како лигавата маса одново да проработи... 
бевме во опасност. Џони пред мене насети сё и како веќе да 
го имаше гледано тој филм, се раскока сигурно, лево-десно по 
крукчињата, дури и по неколку прескокнуваше, та и мене ме 
повлече, како први така други, како да си игравме, и така, сё до 
некој излез, до светлина, на другата страна одеднаш се најдовме. 
Одново во скопската реалност, грда ко секаква друга реалност, 
задишани и уплашено загледани во зградата на Холокаустот 
отспротива. тогаш Џони просто ми се фрли на градите, се тре-
сеше, неверојатно, а онаму, тој беше херојот што ме извади од 
самата утроба на она животинче на подот. Исплашен беше, ко 
одеднаш треска да го стрефи, дал од ѕверот од пред малку или 
од новата скопска светлина, немав ум за такви заклучоци, а и 
самиот почнав да се тресам, ко прат, ко храбриот мој Курчо што 
и натаму трепереше.   

Се враќам во реалноста, ме слушаш! Ми вели, јас најчесто и 
најдолго го шетам Џони, го мочам, нели, два-три пати дневно, и 
до два-три километри во една насока знаеме да поминеме, но не 
помалку од седум-осум дневно, па нормално е, ременчето мене 
ми го носи и влече и квичка со мене да излезе на прошетка. 

Најмногу сака пилечко (така го има научено зборот, бидејќи 
како пред дете се преправам кога му се обраќам и дебели муа-
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бети му врзувам, па нужно, така и го напишав, за збун да не му 
направам кога ќе го исчитува писаниево), И покрај храничката 
негова, и пилечкото и виршлите што му се дополнение, секогаш 
го фиксира погледот кон мене, кога седнуваме на маса, сё до-
дека не ќари нешто од менито Господово на трпезата. Едвај го 
дочекува блакцето, кутар тој, од кај да знае дека од шеќерите му 
страда видот. тој не е оообицноо куце, иако често ја прееетеее-
рува, гуши и дрви малиот Курчо. Ете, на ова негово име просто 
заборавив, а Јане т. инвентивно му кумуваше, како за трето во 
конечниот редослед: Џони Лав Курчо Пеки Б. Р. тодоровски III 
Македонски Пекинезеровски театар. Џони ја прееетеееруваа 
што и на секоја сенка од тревка ја поткрева ногата, та се вкопува 
по секои десетина мои чекори, нарушувајќи ми ја медитација 
во која што влегувам при нашите прошетки. (Од една таква 
настана и расказов.) 

Има три кучешки години и невеста му е неопходна. 
Во меѓувреме рикна мојата патика, десната, само неа си 

ја љуби, и решето ја стори, а ваму, кога ќе му најдам некоја од 
неговиот сој, пребирлив е малиот, врти глава по само првото 
мирисање, иако, освен скублите што се имаа провлечено низ 
неговото префинето сито, повеќето беа вистински убавици. Но 
Лав Курчо не мислеше со секоја што убаво изгледа и семејство да 
прави, вртеше глава и гордо ја вееше опашката што му одолеал 
на предизвикот, надевајќи се дека еден ден и вистинската ќе 
се појави и ќе му се натокми.

тој, пак, најмногу ў се радуваше на Леа, од комшиката 
Билјана, но таа за три висини беше поголема од него и како 
мајка се грижеше и си играше со него. Сега Леа имаше кученца, 
седморче окучи, ко славната на Јесењин, па затоа помалку ја 
имаше на улица. Џони насетуваше што може да биде па ме вле-
чеше кон крајниот влез од зградата отспротива, за жива глава 
не се предаваше во тегнењето, па морав да го качам на петтиот 
кат да ја посети мајка Леа. Кога ја виде со оние седум црвци 
приклештени за неа, застана сериозно, за момент, и почна да 
ја лиже по челото и очите, та зеде круг околу неа да впишува 
и да подрипнува од среќа. Имав впечаток дека веднаш би ги 
признал за свои, очигледно, заробеното татковско силно му удри 
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во главата, зеде и нив да ги лиже, неа та нив, непрестајно, едвај 
го оттргнав, по неколкуте кучешки збора што си ги разменија 
на заминување.

Замолче и се притаи во чувствата покренати од крајот, 
извесно беше. Со таквите длабоки паузи го славеше крајот, 
всушност, така се превезуваше до почетокот на она што ќе биде 
следно, а широко ги планираше проектите. Го познавав таков, 
подврзувањето на едниот крај со почетокот на другото некакво, 
во делата, силно го доживуваше. 

толку ќе да биде, се спасив, од сите овие распослани чув-
ства, си реков, кога тој се исправи и се доближи до компјутерот 
и зеде да исчитува... 

Се тргнав, да приседне во фотелјата, и кога си зеде сё пов-
торно на глас... Кучешки расказ... Од двесте и педесет до триста 
збора... не издржав, повторно закикотев, сега дури подрипнував, 
скокав на средината од собата и просто рикав од смеење, за да 
му наплатам за претходното негово игнорирање (ко смеењето 
за него ништо да не изразувало, небаре се било во зборовите), 
а и за онаа, инсинуацијата со природата на мојата загрозена 
долговечност, на што прсна од смеење, иако ретко се смееше.

тој ко да не беше тука, а јас, пак, незнаев кај сум, ја пре-
терав бездруго, иако содржината што пред малку ја отчукував 
беше дури повеќе... одново се закикотев... ај беља...

Вети А4-ка за Џони, а еве, три се сторија, нејсе, та тој и не 
е оообицноо куце.

Овде нема проект, нели? Кој да го знае, со него никогаш 
не си на чисто... а тој одлепи... јас забегав... а Џони навиваше... 
23:09, 15.11.2010… утре? Нов ден..., ... конечно се сетив, тоа, тоа 
беше... дури три претходни негови проекти ги имаше именувано 
со чудесниот термин, театар... ај сега, да те видам, оди па ми-
сли... Отидов конечно...



Храмот води

...
Ги запишуваше редовно, веднаш по будењето, во неколку 

прибелешки во кои ги преоткриваше клучните слики, како да 
„мапираше“ вредности во нив, а во текот на денот ги реконструи-
раше наполно, додавајќи по некој слој што во сонот не успеал да 
се доодмота, се до клучното, трагите до конструкција што може 
да се допре до дело, или до одреден контекст со проектите на кои 
работеше, во кои се случуваше парчиња од нив да најдат место.

Прелистуваше по своите соништа, а сонуваше, претежно 
кога беше во тензија од она што моментално го создава. На 
потсвеста во нив гледаше како на натсвест, како одговори на 
своите тековни творечки дилеми, а само тој им ги знаеше врски-
те, иако, често, тие беа недофатливи фикции што и не допираа 
до неговите уметнички зафати или, пак, естетики, до она што 
беше неговиот творечки свет. 

Неговата сопруга нив ги толкуваше, но за себе, бидејќи 
тој не сакаше да го слуша тоа, иако знаеше дека многу нешта 
се кријат во ѕвездите, па така, целата негова судбина таа ја 
знаеше, сё до границите на неговата креативност и до вистин-
скиот негов крај. Сонувалќи, тој на глас ги опишуваше сликите 
во сонот, како уште во нивното настанување да ги токмеше за 
некаква пишана форма, а доколку, пак, неговата сопатничка 
сето тоа го запишуваше, можеше да си напише цел роман, иако 
зборовите знаеја и да се подизмешаат, до неразбирливост, со 
неговото страшно грчење, од кое спалната ту се стресуваше во 
собирањето, вакуумот што тој го создаваше при, просто, него-
вото вшмукување на целиот кислород во неа, ту експлодираше 
во нејзиното ширење, со издишувањето во ритамот што тој го 
диктираше, а таа не можеше сон да скрпи. 

Се фокусира на еден од нив, иако веќе објавен, 2002-та, 
страница 151-152, но сега го пребаруваше парчето без кое таа 
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содржина не би стекнала карактер, каков што веруваше дека 
тој расказ има. До најсилното сакаше да дојде, но без да ја земе 
книгата, очекувајќи дека така, сосема природно, тој текст и 
вистински ќе се збие само во тоа, едното, што нему му требаше. 
тоа бездруго не е на почетокот на текстот, си мислеше, бидејќи 
по таков кристал сё натаму би било безначајно и меко, лабаво за 
сериозна структура, белки тоа не му се случило нему. тоа секако 
е потаму, текстот како да му беше пред очи и како по редовите 
да поминуваше, во парчињата што му се подаваа, како некак-
ви планови во слика, и ете, најпосле го притесни во погледот и 
знаеше дека тоа е токму тоа. тогаш реши да ја земе книгата и 
по подолго време да го исчита СОН БР. 1, та парчето кристал, 
во него, и два-три пати: ... Веќе е црна темница, точно три и пет 
по полноќ, како што ми одбројуваше швајцарецот. Во самиот 
внатрешен агол од правоаголната трошна неколкукатница, со 
идентични страни, од неколкуте такви објекти што опшиваа 
заедничко двориште, во кое одеднаш се најдовме, се гледаше 
мал светол отвор, единствена светлина во црната тишина, како 
точката на идеалната средина на објектот, што се наѕираше, 
да ја бележеше. Логично е да беше прозорец, според висината, 
всушност, се покажа дека е влезна врата. До тој отвор, дома, 
човекот долази по некакви метални скали што се создадоа тука 
како во сон и по нив се мушна внатре, во светлината. тргнав и 
јас, но не и како него, бидејќи скалите мистериозно исчезнаа, 
како што пред малку и настанаа тука. Најпрво отворив една 
обична, бела дрвена врата, во приземјето, под оној светол отвор, 
но зад вратата немаше отвор, всушност, вратата немаше влез, 
туку сама гола цигла беше она што се отвори, а на таа површина 
имаше метална врамена решетка, сочинета од хоризонтали, што 
функционираше исто како и вратата, а и двете ништото го отво-
раа. Ја фатив и решетката да ја отворам, а таа како низ воздух 
помина низ вратата што ја имав подотворено. Фантастично, 
подрипнав од впечатокот кога, за миг, различните насоки на 
белата површина и конструкцијата се споија под некаков агол. 
Решетката беше сочинета од три исти такви, наслоени една врз 
друга и на горните профили прицврстени на „ментеши“. Ги от-
ворив во височина како скали и по нив се искачив до истата таа 
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светлина, како и мојот скорешен пријател. Ѕирнав, та се тргнав во 
мигот, но љубопитноста ме надвладеа и одново си ѕирнав, а пред 
мене се случуваше драма, во тоа мало квадарче простор, ко од 
светиот дух осветлено. Додека јас ја изведував онаа фантастична 
операција со вратата и решетката што ги вљубував, човекот си 
фатил вистинска љубов, веќе како разбеснет бик фучеше врз сё 
уште мамурливата жена и подразбранетото нејзино руменило 
меѓу снег белите нозе... Сё во ова парче ноќ беше скулптурално... 

Кога заврши со препрочитувањето, се загледа во насловот од 
десно, СОН БР. 2, страница 153..., но веднаш ја затвори книгата 
за да ја препофтори постапката од пред малку и до посакуваниот 
бисер, одново да дојде без текстот, но она, кристалното, што и тука 
ќе го бараше, едноставно беше нестрпливо, та самото просто се 
растече од книгата и му заштеди време: ... Влегуваме во огромен 
долг простор, некаква работилница за чудесни направи, што 
беа разместени во него. Имаше некаква силна раздвиженост и 
разиграност меѓу луѓето што не пречекаа и гордо ни зборуваа 
за нивната работа, подготвени со прикаската наизуст, како да ја 
очекувале нашата посета, ним очигледно значајна. Наликуваа 
на циганска черга, некаква колонија на весели чудаци. Бевме 
изненадени од полнотијата на амбиентот во кој се најдовме и 
збунети од љубезноста што ни ја приредија луѓето, иако не зна-
евме со што сме ја заслужиле. Нё опкружија со лицата втурнати 
во нашите, гледав само очи и усти што се отвораа, дури до уши 
повремено ги растегаа и лицата ги изобличуваа, развеселено како 
во нем филм да ми довериле главна улога, така се чувствував, 
бидејќи ниту ги слушав ниту можев да ги видам, така внесени 
во нас. Одеднаш, како фокусот со брзина на светлината да ми се 
зби во точка и одново прогледав. Погледот си го најдов во една 
блескава структура што се исправи пред мене, како ококорени-
те очи пред тоа, составена од три месингови плочи, приближно  
100 см х 150 см х 5 см, во хоризонтала една над друга, поврзани со 
хидраулични цевки (долги колку и помалата страна на плочите) 
што завршуваат во зглобови на сите нивни агли, и исти такви, 
взглобени хидраулични цевки, што продолжуваат до основата и 
други, на другиот крај, на највисоката точка на конструкцијата, 
значи, најдолу и најгоре, поврзани меѓу себе во правоаголник, што 
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се создава така, исто со хидраулични цевки и зглобови. таквата 
направа беше опшиена со околна, подвижна квадарна конструк-
ција, како нејзин носач, во која беше прикачена/ взглобена, така 
што при минимално поместување на избалансираната тежина 
на плочите целиот склоп се придвижуваше незапирливо, како 
организам, без никаква употреба на енергија, како своевидно 
перпетуум-мобиле. Плочите, со нужниот нескротлив дисбаланс, 
што се случуваше како резултат на идеалната балансираност, во 
самата точка каде што нивните агли настануваат, натежнуваат 
врз хидрауликата и силата пренесена на зглобовите доведува 
до повеќенасочни движења, зависно во кој агол ќе натежне и 
ќе дејствува силата, сё до можното местење на плочите една врз 
друга или нивното преклопување во повеќето можни насоки на 
така формираниот интеграл, вклучително и оние форми што 
настануваа при нивното одвојување, моментот предизвикан 
само од силата на нивниот контакт, кога ќе се допреа при налег-
нувањето, та сё така до различните форми и насоки на целата 
структура, што се случуваше пред мене, а беше просто незапирли-
ва... Друга, пак, скулптурална структура, наликуваше на робот 
за пренесување товар, без употреба на енергија. На централен 
кружен тас од полиран инокс, а целата направа беше од инокс, 
поставен е цилиндар, буре за товар, вжлебен во тасот. тасот со 
цилиндарот со посебни зглобови и хидраулични цевки, и над 
и под себе, е прикачен/вграден во обиколна линеарна кружна 
конструкција-вертикален решеткест костур од профили споени 
во хидраулика и зглобови што, пак, во основата продолжуваат 
со пократки хидраулични цевки во зглобови, како нозе, и завр-
шуваат во крајни „папучи“ во кои исто взглобуваат. Доволно е 
само почетно екцентрично натежнување на товарот за целата 
конструкција да се помести полукружно, да заротира за една 
своја зафатнина на некоја од нозете на конструкцијата, в’лево 
или в’десно, во насока на почетното натежнување на товарот, 
со што може да се контролира и насоката на самото континуи-
рано движење, условено од следното натежнување во спротивна 
насока и таквото ротирање на конструкцијата, а впечатливата 
структура како ’рбет елегантно, целосно да разигра... Потаму, 
уште една инокс сензација. Цевка во вертикала, со дијаметар 
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околу 80 см, во основата полутопчеста-со шест хидраулични нозе 
со зглобови, што на горниот крај взглобуваат во прстен што го 
опшива спојот на цилиндарот и полутопката во што завршу-
ваше, а најдолу во полутопчести „папучи“, што газат на земја. 
Цилиндерот е приближно 2 м, составен од два дела, долниот  
120 см, а тој над него 80 см, взглобени во пресекот, таквата 
нивна половина. Горната точка на цилиндaрот, на 2 м, исто е 
зглоб, во кој е поставена топка-кугла, со ист дијаметар, како на 
пиедестал. Над врвот на топката се наоѓа прстен со нешто помал 
дијаметар од нејзиниот, и ист таков прицврстен на нејзината 
површина, за горниот прстен елегантно да се спои со топката, 
по истиот систем, со хидраулични цевки и зглобови. Прстенот 
над топката има жлеб-канал во кој непрестајно патува кугла, 
што ја дебалансира структурата, а тоа доведува организмот 
целосно да танцува како жена во грациозни движења, всуш-
ност малата кугла патувајќи низ жлебот ја раздвижува, но и ја 
балансира нестабилноста на взглобената топка и пренесената 
нестабилност врз половината на цилиндарот и самиот предмет 
во целина, вклучително и својата сопствена, со што предметот 
се придвижува и во основата, како и целосно, од што не можев 
да го оттргнам погледот. 

Дали трите конструкции, што ги видов, всушност беа само 
една, што ми се престори како три, не сум најсигурен, но знам 
дека беа убави и дека посакав да ги имам...  

Ги отворив очите, но во полусонот сё уште бев во сликите, 
што си ги преповторував за да не ги заборавам, како оние што ја 
имаа таа судбина и засекогаш исчезнаа, а залудно не се предавав 
да се сетам, што со прстот на чело, или главата приклештена 
меѓу дланките, што поминувајќи со показалецот под рокчиња-
та на челото и по слепоочницата, дури, симулирајќи го самиот 
Мислител на Роден и дел од Комунистичките лидери или, пак, 
така заѕверен во празно. Подолго бев така, со рацете прекрсте-
ни под глава, и мрморев сенешто, час немо, час гласно, очите 
ту отворени ту затворени, положбата што ве остава занемени 
пред различните слики за вистината... Свеста ли? Што и да е. 

Одново потонав, но ова, верувајте, беше јаве.
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... 
Се најдов пред грандиозна убавина од безброј стаклени ку-

тии-аквариуми во кои беа заробени сите води: сите изворчиња 
и поточиња, реки и реки понорници, бари и мочуришта, и да 
не набројувам, до сите паднати дождови кон земјата и сите кон-
дензирани води. Беше тоа храм на животот, во кој се уживаше 
целосно, во убавината и вообразбите на неговите суштини што, 
пак, се пројавуваа и до миризливост на отсликаните мисли. Ова 
огромно здание беше соѕидано од парчињата живот на сиот жи-
вот на земјата. Овој воден град, концентрираната моќна целина 
што ја заведува и ја расфрла светлината, како да го зрачеше од 
себе самото сонце. Немаше друга намена, освен да биде убавина 
и парче суштина...

токму ова, последново чудо од објект, требаше да ви го от-
слика попрецизно, насловон не е случаен, но неговото сонување 
видовте каде нё одведе... Се плашеше дека непотребно ќе вле-
гува во описи. Веруваше дека парчево за Храмот Води му беше 
доволно, а сликите за крајната скулптуралност предвидливи... 
00:59, недела, 5 декември, 2010.



Храмот сенки

Страшно збрче по 4 Јули црвенo Југо 45-ка, да претекне бел 
Ауди 4. Никаква глетка. Знаев дека нешто ќе се случи. Ме засмеа 
сликата, во Ништото во кое бев, а им допуштав на убавините на 
Ништото да си го кажат своето, особено кога моето дејствување, 
секакво, ќе се посомневаше во себе и ќе ме засмееше со бучавата 
што ја креваше за ништо, како и Југото. Меланхолијата си нема 
работа, па ми го кривеше нејзиното лице, бледо загледана во мене. 

Во медитативните прошетки во 20:05, што ги правев често 
за да си ја избистрам главата и да приберам троа вечерна со-
цијализација и свет, по нешто различен, а моето Пекинезеровско 
пријателче Џони да си ги обави потребите, за Југото што рикаше 
од пробиените ауспуси во тој свет немаше место. Но, што е, тука е! 
Слушнав кочење и силен тап удар, недалеку од мене, а не можев 
да видам... Доближувајќи се, гледам дека не е истото бело Ауди 
од пред малку, но иста таква 4-ка му го смачкала клунот до корен 
на Југото и така се извртеле, по средината се допреле во форма 
на полукрст, како на самиот Господ да му испраќаа молитви. 
Разлетано стакло и стуткана лимарија, по некој машински дел 
и пластика по улицата, но ништо пострашно. 

те славиме Господе, сё е во твои раце.
По два часа се враќам по истиот пат, по кафе муабетот во 

Давидов, и наидувам на STOP, од едната страна полицајка, од 
другата полицаец, со едната рака потпрени на кругот, како да беа 
чувари на самиот грб на Општина Ѓорче Петров. Се приближив, 
кога, пред мене, сё уште истата сцена. Иста се чинеше, но друга 
била. Актерите од истиот вид и серија, боите до исти, а сцената 
и позициите како непроменети. Само што Југото беше црвено-
портокалово, дури ме збуни, со претходното што беше „цинобер“ 
црвено. Се загледав вџашено, што можев друго?

Маaлски пријател, што се најде во настанот случајно како 
и јас, ме замоли да седнеме на муабет во близина. Нешто многу 
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итно било!? Немаше бегање, или пари ќе му требаа или некоја 
друга услуга, или едноставно, во друштво, да отепа уште некој 
час од денот на заминување. Јас, пак, под импресија на коин-
циденциите, бев во други филмови, и прашалници, но тоа е, 
кога веќе си го губам времето посакав уште некоја чакра да 
поттикнам. Домаќински си ја фативме работата, да не бројам 
од менито што се сврте на масата, а не чув ништо како да дошло 
нож до коска – јас за сообраќајките, тој за жени – е добро, имало 
и таква што наумила да го жени, та нашол мене како експерт да 
ме седне на муабет, живи Бога. Се погоди виното, коинциденци-
ите и ѕвездите подзгаснаа, а и жените на пријателчето фатија 
споредни улоги... „фајронт“...

По трет пат, таа вечер, се најдов на истата крстосница, 4 
Јули-Банатска, веќе подготвен за изненадувања, но замаен 
пливав во други води и сeнешто смислував... А онаа што сакала 
да го жени многу добро ја познавав. Кутриот тој... Одново силен 
тап удар. Како од потсвеста да го слушнав, подзаостанат од оние 
претходни два, што така ми се јави во подзагреаноста. Истата 
сцена се отвори. Не не, не е можно! По третпат во иста вечер и 
на исто место? Ми се случувале вакви нешта, но не, ниокогаш 
вака. Пред мене едно големо бело, помало жолто-портокалово, 
во т споени, ѕвезди по улицата... ај беља...

...  
Времето ми одеше побргу, 18:15 се пројавуваше за 19:15. 

така го гледав, тоа беше моето моментално време што ме заве-
дува и ме рашетува. 

Попладне си отспивам, бидејќи потоа бистро можам да го 
користам остатокот од денот, па така и еден Понеделник и Среда, 
а и следниот Понеделник, три дена во исто време, по будењето 
и кафето, тргнував еден час порано, заради ѓаволот, на средба 
што тие два дена во неделата, од 20:30 до 22:00 ја имавме дого-
ворено, иако, неколку пати погледнав на часовникот, но видов 
20:05, наместо точното 19:05, кога излегував и дваесетина минути 
пешачев до мојата дестинација. тоа е истото она време и истиот 
Понеделник, првиот од погоре , кога видов три сообраќајки во 
една вечер и на исто место, дури до исти актери и сценографија на 
настанот. Помислив, како да не помислам, и на можни релации 
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на чудесната коинциденција со мојата дестинација, средбите 
мои, најважното таа вечер, од сё друго во таквата недофатливост 
на вистината со голо око, што би можело да има некаква чудна 
врска со ова што ми се случуваше, а ѓаволот ни ора ни копа, 
како што велиме. 

Отфрлив секаква можност за тајна врска, интуитивно како 
што и помислив на тоа, таква ѕвездена прашинка, или некаква 
Ред-ова конспирација. И ронка да најдев што би ме навела на 
помислата, сё ќе ви раскажев, и за местото и за природата на 
тие средби... 

Фантастични коинциденции, неверојатно!
Ми се претставуваше како некаква уметност, дали коин-

циденциите или меланхолијата ме удрија, што ли беше, или 
Високите средби ми го вратија дејствувањето, а пак се засмеав, 
за ништо. Но, од уметност не се бега, колку и да е недофатлива. 
Видов огромна Сенка, кон која се упатив, а окото ми разигра.

... 
Храмот на знаењето Сенки беше проект со сите нишани, 

целосно обмислен и до ситници забележан на вообичаените начи-
ни, и во макета, иако до таму, така материјално верно, тој многу 
ретко практикуваше да испитува пред самата реализација на 
замислите. Оставаше простор и за убавината на изненадувањето 
и за силата на случајот, за сјајот на неочекуваното, како што се 
доживуваа обично таквите решенија. Но овој пат макетата му 
беше самото дело, самата преголема, иако сонуваше да ја оствари 
каква што ја замислуваше. требеше да биде огромна структура 
која ќе го собере сето знаење на овој свет. Вистинска Библиотека 
Сенки. тој знаењето со сенки го асоцираше. Немаше репер за 
нејзината големина. Беше обликувана од сите заробени сенки 
на сё што постои и сё што се гледа, и сенките на сето она што 
поинаку постои и она што можеме да вообразиме како какво пос-
тоело. Беше тоа треперлива форма создадена од сите тие ликови 
зголемени во соодветен размер, всушност огромни, наредени 
едни над други во катови. Правеше илјадници такви од картон 
и испроба неколку варијанти: градени од поголемо кон најмало, 
од најголемо кон помало и синуозно до поголемо; синусоидни 
криви со разновидни амплитуди, нул-точки и осцилации; осци-
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лациони криви по вертикала и по хоризонтала... Поставуваше 
такви едни до други, со контролирани растојанија и допири, во 
така акумулираната целина. тоа беше контролиран раскош, 
празник за окото. Како и да ги редеше поединечните сенки во 
таквите форми што настануваа, тие имаа нагризана, нерамна 
површина, што ги правеше облиците повозбудливи, како секоја 
форма што ја создаваше така да стануваше нестварна.

Во тој кристал, речиси недофатлив за погледот, маѓија 
спрострена на огромно плато, буквално голо, за полесно да го 
собере окото, беа сместени сите книги на овој свет и оние од све-
товите, нам непознати, та многумина маѓепсани од убавината, 
синусоидно разиграна, сами се пријавуваа за парче простор и 
донираа. Целото знаење, историјата на зборот напишана на сите 
познати јазици и оние од другите светови што ги запознававме, 
и на различни материјали и виртуелии, нови и најнови, одеднаш 
се слеа на тоа место.

Александрија падна во завист... 

Безброј непознати ми се јавуваа и ми цитираа пишани из-
вори за поделеноста на тогашниот свет, дали повеќе отсјајувал 
Храмот Веди или овој Сенки. Можеби тие и сё уште постојат 
некаде, доколку не ги голтнала земјата, или небото, та некаде 
пловат за восхит, до ден денешен, две илјади и десетата светлосна 
година, 09 декември, 00:05, локација непозната.



Храмот сонце Гала

Беше сомнителна, како истражувач-натрапник, што го 
забива носот во секој продукт ставен под хипотеза, во секакво 
лајно од тајните за крајот бескраен на просторот и на материјата, 
иако таа исплашена и загрижена во истрагите Локација/Место/
Дом за себе.

Во сeвселенското се вовлекуваше кришум, притаено нару-
шувајќи го просторот на нејзините полусестри и браќа, да не 
ризикува да ја исфрлат од играта, а беше Нова и ја демнеа од 
сите страни. Ў се чудеа на нејзиното безглаво талкање по точ-
ките вселенски, како што ним, веќе подредени и ситуирани во 
бескрајот, им се чинеше. 

Ја конструира за прибежиште, посебен свет, а беше заморен 
од овој, сегашниов, со потрошени желби да го менува, она што 
во младоста му се чинеше возможно и покрај сите порази, ама 
инаетот беше неговата константа. Години подоцна стана наполно 
индиферентен кон сёшто нема допирни точки со создавањето и 
неговата уметност. Ништо не го поместуваше, а беше трениран 
да отера сё до чмарот на ѓаволот и гајле да си нема. Каков свет, 
какво опшество, каква татковина, каква култура, та и уметност, 
за него не постоеше ништо надвор од создавањето и од неговата 
уметност. 

Насетуваше дека неговата ексцентрична потреба за наджи-
вување наскоро ќе стане нужност да се преживее. И би, дури не 
сакаше да поверува колку бргу неговото засолниште, од инает и 
авторска игра, и вистински му стана спас, како и на оние десет 
илјади други, точно десет илјади одбрани браќа и сестри на кои 
им ги отвори вратите на Гала и така го преживеаја отфрлањето 
на Земјата од Белата Патека, Белата Вода сосё темната Мате-
рија и Црните Дупки во неа. 

Мртва тишина пред влезовите во Гала. Немаше паника и 
нервоза, туркање, газење, јавање, терање „у пичкуматер“, ниту 
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преку ред имаше. Сите си беа неслучајно да преживеат, без вујко 
владика си беа во редот, а целиот ум на светот беше тука, иден-
тично распореден во десет целини, ни грам повеќе, ни помалку. 
Си беа рангирани по тежината на умот и потврдениот придонес 
за човештвото, помладите и сё уште децата, по IQ резултатот, па 
пред десетте врати на Гала мирно врвеше редот, кaко посмртна 
поворка мирно и без глас. Сите си беа во себе.

Гала ротираше со брзина од 552 км/s, колку и десетте прсте-
ни слоевито распоредени, од поголемо кон помало, во нејзината 
внатрешност, што исто ротираа, секоја следна во спротивна 
насока на онаа пред неа, а беа посебни галактички орбити 
околу централното јадро густина што, пак, ротираше со дупли 
1104 км/s, што оваа убавица ја катапултираше со неверојатна 
експлозивност од 2208 км/s, стартна и константна, без никакво 
забрзување, предизвикана од дупло поголемата внатрешна 
брзина на ротирачкото јадро, од онаа, надворешната, со која 
Гала ротираше околу својата оска, и на неа идентичната брзина 
на ротирање на внатрешните галактички орбити. Брзината на 
движењето на Гала тој ја контролираше со приспособување на 
степенот на изедначувањето или степенот на отклон на тие две 
брзини, во максимала дупло различни. така го контролираше 
и слетувањето на Гала на Земјата, или на некоја од нејзините 
сегалактички сестри и браќа, всушност мигот кога ја допираше 
Земјата, колку само да ја поздрави, бидејќи еднаш годишно 
слетуваше и полетуваше, постојано на истото место и во исто 
време, на/од своја екс планета што успеа да ја собере во себе. 

талкањето заврши, се насели, припаѓаше во Галаксија-
та Скулптор (што во дамнина ја избегнала опасноста да биде 
голтната во Патеките околу Сонцето), сегашното нејзино полно-
празно, каде што се ситуира, по илјадниците светлосни години 
талкање, за природно негде да се припаѓа и да се биде дома, да 
се има адреса, иако сенепросторот беше нејзиниот дом. Фактич-
ки беше дома на Алфа Скулптор, што сјаеше 1700 пати повеќе 
од Сонцето, пет пати беше поголема и 680 светлосни години 
оддалечена од Земјата, од точката што ја заземаше Алфа од 
остриот агол од ромбоидот што го чинат со Бета, Гама и Делта 
Скулптор, и во нив помалите ѕвезди од Соѕвездието Скулптор, 
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чии логаритамски спирали, таканаречените спирални раце, сё 
ушете ја обединуваат галактичката орбита. 

За паметење беа тие мигови на возбуда и восхитеност од 
моќта и впечатокот при создавањето на широкото огромно свет-
лосно „V“, резултат од слетувањето и полетувањето на неговата 
светлосна убавица, во времето кога му беше само прибежиште, 
сопствен свет.

Кога во ателјето го испробуваше моделот, ги иселуваше 
сопругата и синот, за секој случај, што знаеш..., како велиме, 
иако сите ризици ги имаше исклучено, бидејќи, тогаш, го ин-
тересираа само нејзините основни функции, под изедначени 
брзини на посебните ротирања, до денот кога излезе на терен, 
неговиот Кејп Кенеди/Канаверал-Флорида, Вселенскиот центар 
Крали Марко/Итар Пејо-Мариово, од каде што за прв пат поле-
та Малечката Гала, дупло забрзувајќи го нејзиното централно 
јадро. така, неговиот нов свет стана засолниште меѓу ѕвездите, 
дело што ден по ден стануваше кристал. таму се роди и оваа 
идеја, а и повеќето други, што веруваше дека ќе се случат, ќе 
се напишат како и да е. 

точно на годината од полетувањето и во истото време, 12:00, 
успешно слета во заезерената Црна кај Расимбегов мост. 

Гала не користеше гориво, ротираше околу сопствената 
оска со силата на + - + магнетниот поларитет по оска, како и 
внатрешните прстени-орбити, контролирајќи ја брзината на 
движење со магнетните растојанија меѓу нив. така тој ја до-
биваше и дуплираната разлика во брзината на ротирање на 
нејзината сопствена и на внатрешните прстенести орбити, што 
беше идентична, наспроти онаа на централното јадро, што во 
мигот на нивното дуплирање ја катапултираше Гала во космо-
сот, како атомска експлозија, со константна брзина, таа дупла 
од онаа на централното јадро што, пак, е дупла на онаа околу 
нејзината оска и десетте засебни орбити, а ова неколку пати 
веќе го преповторив, фасциниран од откритието... 

Неговата мисија строго ја чуваше во тајност, а и кој во 
оваа волкоебина имаше време и здрав ум за ваквите нешта, па 
и неговото слетување, кога плесна во Црна, да не чепкаа заби 
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Платнарот и Ферид во ресторанчето Расимбегово, како да беа во 
чекална за следниот лет, а нивните Шарпланинци ‘ржеа, како 
мечки, на Лепа Ангелина и Спиро Црне што вјасаа од самиот 
центар на историјата, ни самиот Господ не ќе го забележеше 
Македонското светско чудо, Мала-та Гала, и него, што успеа да 
преживее. Замислете си го чудото кога тој ја стокми Вистинска-
та Гала и моментот кога се растури Сончевиот систем, а таа го 
направи фантастичното широ V кон полната празнина. 

Се двоумеше за нејзината форма, кога ја обликуваше, но 
топката сё уште е најсовршената, иако, помисли дека ќе открие 
нов апсолут без никаква спротивставеност во проекциите, тотал 
- мир и динамика во едно. А толку убаво се забавуваше преврту-
вајќи ги формите низ рацете што и самиот Мур би можел да се 
подзамисли и своето ателје за макети да го стави под сомнеж, 
доколку беше жив, а Крег да падне во очај, Капур да почне да 
се моли на оној со повеќе имиња, Вајтрит, пак, од немајкаде 
да фати да го руши сето нејзино Полно Празно, сам Бог знае 
што Хџи Бошков би сторил, тоа не би сакал да го види, да не 
споменувам други, особено не ситна боранија, за ова силно што 
му се случуваше, како во транс заробен од осетите, кога умот 
вистински го тргаше настрана. 

Со Сонцето Гала управуваше самиот и неговата сопруга 
Бели, покрај синот Ротплу II, што требаше да го наследи, а ги 
беше обучил во тајните на оваа машина живот, сепростор во 
мало, со галаксиите во себе, иако сё беше автоматизирано. Со 
неговите браќа и сестри рамноправно делеше сё, особено свест, 
совест и чест, таквите баланси за мир во куќа, до погледот и 
аголот, мислењето, знаењето и мемориското. Беа одбрани да 
живеат за сите тајни на овој свет. 

Ова чудо на земјата (тие земни мигови), а мал кристал во 
сегалактичкото, ги чини големи прашањата за пропорциите, сё 
до креативноста и создавањето, уште поголеми. Не се познати 
материјалите од кои тоа беше направено, ниту таквата невидена 
сила на магнетниот поларитет што ја покренуваше Гала. Голе-
мото ли, или Мало Сонце, да не го релативизирам релативното, 
полетуваше и слетуваше во тарпеј Црне, Мариово, Македонија, 
крај Расимбегов мост. Кралот на тарпеј, Ротплу I Скулпторот, 
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како свет за себе, го направил леталото и за неговите Mузи 
Ротплуидите, неговите 9 сестри, но и за древно Мариовскиот 
Бог Нора-оној што норадува здравје, и за Ион, Богот на виното 
и пријател на Ротплуидите, најпосле, и за легендарниот Ефро, 
синот на музата Поила и Оло, меѓу оние десетте илјади славни 
и спасени.

Еден ден, оној единствениот во годината, во мигот, во за-
едничкиот миг на слетувањето и полетувањето, неговото Сонце 
не ја допре земјата, не се врати, едноставно исчезна засекогаш 
и со него исчезнаа и одговорите за крајот на сё/не/просторот и 
тајната над тајните. Веројатно еден ден можеби и ќе се врати 
за да го потврди своето чудо и секако моиве зборови.

Извесно е, Големото Мало Сонце Гала некогаш и повтор-
но да слетало на земјата, бидејќи гробот на Ефро, родениот во 
Мариово, е пронајден во подножјето на Мариовската планина 
Оли, но и храмот на Ион, древно Мариовскиот Бриг, се наоѓа во 
Нои на Оли, како и многу други показатели...

Повеќе скулптури му се отскриваа во главата, без нужност 
да се случат, ви се молам. 

Ова стануваше доволно по себе. 

Дури и Платнарот и Ферид, во опиеноста од природата и 
винцето, не пропуштија, пред и тие да фатат место во Гала, сосё 
Шарпланинците свои, Лепа Ангелина и Спиро Црне, да чкртнат 
по нешто за впечатокот и возбудата, и да го потцртаат датумов 
12.01.2011, точно 12:00, без сенки... 
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Локација овоет

Одлепи Ешад Нагард во долговечерната алкосеанса и си ја 
наврте водата на својата воденица. Си завлезе во полето Фајде, 
една од нему драгите теми, стануваше јасно, покрај Верата, Бракот 
и Семејството, традицијата, Просточовечката комуникација и 
Вредностите на просточовечкото живеење. Поседуваше вродени 
говорнички квалитети и до хипноза го возеше монологот, кога 
тоа што го говореше му беше јасно или некогаш доживеано, или, 
пак, посредно усвоено во неговиот, очигледно, бурен шоферски 
живот. тој вешто распретуваше и по другите содржини што ги 
отворавме, за кои не изградил доволна свест, контролирајќи ја 
дикцијата и должината на паузите при избирањето на зборовите, 
интуитивно бистро, дури и луцидно, иако значењата во таквото 
мислење беа неубедливи од недостигот на вистински материјал 
во главата, притоа оградувајќи се, не глумејќи лудило конста-
тираше дека, сепак, тоа не е негова материја.

Да се „офајдиме“, ми преповторуваше тогаш, сё така, по 
само неколкуте недоволно јасни реченици што ќе ги изговореше 
(чудно, а очекував да се распее како бистра вода...) и театрално 
ќе се замислеше, муцкајќи долго во гримаси и гестикулирајќи, 
како да наумил Фајдето, што само тој го гледаше, да го зароби 
во таквите знаци за и јас да го препознам, до зборовите што 
ќе му истекнеа и ги разврзуваше за да ја објасни таа состојба, 
Фајдето да го разголи, што, притоа, го правеше необјаснивото 
во сето тоа уште понедофатливо, кога ќе го потпрашав за истото 
и ќе ја нарушев неговата хипноза во монологот, а очигледно, за 
нешто така недофатливо ќе да стануваше збор, не знам зошто, 
бидејќи од Фајдето по просточовечка димензија здравје, а ниту 
за глава ниту за опашка можев да ја фатам неговата мисла. 
Вистинито тоа не ми успеваше ниту кога тој Н.Е. Фајде-то ќе го 
пригмечеше во сендвич од реченициците, за некаков пролог и 
епилог што ги беше притокмил, и во повеќето такви верзии на 



98

веќе Проблемот Фајде, што не знам зошто го измачуваше. Дури 
и во дуплексите на верзиите за фамозниот проблем и сличните 
наднивоа што ги мудруваше вистинито не можев да ја насетам 
причината или некаквата негова цел, бидејќи мене ми говореше, 
токму мене! Дали некакви шамански квалитети му проработија 
од лутата ракија и виното што ги пиевме, та и од печеното на жа-
рот во ќумбето што Есап мајсторски го работеше, или од сликите 
заробени во чадот и мирисите што ја исполнуваа собата, што ли 
ќе беше, а само што го запознав па не би можел понаситно да ја 
обликувам неговата питома и замислена природа. 

Локација Овоет, на осум километри до Богомила, во домот 
на Нагард, прекрасна старомакедонска куќа, со Есап Оре, Ајира 
Ону и Анајли Елва. Петтемина три дена на едно место, дојдени 
со возот по возен ред во 14:30, Скопје-Битола-Скопје, што со-
обраќа повратно во истото време од Овоет. токму за еден расказ. 

Дај да се офајдиме, ми вели! Имаш пари?! Колку пари вртиш?
Што да ти одговорам? Му велам јас. Бев збунет од прашањето 

без контекст, бидејќи не разбрав ништо вистинито од воведот и 
поговорот негов. тој исто не чекаше одговор, ја прифати мојата 
збунетост како негова вина и веднаш се фати за друго, капирајќи 
дека ја утнал работата. За момент се повлече од она што го беше 
наумил, или можеби беше во игра некаква негова пијана тактика. 
Но Пари влетаа во игра, тоа не е шега, а продорниот звук на тој 
збор секако вознемирува, дури и така тивко изговорен може да 
стекне улога на општо место од кое не лесно се оттргнува фоку-
сот, иако си немав поим каде им е местото на Пари-те во толку 
чудесната снежна идила Овоетска, во која уживавме, само сед-
мица пред Новата 2011. Пари-те се врашка вистина за сё, цена, 
а сё има своја цена, неспорно, колку и да не ги есапам, дури и 
вака плеснати во муабетот се точка без многу спорни значења, 
погодна за општо место на разбирање иако, веројатно, имавме 
спротивставени сфаќања за таа категорија вредност, a тие беа 
тука, без контекст, и ме ставија во мисла. 

Дали нешто му должам на овој човек, се прашав, та толку 
дрско да ми буричка по џебот, или, пак, што ќе да е тоа, нештото, 
за што евентуално би можел да се задолжам кај него, за што јас 
си немам поим, а ете, тој, таквото нешто од некаде да го знае.
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Помислив да не помислува Нагард на некаков наш за-
еднички влог во нешто, што наумил да го иницира, но ниту 
насетував таков заеднички интерес, а камоли да можев да 
ги определам способностите и интересите што и двајцата нё 
одликуваат, за да поверувам во некаков заеднички бизнис, јас 
уметник и професор, тој возач на TIR по Европа, секоја чест и 
респект. Но уметник и TIR би можеле да се најдат единствено 
во транспорт на дела, доколку уметник не наумил да прави 
уметност од TIR филозофијата и маките нивни... о оопс, чекајте, 
да не помислил Нагард на бизнис со уметнички дела, да не се 
навлекол на некои прикаски на негови колеги што веќе биле 
во тоа или, пак, нешто знаат за таквиот бизнис по светот... Но 
зошто баш јас, белки не помислил дека мојата уметност е толку 
вредна... Можеби поверувал во моите професорски квалитети, 
од некого слушнати, па во заедничкиот интерес ме видел како 
консултант... До таму да не го лаже интуицијата? Неверојат-
но! Но ете, му успеа, ме навлече на неговата Параноја што ја 
разоткривав, а очигледно стануваше Локација, базично општо 
место за креативен муабет или, пак, и тоа стои, во муабетов да си 
влегол од немајкаде, а Фајдето да му била проверена Кец-тема 
за вистинско тепање на време во каков-таков, инспиративен, но 
празникав муабет, со кој ја полнеше тишината и ме замајаваше, 
вклучително другите на масата. Не ми личеше за ебиверет што 
би помислил дека три дена во природа се чиста заебанција, со 
ништо доживувачко и креативно неспоива, освен со тепање 
време, и покрај тоа што ние четворицата, негови гости, бевме 
некакви уметници: текстилка и сликар, и вајарка и вајар, што 
секако тоа го имал предвид.

Ајде, ти се молам, немој, пресериозно му приоѓаш на сё, си 
реков, та параноидните сфери не се секогаш со корен, иако не се 
и од нигде никаде паднати, што секако е точно, а имаше нешто 
во тоа неговото, но сега, белки не си наумил и во таквите тесне-
ци и ќорсокаци да влегуваш, нели дојде да кулираш, дури и за 
уметноста на шега да ја фаќаш, си преповторив два-три пати. 

Нужно беше да се исплива од матните води.
Нагард, како за момент да се ослободи од Локацијата Пара-

ноја, во која беше длабоко, и прашално ме погледа, во подолгата 
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пауза пред самото прашање. Да не ти треба заштита? тивко 
изусти и подзаматените очи повторно ги впери во мене, никако 
да се ослободам. Го одмолчев и тоа, збунет, овој пат од понудата 
за бодигард услугата што тој би можел да ми ја обезбеди. Го 
погледав зачудено, со очите во неговите, уште по прашално од 
него, по што тој се оттргна и фати да ми објаснува дека тој не се 
занимава со таа работа, но знае луѓе, негови другари, што живи 
деца појадуваат, како што се вели, а камоли да се подметнат во 
името на еден професор. Ме разбираш? Нели така, професоре 
Окнат!? Пак ме погледа подококорено, со мала косина во ли-
нијата на веѓите, со малку притиснати и поднапрчени усни, со 
главата навалена и подзакосена, попрашално не може.

Насетуваав дека нешто знае. Белки не е видовит па тој да 
насетил дека имам некаков проблем? Од лицето да ми прочитал? 
Поседуваше некаква моќ човекот, бездруго, но само што се за-
познавме, иако пијачката најбрзо ги зближува луѓето, а и мојот 
скорешен проблем како поинаку би го знаел ако не е исклучително 
надарен да продира под очите на луѓето, па нека е и тие чакри 
да му ги поттикнува благопријатноста на ракијата и виното, 
што шампионски ги работеше. Сеедно како, но тој нешто секако 
знаеше. Знаеше, знаеше, знаеше за проблемот што си го имав, за 
проблемот што ми се случуваше на работа, всушност проблемот 
што го имаа со мене оние што ми се закануваа и некако ме мал-
третираа, детски, но ми создаваа непријатности, во име на една 
моја студентка, сакајќи да ме заплашат, та да бидам неодговорен 
и да ў прогледам низ прсти на госпоѓицата што не разбрала 
дека секоја постапка и однесување надвор од правилата, какви 
и да се, има своја цена, што треба да се поднесе на рамениците 
за да се биде чист и слободен. та и јас, токму поради слободата 
и кренатото чело ги поднесував нивните неразумни потези... 
но ми го подјадуваа времето и драгоцената концентрација на 
моите раскази, што подолго време ми се најбитната работа на 
светот. Кој да знае, можеби тие и во име на моите раскази да ме 
малтретирале, очекувајќи во нив да отстапам троа простор и за 
нив, сё е можно, а и на Нагард да му овозможат да си ги пласира 
видовитоста и другите чудеса, иако, како што откривав, истите 
би можеле да им бидат непријатни. 
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Но, поверојатно е мојот другар Есап, а негов братучед, крв 
со Нагард, подисплашен од непредвидливоста на ситуацијата 
во која бев втурнат, сё да му раскажал, знаејќи му го наравот и 
контактите што би можеле да ја разрешат мојата непријатност, во 
име на расказите и чистиот воздух, така да се изразам. Но Есап 
ми се колнеше дека ни во лудило нешто такво не би зборувал со 
него, освен ако јас не инсистирам на тоа, а такво нешто немаше.

Чудно! Но не беше за чудење. 
Почнав да склопувам, најпрво генералното Фајде, па Пари 

без контекст, потоа Заштита со некаква причина, е сега сё ми 
стануваше јасно... но само што сакав тоа да му изустам, тој го 
спомена Mr. Golden King Metal Detector и ме праша: Детектор 
да не имаш? уште еднаш ме збуни, дури ми требаше време да 
сфатам за каков детектор ме прашува, онака како што од нигде-
никаде го плесна прашањето. Од каде пак сега ова му текна, но 
веќе подготвен за ваквите негови одлепени пресврти, разбрав, 
тој си вообразил дека, немаше што друго, ние не случајно да сме 
го испланирале ова доаѓање во Овоет (што во одредена смисла 
не е неточно, но што има сомнително во тоа, онака, по себе), а 
таа област обилувала со многу меѓни места за истражување и 
инфицирање со вирусот Златна Грозница, што ги беше зафатила 
тие краишта до епидемија. А следниот ден, без него, како што се 
изјасни во опиеноста, најавивме план да се искачиме до Калето, 
на три часа пеш до врвот, па да си помислил дека Грозницата 
и нас не зафатила, а ваму му глумиме некакви уметнички или 
чисто рекреативни причини за таквото бесцелно акање...

Овде можам и да завршам. 
Но Локација Овоет не ја личи на два: „Негард и Окнат 

Овоет“, една приказна, и „Другите и другото во Овоет“, друга. 
Не не, никако! Згора што, без Г Нагард и тоа Другото... е просто 
невозможно. 

...
Извесно беше дека Нагард не верува во нашите чисто рекре-

ативни намери, по бурната пијана вечер во која не штедливо ја 
трошевме силата и загазивме во црните дупки од нашите мозочни 
ќелии, згаснати од ракијата Гром, што тој ја викаше Брзосмртка.
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Не го распрашав зошто така навредливо име му склепал на 
прекрасниот еликсир со неоспорни квалитети, во кои уживав, и 
покрај мојата концентрирација во обликувањето на конструк-
цијата на Нагардовата Параноја. Крајно, помислив дека таа не 
е предизвикана од Брзосмртката, бидејќи тој тогаш оживуваше, 
освен ако Паранојата вирее во таквиот екстра живот, што не е 
далеку од вистината, и дека таа е исто негова конструкција како 
и онаа на Не случајот, каков што тој го насетил нашиот тродневен 
престој на Локација Овоет, во неговото Овоет и домот негов, покрај 
ќумбето што баботеше и трпезата Господова, во која уживавме: 
печеното на жар ала Есап и дивото со сончарки од истиот надарен 
автор, низ винцето црвено, кога веќе настрада Брзосмртката на 
Нагард низ празот со суви пиперки, повеќето отров лути, ала 
Анајли, и биеното сирење со благопријатни сокови за баланс во 
желудникот, вистински избор на Ајира Божествената.

Паранојата на Г Нагард се повтори и следната вечер, но 
тогаш фејс ту фејс со самата Марија Магдалена, што така му се 
виде девојчето на Есап, Ајира Ону, Мери што ја нарече на самиот 
почеток на Параноја 2, во која завлезе (немаше да погрешам 
ако вториот расказ што го планирав го насловев „Дева Марија и 
Пророкот Нагард Овоет“), а таа вистински имаше Рафаеловски 
црти, што Есап Вдахновен ги именуваше како вајарски. Може-
би мене сето тоа така да ми се виде, всушност сега така ми се 
гледа, а токму на Божик го привршувам писаниево, во слава на 
2011-тото лето Исусово. 

Нагардовата концентрација, овој пат, не беше на наши-
те точки од вчера: Фајде, Пари, Заштита, Golden King Metal 
Detector, Кале, Не случај..., туку на Страдање-то, Крст-от, Ико-
на-та... а Дева Ајира, мојата вајарка, и мојата сопруга Анајли 
Жизнерадосна беа плодоносниот дел од Овоет Локацијата (ми 
прозвуче како руското „это ет“, небаре тоа место е самиот свет 
во мало или целата вистина на постоењето е во таа точка), во 
домот на Нагард Вдахновениот. Дева Ајира милно ја одмолчу-
ваше неговата вдахновеност... ти ќе бидеш Жртва, ќе Страдаш 
Мери, за Спасението... зеде Нагард да чепка под нејзините очи, 
но не ја доврши реченицата, а извади убаво обликуван крст од 
тис, нему вреден, приврзан на кожена лента, за кој велеше дека 
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има чудесна магиска моќ. Ја замоли да го носи или да го чува 
до себе, постојано, до нивната наредна средба кога ќе треба да 
му го врати, но затоа, пак, една мала икона во најлонче, што ја 
извади од неговиот паричник, и ја подари трајно, по зезањето на 
мојата Анајли за ограничената негова дарежливост со крвчето 
од тис. Мери се возбуди и не сакаше да го прифати подарокот, се 
обидуваше да разбере што ў се случува всушност и кои сили ја 
предизвикаа ситуацијата и Пророкот што и ја читаше судбината, 
каква и да беше ја видел тој и колку таа и да не разбираше зошто, 
ниту што има всушност во неговото, ниту, пак, сакаше да прифати 
ни најмала врска со тоа што и беше фрлено в лице, без каква и 
да е лична карта и возможни адреси за релација во Страдани-
ето во кое ја втурна. Ја подјадуваше она што го слушна, но се 
созеде и по инсистирањето на Анајли Жизнерадосна го прифати 
подарокот на Пророк Нагард Овоет и го стави на сигурно место. 

Слушајќи го Нагард се присетив на симболот за дрвото тис 
во старогерманската азбука Руни (та престанав да го слушам), 
симболот што најмногу наликува на латиничното Z, но превртено 
(значи, горната хоризонтала станува десна, а долната лева) и 
без серифите со кои завршуваат хоризонталите, а централната 
коса е во вертикала, така што хоризонталите стануваат коси. 
Симболот изгледа како на вертикална права со стрелка горе 
и долу, на горната стрелка да сте и го откинале левиот крак, а 
на долната десниот. Писмото датира од вториот век и освен за 
пишување било користено за пророштво и магија, медитација, 
гатање, предизвикување окултни моќи. (си претурав јас низ 
главата) Руни и во буквален превод значи магија, тајна, шепот... 
а симболот Z-Eihhwaz (мислам на оној вистинскиот, кога Z-то е 
превртено, и централната коса во вертикала, а хоризонталите 
коси и без серифите) означува: јачина, сила, независност, верба, 
одбрана, заштита, мотивација, стремеж кон некакви моќи... а 
кога е превртено (кога станува како латиничното Z, но со сите 
веќе споменати измени) значи: забуна, деструктивност, слабост... 
а знаеме и тоа дека дрвото тис расте споро, само по милиме-
тар годишно го здебелува стеблото, достигнува до дваесетина 
метри висина и е долговечно, вообичаено од 500-800 години, а 
некои примероци во Русија утврдено е дека се стари околу 4000 
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години, што вистина ми е тешко да поверувам. Дрвото, велат, 
имало антибактериски својства, но и отровни, па низ вековите 
се користело и за црни деанија (замислете си вино во чаша од 
тис, што не ретко разрешувало нечии црни намери...), а најчесто 
се користи за изработка на вредни и свети предмети: крстови, 
кофчежиња за мошти, монашки колиби...да споменам дека и 
Египќаните саркофазите за фараоните ги изработувале и од тис... 
дури и Агата Кристи во нејзините писанија подготвува некакви 
џемови од бобинки од тис, иако тие се не отровен дел од дрвото.

Ајде сега, во што од сето ова се најде Нагард, всушност во 
што ја виде потребата на неговата Дева Ајира од заштитничата 
моќ на крстот од тис, ќе остане тајна, бидејќи беше скржав со 
неговите знаења од оваа сфера и својата видовитост, а љубоморно 
ја чуваше тајната за својот крст-амајлија, ниту откриваше каков 
било детаљ што задираше во неговата интима. Ў сугерираше на 
Ајира и да ја прочита или препрочита Библијата, а Куранот што 
го поседувала да го отстрани од дома, бидејќи ў ја одзема енер-
гијата и подиректно влијае врз нејзината психолошка состојба 
и умствените, дури и врз нејзината интуитивна моќ. 

Нагард, со паузи, таа вечер имаше неколку хипнотички 
монолози, но беше толку тивок во обраќањето кон Ајира што 
и да сакав тешко би ми успеало да го следам, а и со Есап зав-
леговме во уметнички муабети. Само за момент го нарушивме 
нивниот дијалог, во кој учествуваше и Анајли, кога во муабетот 
ни зафали значењето на еден старотурски збор, незнам зошто, 
но од Модерната се префрливме на Младотурската Револуција, а 
Ајира ў телефонираше на сестра ў да го провери тоа во Куранот.

Само Анајли Жизнерадосна ја прескокна Паранојата, ама 
таа имаше ефикасен гард за непознатото и кога тоа настапуваше 
без респект го сечеше во корен, со неколку шеги на сметка на 
самиот Нагард Вдахновениот Пророк Овоетски...

И Есап имаше блиска средба со Нагард Филозофијата, а сё 
му беше преку глава во годината што изминуваше, си имаше 
вистински крстосници пред кои беше исправен и за кои нај-
малку сакаше да зборува, дури се бевме договориле во Овоет 
да не зборуваме ни за неговиот уметнички филм во кој беше 
подолго време и беше наумил што поскоро да го заврши и да 



105

го презентира, а камоли со Нагард да завлегува во своевидни 
параноидни филмови. Во тие денови само нешто проговоривме 
и за тоа неговото, всушност ми раскажа дека одлучил проектот 
Министер... да го пласира како подлисток во некој од дневните 
весници, што мошне ми се допадна, бидејќи ја изнашол вистин-
ската форма за суштината на таквата проектност. При неговото 
соочување со Нагард јас го подзасекував муабетот, да не стане 
мачен, знаејќи ја моменталната преосетливост на Есап на теми-
те што од него ги очекував, иако Нагард знаеше многу повеќе 
од мене, тогаш барав од Ајира Дева да му ја изрецитира онаа 
позната реченица на Дишан за Сликарите, а Есап беше сликар, 
бидејќи ние во полушега го задевавме дека тој има исклучителни 
вајарски квалитети, само што тој тоа не го знае, а прашање на 
денот е кога тие ќе излезат на виделина. Се блесавев, за Есап 
да не влезе во канџите на Н. В. Параноја-та, бидејќи, очиглед-
но, и тој се расприкажа во желбата со Нарард да го разјаснат 
неразјаснивото.

Ова на Дишан за Сликарите ни стана Крстосница/Пренасо-
чувач...како онаа во Акша, кога Ајира се загледала во шините и 
недогледот, а тогаш ў се јавил гласот на самиот Дишан, лично, 
со славната негова изјава „... идеи, не само визуелност... ... сли-
ката повторно во служба на умот... тој екстрем беше виден како 
книжевен... ... уметноста треба да се сврти кон интелектуален 
израз... Смачено ми е од изразот „bete comme un peintre“-“stupid 
as a painter“-„глупав како сликар“. Крстосницата ја користевме 
за некаков баланс меѓу нас, кога некој ќе забегаше, и во нас 
поединечно, па така Паранојата и секаквите други изблици на 
параноидни видови ја первертиравме во бои, мириси и треперења, 
во жарот на розата, шумот на тревата, огледалото на водата, 
дишењето на огнот... како што тоа им успеваше на нашите силни 
поети, надвор оној што испеа Проста македонска песна, и оној 
што пееше за белината на Мрак-от и Млеко-то.

Дишан ни стана алатка со која напати ги поместувавме 
шините, кога пејзажот ни стануваше здодевен, на патот каде 
што бевме заталкале...
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…
Ех, види сега...

from Oknat Elva elvao@gmail.com
to ajira_onu@yahoo.com
date Sun, Jan 9, 2011 at 7:47 PM 

Oсвен се најдобро во новата 2011...
да се фатиме и за работа... да те замолам, ќе можеш ли да ми ја про-
најдеш оригиналната изјава на Дишан (ми треба за цитат) за неговата 
„бескрајна љубов кон Сликарите/Сликарството“, на англиски, нели, 
бидејќи се двоумам како каква, и дали целосна ќе ја употребам. 
ти благодарам.
Поздрав, Окнат

from Oknat Elva elvao@gmail.com
to ajira_onu@yahoo.com 
date Tue, Jan 11, 2011 at 2:18 PM 

ти го испраќам расказот... види го внимателно, доколку сега имаш 
време и за тоа, па ќе ми пренесеш како си го доживеала и дали има 
некои други пикантни детали што сметаш дека би било добро во 
него да се најдат, особено од твојата комуникација со Ешад Нагрд 
Пророкот Овоетски, бидејќи недоволно внимателно го следев вашиот 
краен муабет, во еден монент и наполно се исклучив и во некакво 
себе се најдов… 
Напиши ми сё што помислуваш и сметаш дека за расказот е битно, 
те молам.
Поздрав, Окнат

30. Локација Овоет.docx
35K   View   Download  

from Ajira Onu ajira_onu@yahoo.com
to Oknat Elva <elvao@gmail.com> 
date Thu, Jan 20, 2011 at 4:56 PM 

Сё уште ја барам оригиналната изјава на Дишан, ќе ја имам за некој 
ден па ќе ви ја пратам.
За текстот што ми го пративте, исто така, сакам барем уште два-три 
дена, посветена сум на испитот по Психологија, а само тој ми остана, 



107

па да го тргнам од врат, а вашите текстови, мора да признаете, не се 
толку леснички и им треба здраво посветување.
Се надевам не ви пречи!? Поздрав и се читаме наскоро… (мхм, за 
малку ќе заборавев, имате поздрав од Ешад и Есап, ќе му дојде како 
среќа што не ги видовте туку останавте, еве, само на поздравов :))… 
толку беа полни со „брзосмртка“ што стигнаа до таму да се бркаат со 
секира и еден на друг да се закануваат со крај/убиство/ликвидација, 
ама, ете, и покрај сё, останаа „читави“, фала му на Бога и св. Архангел 
Михаил, само што, следното утро мамурлакот пладнето им го виде :)

from Oknat Elva elvao@gmail.com
to Ajira Onu <ajira_onu@yahoo.com> 
date Thu, Jan 20, 2011 at 5:27 PM 

OK, Ajira, ти благодарам. Кога ќе го положиш Психологија притисни 
го Дишан сё да ти признае. Јас ќе бидам на факултет в понеделник 
(24.01.), за Повторената настава… па доколку доаѓаш на факс ќе се 
гледаме, а и сё ќе ми раскажеш за она со секирата... (поздрав и од 
мене до моите другари... кажи им дека следниот пат носам Берета 5,6 
мм, со нив никогаш не сум на чисто што сё може да ми затреба, така 
да си знаат!), а за расказот, така е, ќе ме почестиш со посветеноста... 
доколку ја интересира расказот можеш да ў го дадеш и на сестра ти.

from Ajira Onu ajira_onu@yahoo.com
to Oknat Elva <elvao@gmail.com>
date Sat, Jan 22, 2011 at 2:57 PM

Некое време се трудам да мислам на испитот па на расказот, ама теш-
ко ми оди. Не ме пушта да се тргнам од пред компјутер, ме направи 
среќна како ништо друго, ме смееше до солзи и не запира, трае, ме 
држи овде....
Еве еден момент што го нема во Параноја 2 :))) или „Дева Марија 
и Пророкот Нагрд Овоет“ :))), рецептот за спасение од страдање, 
вистинско спасение, жртвување... освен крстот и иконата, пред одење 
од Овоет сум морала да земам мал белутрак од убава и да го носам со 
себе како амајлија и кога ќе бидам дома, првата тековна среда, тре-
бало да одам во црква да земам крстена вода и да запалам 4 свеќи од 
десната страна на црквата, а кога ќе се вратам дома со мојата урина 
да го попрскам Куранот, потоа и со водата, па убаво да го завиткам во 
хартија и така да остане 40 дена. (после ова немало никогаш повеќе 
да го исплаќам туѓиот грев, така рече и благословуваше пророкот) 
тоа беше моментот кога Ешад почна да плаче, а јас се преплашив, 
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мислев дека ќе ги засука ракавите и ќе ме задави за повнимателно 
да го слушам и да верувам, безусловно, во неговата приказна. Е сега, 
има ова и продолжение, во ноќта пред битката со секирата, што ја 
споменав во претходниот мејл.... лудилото не запира :))) само се сти-
шува кога снемува Брзосмртка....  :)))

from Oknat Elva elvao@gmail.com
to Ajira Onu ajira_onu@yahoo.com
date Sat, Jan 22, 2011 at 3:43 PM 

Супер, смеењето е здраво и за умот и за тенот, а за душата и да не 
расправам. (само молчи си, да не те чуе Нагрд Ешад па и од овој ре-
цепт да направи некое од неговите чуда). Јас го спакував и другиот 
расказ (тој е баш скулпторски), но компјутерот ми е во дефект, па 
штом го средам и него ќе ти го испратам. ... Oд овие детали што ги 
наведуваш, а јас сум ги пропуштил, нели, од чудата на Нагрд, ќе видам 
дали нешто ќе употребам, ценејќи дека расказот веќе има тек и звучи 
затворено... доколку ова го имав на почетокот секако ќе му најдев 
некаква конструкција... но ајде, ќе видам, можеби и како целина, баш 
така како што пишуваш (малку потсредено) ќе му најдам соодветно 
место... веројатно на крајот, како апостериори разговор меѓу мене и 
тебе (како што всушност е), во кој ти ова ми го зборуваш... ајде да не 
избрзувам, но ова што го пишуваш би било добро за дооформување 
на расказот.
Ај, беља, и мене ме засмеа, еве, почнав да се тресам од убавина... што 
сё може една мала работа да ни направи...чудо, ај, беља... хахаха, 
хаааХААAха... Еј Ешад, пријателе, дај престани, те молам... хахахаa 
хаааХААAха хAAAAAхаха... Ај ти се молам….

from Oknat Elva elvao@gmail.com
to Ajira Onu <ajira_onu@yahoo.com> 
dateSat, Jan 22, 2011 at 3:52 PM 

Ај беља, нема спасение од Нагрд Комедијава... а за она што се случу-
вало пред и после секирата, за тоа секако, и јас ќе земам секира ако 
не ми раскажеш сё подробно ... кога ќе се видиме, се разбира, бидејќи 
тоа и не се раскажува толку лесно, ќе треба и пози да се демонстри-
раат, та и мимики, гестови (ма театар на движења е тоа), какви сё 
не чуда ќе требаат за да се долови ситуацијата и силните содржини 
ала Нагрд Овоетски...



Локација овоет 2

...
И без Фајдето, Парите, Заштитата, Golden King Metal 

Detector-от, Калето Златна Грозница, Не случајот..., од синоќа, 
та и без Страдањето, Кстот од тис, Иконатаа... Лично „Дева 
Ајира“ и „Пророкот“ Нагард Овоет, Н.В. Паранојата, и самиот 
Ешад Нагард, околу стариот чинар, селски стожер, св. Архангел 
Михаил и гробиштата над него, и надојдената убава под него, 
сё беше исто и друго, паралелно.

Нагард го преспиваше денот за да ја живее ноќта. Есап, 
Ајира и Анајли спиеjа како јагниња и гајле си немаа што одамна 
се разденило. 

Сонот и за тоа ни служи, над потребата на телото и умот, да 
го заведеме и да го заобиколиме ѕверот Ден, а веројатно и тие 
со нештото се справуваа, со што друго, да не допирам по при-
чините и нијансите на таквото наше заведување. A енигмата и 
императивното во нас, од сето што оди со изгрејсонцето, покрај 
неговата впечатлива слика и нашиот разум за изгревањето, со 
продолжениот сон ги подлажуваме некако и ги намируваме. На 
Времето, пак, што е и полно и празно, и константа и релативно, 
по себе што си е, и не е, со нас и без нас, така му даваме некаква 
смисла, инстант и да е, каква што најчесто е, му фрламе коска 
на Денот од Времето и прескокнуваме „читави“ до следната ноќ, 
за да се засолниме во пасивата нејзина, без прашања што може 
да се врви и лежерно и рамнодушно да се ужива, како сонот, сосе 
оној продолжениот, кога должината се должи до немерливост 
и станува неважна. Денот и ноќта постојат и си одат заедно и 
поради нашата несовршеност и можноста во некое делче од нив 
да ги намириме нашите стравови од Времето, сё така си мислам.

Што ми требаше дотаму да се замислувам, охохо... ајде сега 
да те видам... а повремено ме фаќаше таков занес... 

Станав рано и излегов од куќата, гонет од истиот ѕвер што 
го имаа нахрането пријателите, како и вчераутро, во напол-
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ната тишина, со петлите што ми слетаа на рамениците и како 
на земски грб се испрчија и свртеа профил кон мене, та еднаш 
продорно ја „креснаа“ нивната и занемеа, во придружба на 
Шарпланинците што ме опкружија во четири точки и фатија 
чекор со мене, достоинствено исправени, како да беа насетиле 
некаква тајна задача, некаква конспирација против времето и 
неговата релативност. 

Внатре и надвор ништо не мрдаше, освен во соништата на 
оние по куќите и во оформувањата на водата врз камењата во 
убава, паралелна на густината селска, треперењето на свеќите 
во црквата сретсело, по некој лаеж, задоцнета песна на петел, 
срамежливото грофтање и кокодакање, блеењето, и по некој 
со мојот проблем, што ќе ни се вкрстеа патеките, зборовите 
што ги разменувавме во слава на утрото, кревањето рака или 
кимањето глава, и толку. Неоптоварен со никаква мисла си 
фатив правo по улицата, бавно, рамномерно вдишувајќи од 
чистата тишина, сё до крајот на куќите, па слегов до реката. 
Си запалив една и се загледав во водата до догорувањето на 
цигарата, без никакви прашања неоптоварувајќи го впечатокот, 
наполно рамнодушно. Се призавртев околу, љубопитно, и фатив 
да подотпретувам под напластеното лисје и си најдов оревчиња, 
точно пет оревчиња, непронајдени од стопаните на неколкуте 
ореви во крајбрежното нивче, како за појадок си ги скршив и 
ставив нешто во клун, та покрај реката се вратив половина од 
изоденото, па пресеков право нагоре, вкрстувајќи кај чинарот 
со правата на улицата, кон св. Архангел Михаил и гробиштата, 
преку пругата и мирисите железнички, покрај куќичката на 
станицата во близина. Попатно ќе подзастанев и ќе се загледав 
во сенешто, наполно за ништо, колку утринската прошетка да 
има места, станици, некаква фиксација, како „пулење“ во праз-
но или лаење на ѕвезди, а утринските димензи ги доживував 
најшироко и вистински полнозначно празно. Само за момент 
се загледав во манастирскиот двор, споредувајќи ги сликите од 
2005, кога, исто, еден викенд престојував тука со пријателите по 
мака, и сё беше исто како тогаш, само нас нё немаше, а мирисот 
на тогашните доживувања го прошетав низ дворот. Продолжив 
повисоко, до боровата шума. таму си ја вратив главата. Сакав 
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да проверам дали ќе ме изненади некоја млечка, од повеќето 
вистински деликатесни преставници на овој род габи, што и во 
овие крајнодекемвриски денови знаеjа да се најдат, па да го 
изненадам друштвото со утринска чорба за убивање на мамур-
лакот од долгата синоќешна сеанса. Неверојатно, верувале или 
не, најдобри примероци на млечки прошаруваа меѓу стеблата, 
портокаловите со црвеникави и зеленикави дамки на ливчињата 
и на стеблото, а видливи кругови на шапката. Набрав сосема 
доволно, и тоа врвни примероци, и сосе петлите на рамењата и 
Шарковците во крст точки што ме обезбедуваа, се упатив назад, 
до долу без главата, што привремено ја оставив меѓу боровите, 
таму каде што и си ја најдов пред малку. 

Ги растерав петлите и Шарпланинците и се фатив за работа, 
пред да се разбудат моите другарчиња да биде готова чорбата.

Одеднаш се раздвижи куќата, се растресе од поткашлувањата 
и бучавата со која го најавуваа животот пријателчињата мои, та и 
нивното утро за попладне што го прекршуваше денот. Растрчуваа 
така низ куќата, по неколку пати враќајќи се на истите места, 
ги слушав штиците на старата дама и ја одмерував длабочината 
на звукот, срамнувајќи ја со позицијата и со дејствијата што ги 
извршуваа, зад вратата каде клокотеше мојата алхемија, што и 
Нагард ја почувствува и се призаврте во креветот, забивајќи ја 
главата во вар белината, а и десната рака, во тупаница, насло-
нувајќи ја во неа, како да се бори со ѕидот, или од бунилото да 
опишува нешто во белото. 

Кога ја намирисаа чорбата што сё уште крчкаше, се втурна 
во собата газејќи се, така што и јас подрипнав, та седнуваа на 
маса и недосредени, недомиени, недооблечени, дополу голи, или 
наопаку приоблечени, со шлицот на газот или копчињата на грбот 
си седнуваа на масата и во миг го снема целото мое претпладне...

Го испивме и кафето, со неколку цигари, та го поздравивме 
Нагард, што сё уште му мрмореше на ѕидот, отпоздравувајќи ни, 
и нарамени со ранчињата се упативме кон Калето.

тесното мовче на убава, без ограда, жените го излазија како 
мачки, со главите втурнати во процепот меѓу двете потскапани 
талпи, а крајот просто го скокнаа, одразувајќи се со задните нозе. 
Од првата куќа, на другата страна, нё збркаа кучињата, и покрај 
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продорниот глас на домаќинката, едно од нив, најосетливо на 
мачки, очигледно беше, ни за жива глава не се повлекуваше, 
до доаѓањето на газдата што за уши го подигна и го внесе дома, 
поткрепувајќи ја неговата тежина со другата рака. Сигурно и тој 
не веруваше во јачината на оградата околу куќата и на онаа на 
кучешката куќичка во дворот, што бездруго сам ги имаше сковано, 
кога подзбеснатиот Шарко го забележал мачешкото присуство 
на мостот, а една црна, речиси колку него толку голема, му го 
изгребала окото, како што велеше човекот, што му беше истечено 
и седефно отсјајуваше на зрак што ќе го погодеше вистинскиот 
агол, додека мируваше во рацете на стопанот.

Се спасивме, а на конец беше работата. 
Дали од стравот од збеснатото куче, иако стопанот го внесе 

дома, што ли ќе беше, половината од патот до Калето за час го 
изодевме. Есап и на дрво се качи за да го одбележи пресекот, се 
исправи машки на цврста гранка и како Илинденец, со дланката 
на чело, го изоструваше погледот точно да ја лоцира нашата 
позицијата на прекршување на патот на две, одмерувајќи ја да-
лечината според големината на куќите во Овоет, што од таа точка 
целосно се гледаше, со палецот и со показалецот во паралела што 
ги стави пред подзамижаното око, та по концентрираната пауза 
промрморе: токму два милиметра се, тука сме браќа, „-извика! 
Се извика тој уште еднаш, силно“, со полни гради, така што и 
Пророкот Нагард да го чуе. 

...
Втората половина беше вистинската.
Почнуваше каменот. Огромни форми наредени една над 

друга, некои во точка допрени, чиниш со прст ќе ги изместиш и 
сё во куп ќе се урне. Ме допре природата, иако, таа си знаеше, 
сум ў кажал дека уметноста е нешто друго, и да не се мери со 
неа. Опкружував и се загледував, како да барав нешто посебно, 
како некогаш да бев скрил нешто во нив, или, онака, да било 
скриено независно од мене. Се најдов во таквата потрага, всуш-
ност, таа стана сериозна кога се видов во самата реконструкција 
на настанувањето на овие камени созданија, што ми се отвори, 
и во фазите во кои тие се обликувале до ова што беа, та се оби-
дував да ѕирнам, за она што го барав да не се скрило во таквите 
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слоеви. Стануваше сериозно, и покрај недоволно јасната смисла 
во која се најдов. Колку нешто да се мисли, се шегував со себе, 
а што друго да се прави кога ништо не се прави, освен што се 
ужива во љубовта, а планините се моја голема љубов и со таквите 
сензации бев сраснат. 

А формите, веќе видени, и во скулптурата истражувани, што 
чудото во доживувавањето го правеа обично, како и сё друго во 
што не гледав уметност, ама, постојано, та и сега, се надевав дека 
ќе прогледам најдлабоко и тоа ќе изроди некаква фантастична 
идеја, недосегната, а во основата сум модернистички образован 
и сё уште верувам во таквите чуда.

Навестив, тие структури не ги чувствував за свои/блиски 
(настрана нивната убавина и авториве што ќе ги наредам...), 
повеќето Арповски; прилично Муровски; понешто Бранкусиевски 
(специфичното градење по вертикала и проблемот на допирот, 
до облите форми нарушени со пресек/рамнина); а и од поновите 
на Крег се наоѓаа (човеколиките форми создадени со градирање 
на ритамот на основен дисколик елемент во движење); дури и 
заробеното празно на Вајтрит можеше да се насети во некои 
од нив (цврста камена структура формирана во шуплината на 
песочникот што сё уште еродираше); а и Хаџибошков не беше 
реткост да се забележи (во формираните елементи по вертикала, 
резултат на пресеците во каменот, се создале различни драпер 
ритми)..., покрај другите автори со кои имав релации, а очекував 
дека ќе дојдам до она што тие не можеле да го видат. Вистински 
беа убави, неспорно, но што би можел јас со тие градби, како од 
Господова рака наместени, освен со впечатокот да се нагодувам, 
или со натсостојбите, натсодржините и некаквите „другости“ со 
кои ја заведував мислата, а тука бев, пред нив, и овој пат немаше 
бегање. Како да знаев дека баш тој ден имав некакво решение 
за ваквите природни чуда со кои многу пати сум се среќавал, 
а никогаш, така наеднаш, не сум си поставил толку прашања. 
Овој пат и благата рамнодушност од многуте пати претходно 
наполно исчезна и ме завладеа императивот дека јас, а тоа го 
решив, немаше одлагање, морам да имам решение за ова, та каков 
скулптор би бил ако не се наредам до авториве што ги споменав, 
та некој помлад и мене да ме пореди вака, кога тој ќе се запраша 
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како мене и ќе поверува дека сепак нешто ни се провлекло, а 
ете, баш тој да го изнајде тоа, со тоа потпишувајќи се на листата.

Знаев дека во авторите што ги наброив нема да чепкам, 
туку ќе барам во оние другите, особено во оние што најмалку 
или, некако, се настрана во оваа прикаска и сензацијата што 
не сакав повеќе да ме возбудува и да ме плаши, на свој начин, 
а такво нешто е можно, бидејќи решението што го барав јас, 
можам да речам, немаше допирни точки со тоа што се гледа...

Влета Бојс, ви се молам, Дишан, Кејџ, та и Џорџ Брехт, под-
рака со имењакот Мекјунас, едно чудо други од антиуметниците, 
што од ДАДА, што од Флуксус, прекрасни имиња, нема што... 
а и Кошут, Џени Холцер, дури и Лори ми се појави (помислив, 
да не сум помислил да пишувам врз каменот?)... Дали? Кој да 
го знае? Сешто помислував. А вака одеше прикаската. Замисли 
си, се терав да мислам, расказов што ним им го посветуваш да 
најде место во таквото дело. Значи, сепак, она погоре не било 
случајно, констатирав, а во мигот се присетив на еден краток 
мајсторски бисер: Е, тоа ти е, момчеее, сё си има свое, така да 
знаеш, ми велеше тој искусен занаетчија, правејќи значајни 
паузи во прецизното цепкање на краткиот одговор, кога ќе го 
прашав: А како само ви успева ова да е совршено? Ќе ве молам, 
сакам, всушност, вистински морам да знам, како што го срочив 
прашањето, пред да се замисли и да ми одговори толку мудро. 
А и не било случајно, се уверив, сё си имало свое, и јас си реков 
кога, што сё не замислував... А да го испишеш расказов, не чекав 
предолго да ја изустам намерава, или да го врежеш на камењата. 
Како ти се чини тоа? Гледаш, случајов си ги реди работиве... тоа 
и не е лоша идеја! Просто извикав, како да го видов самиот гол 
Архимед, подохрабрувајќи се да тргне работата. („Од нив за нив, 
ним“, дури и прекрасно ми прозвуче насловов, на многумина 
ќе им се допадне) Ајде ајде, молчи си, се разврзаа сенештата... 
помислив и да го исчистам теренот околу нив, вистински да 
го израмнам како што знам и умеам и во кутии од плекси да 
ги заробам камените форми, а расказот да го изгравирам и да 
го обојам транспарентно, па сето повторно да го обложам со 
проѕирен плекси, за текстот да не се чувствува како спореден, 
така отфрлен на површината... а и тоа, расказот да го испишам 
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врз камењата и наместо во кутија од плекси, поединечно да ги 
опфатам во кутија од перфориран инокс, што ми се виде како 
вистински одлична идеја, и со подваријантата: да не се пишува 
врз каменот, туку, расказот да го спрострам по падинката под нив. 

... еве го и Смитсон, како само го пропуштив... локации, 
релокации, неместа, концепт на ентропија, природното ире-
верзибилно, антиестетско/антиформално, архитектура-пејзаж, 
дијалектички пејзаж, кристални структури, привремени струк-
тури, живо, мртво, извртено/превртено/наопаку... 

... Ми се врати помислата да ги преместам природните 
камени структури од нивата локација во галерија, па таму да 
ги фотографирам и повторно да ги вратам на локацијата. Ете, 
тоа го надополнуваше Смитсон, но се косеше со фактот што во 
природата сите процеси се неповратни. Природата не е уметност, 
таа ни е учител, беше добрата реченица за развој на текстов, и 
идејата, та на тоа се наслонував во вакви конфликтни ситуации... 
но сепак, помислив, обидувајќи се да бидам во согласност и со 
природните процеси - на тревната чистина под Овоет да ги рело-
цирам формите од планината, по фотографирањето во галерија, 
не на нивната вековна локација, и таму да си останат засекогаш, 
така почитувајќи ја природата, но и камената убавина правејќи 
ја подостапна за луѓето, вклучително, што, со авторската намера 
ќе ги издигнам и на ниво на вистински скулптури. тој процес ја 
вклучуваше фотографијата во делото, поточно, таа него го овоз-
можуваше, бидејќи стануваше определувач на релокацијата, на 
сега, камените скулптури во галерија, што тие ќе недостигаа со 
силата на авторската намера, та фотографијата престанува да се 
чита како документ од изложба/поставка, всушност, галерискиот 
простор како локација за релокацијата, што е уште една елегант-
на отстапка од позициите на Смитсон, во однос на релокациите, 
но и во смисла на неговите интервенции во простор и, притоа, 
улогата на фотографијата. Дали релоцирањето на камењата од 
планината на тревната рамнина под Овоет, по поставувањето 
во галерија, само поради фотографијата, сега самото дело, може 
да се мисли на ниво на релокациите во Смитсонова смисла, ста-
нува ирелевантно за самото дело, но, секако, тие така стануваа 
скулптури во простор, како и во рамките на една друга идеја на 
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истава тема: камените целини да ги раздвојам на нивните пое-
динечни елементи од кои беа составени и од истите да изградам 
нови целини или чиста хоризонтална поставка на падинката, 
што би било и друго и исто, но секако скулптура, инсталација , 
интервенција..., како и во претходната ситуација.

уште неколку иницијални идеи: Според фотографиите да 
ги изделкам природните камени форми, да ги реконструирам. 
такви да ги изложам во галерија и потоа да ги поставам на 
локацијата до оригиналот; …Физичка интервенција-рез, ли-
нија, растер, пробив... врз формите, всушност, интервенција 
како цивилизациски означител, а каменот, неспорно, е еден 
од најсигурните носачи на податоци; ...Камените структури да 
ги уништам, до ситни парчиња, и нив да ги вградам во форми 
идентични на нивните првобитни, направени од перфориран 
инокс; …Природните форми да ги направам од перфориран 
инокс и да ги поставам во непосредна релација со својот урнек;...

Море ич не му ја мислам, ќе си ги реализирам онаа со го-
лемите фотографии на „релокацијата“ на чудесните форми, во 
слава на Смитсон, и онаа со Природните форми… (видете ги 
последните два реда погоре), со дополна: на една од формите ќе 
го испишам и расказов.

Е не, што уште да му ја мислам?
...
Забележав неверојатна слика, дрво израснато на камен 

(што не беше нешто што не сум видел, но ова беше особено). 
Израснало на троа земја и хумус од зеленилото и лишаите нафа-
тени на каменот и лисјата навевани во плитката шуплина во 
која из’ртело. Никаквите услови направиле ново чудо, жила од 
коренот, подебела од нејзиното стебло и подолга неколку пати, 
го имаше раслоено каменот на два и така срасната во патеката 
што ја беше отворила и со самиот камен, што го имаше раслоено, 
продолжуваше во земјата... многу моќна глетка, фантастична 
илустрација на животот...

Стигнавме на Калето, пред новите сензации на некогаш-
но присуство. Газев меко, како во процесија, респект беше во 
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прашање, а чувството дека го нарушуваме овој мир, во слоеви, 
си го носев уште од моментот кога стапнав на првиот камен од 
урнатините. 

Пред мене, делкан камен во полукруг, како изникнат на 
чистинката, три-четири педи во висина и исто толку широк, како 
од три-четири метра круг изваден, со три скалички на крајот, не 
знаеш зошто... високо потаму огромен куполест камен со некакви 
длабнатини што просто насочуваат до врвот, а таму изделкан 
престол... си приседнав како цар и се загледав... отворив поглед 
на сите страни, до непреглед... 

Запаливме оган... 19.01.2011.





Десет палети м3

Ранецот со перницата го имаше веќе гушнато, освен тоа 
ги пречитуваше зборовиве што му стануваа позначајни од сё. 
Патувањата го вознемируваа, иако за уметност се работеше... 

Не оставаше ни раска нејаснотии во подготовките, во име 
на својата сигурност. таа му ја овозможуваше слободата и го 
правеше тоа што е. Не функционираше ако не беше така како 
што го гледав ова кај него: ни раска нејасно, сигурност, слобода... 
Во спротивно не се поместуваше, ниту уста отвораше. Одмолчу-
ваше сё ако беше несигурен во себе, или несигурности во негово 
присуство, како што одмолчуваше познати нешта, во уметноста 
особено. Ако немаше специфично во своето и во зафаќањето на 
соговорниците, некаквите суштини како со остен ако беа спот-
нати да изронат, подисплакнати во немајкадето со многу лица, 
ниту трепнуваше кутриот... 

Во стеснет простор за концентрирани значења, љубоморно 
си ја чуваше мислата, ништо не го поместуваше од нему својстве-
ната медитативност. 

Дури и во секојдневната комуникација сериозноста му беше 
белег, печат на челото таксан од наречниците, доблест и мана 
му беше, да му се невиди...

Само што почна да го изнесува расказов, тринаесетти на 
број, почетокот дури ветуваше, веројатно од нешто незадоволен, 
се запраша: Дали почнувам посникаво да звучам? Дали ги ис-
трошив зборовите?

Се најдов во небрано, иако на својата и неколку имагинарни 
адреси беше испратено прашањето, патем мене. 

Како се множат расказиве сё се прашувам, констатира. 
Веројатно мојот вокабулар е во прашање, каков и да е, под-

истрошено ми стои, си рече и си ја фати неговата медитативна 
поза. 
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... А да си ги потфатам сите, од првиот до последниот текст, 
ред по ред, новите зборови да ги издвојам и така да видам со 
колку збора сум наумил раскази да пишувам? 

така и направи, цврсто беше решен, првиот и го мина, со 
вториот беше прикрај, кога почна да се подизгубува во сигурнос-
та дали некој од редоследните зборови што ги поминуваше не е 
веќе издвоен на листата и подреден во столбовите. Но, упорно си 
продолжи да врви по редовите и на лист да си ги ѕида зборовите, 
поминувајќи го внимателно и третиот, па и четвртиот расказ, но 
веќе не можеше, апсурдно му се виде тоа, а дилемата за бројката 
на неговиот вокабулар речиси неразрешлива доколку не обез-
беди човек што ќе го проверува присуството на зборчињата во 
столбовите, со оние што нему му се чинеа за нови. Ама тој беше 
навикнат сам да работи, мене ме имаше како нужно зло, бидејќи 
најтечно мислеше говореќи, а она што ќе го изразев или, пак, без 
негово знаење ќе го вметнев по свое, во жарот на пишувањето, 
двојно од неговото го проверуваше, па парче ќе го стореше, ако 
уште „на прва“ не го снајдеше судбината да го снема, иако ми 
нагласи да бидам слободен... 

Одмавна со раката, предавајќи се, и се поднасмевна кога фати 
да ми раскажува за еден фантастичен настап на Флуксус мајсторот 
Џорџ Брехт. Се присетуваше, иако во дилема дали и тоа да го 
забележам... Слушател на Брехтовите сеанси искрено ја изнесол 
својата состојба и си прашал: Но добро, како, а разбирам сите ние би 
можеле да бидеме уметници, како што убаво велите и возбудливо 
говорите веќе половина час, но и покрај сё не би се охрабрил, барем 
јас, всушност, никаква вистинска идеја не успевам да оформам 
за да можам да си речам, еве, ова би можел и да го направам.

На тоа учителот му одговорил, вртејќи го погледот на сите 
страни, како да го бара одговорот, или така да се концентрира 
од каде да почне, бидејќи прашањето се чини едноставно, но кој 
би можел да биде вистинскиот одговор беше вистински за зами-
слување. По паузата на таквите замислувања и потчешувањата, 
мирно изустил: Еве, на пример: Читате весници секојдневно, 
нели така, но не сте се прашале што доживувате притоа, нели, а 
доживувате. Веројатно не сте се прашале и дека, ниту како, од сето 
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тоа би можело да се направи некаква друга состојба, всушност, 
да создадете друго од истото, а тоа, морате да признаете води кон 
суштините на некакво можно создавање, па нека е и анти-умет-
ничко/... Јас, пак, за разлика од вас, без навреда, постојано за тоа 
се прашувам. така и ова со весниците, во моментов го смислив, 
само што ме доведовте на тенок мраз со прашањето, а јас толку 
нервозно, отсечно го пренасочував погледот на сите страни и 
рашетував бесно по патекава од масава до прозорците, безглаво 
како мајмун во кафез, но ете, весниците се тука... па вредно е 
да се заклучи дека пред вашето прашање ни В од Весници не 
постоеше ни во мојата ни во вашата глава. Можеме да заклу-
чиме дека за создавање требало да се има некаков материјал со 
потенцијал за тоа, па каков и да е. Што со тој материјал е след-
ното прашање, но тоа никогаш не оди вака издвоено, всушност, 
одлуката дека Весниците се нашиот материјал за создавање 
лежи во истовремената помисла или иницијалната идеја-што 
би можеле да создадеме од нив, бидејќи тие се веќе создадени, 
а Весници не постоеле отсекогаш, нели така? Значи, јас сега би 
требало да знам што со нив, нели така, а го знам ова: Откако ќе 
го прочитате Весникот најдобро е да си земете ножици и лист 
по лист да го распарчите, па и ред по ред, та и збор по збор, и 
така ќе создадете еден Куп Весник. Ваше е да одлучите дали тоа 
што сте го создале ве возбудува и го доживувате како необично 
и вредно, како вистински нова состојба, или сметате дека треба 
да чепкате понатаму. тоа и не е толку едноставна одлука, зави-
си од вашата моментална инвенција и убеденост дали она што 
вие го гледате ќе можат да го видат и другите, всушност, дали 
вашето гледање е во релација со објективната вистина, каква и 
да е таа. Јас, пак, мислам дека тука можете и да престанете, да 
го насловите делото, доколку сё уште не сте го направиле тоа, и 
да се потпишете. Но, што би ве спречувало да си играте и да се 
обидете да дојдете и до други решенија, па тогаш и да одлучите под 
кое од нив со поголемо задоволство би го ставиле вашиот потпис. 

Одлучувате да не ја пропуштите и таа можност, разумно 
е, па замислете си: земате стаклен сад и целиот Куп Весник го 
ставате во него, ја мешате содржината и почнувате збор по збор 
да вадите и да ги подредувате зборовите на подлога на која што 
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ќе си останат трајно. така исполнувате, пр. еден лист, што не е 
не занимлива одлука (од листовите на кои претходно зборовите 
нешто значеле, повторно решавате да ги вратите на листови...) и 
сё така до последниот збор во садот. Одново добивате приближно 
толку листови колку што имал Весникот (помалку или повеќе, 
сеедно, можеби и само еден, ако така одлучи вашата намера) и 
некаква содржина што почнува да ве збунува, иако не барате 
логична мисла во нив, та нели вие сакавте да побегнете од неа... 

Сакаше да продолжи понатаму, но му се виде доволно, 
бидејќи знаеше дека и во вакви груби вистини за процесите на 
создавањето треба да остане некаква загатка, по можност уште 
понедофатлива од неговите три точки на крајот..., како и моиве...

И ова да не го пропуштам, ми рече: aплауз, долг аплауз... 
силен аплауз си доби учителот, а тој одмавнуваше со раката, 
бидејќи како од чума бегаше од таквите задоволства што можеа 
да му ја завладеат душата.

Јас, пак, занемев, ме понесе таквиот аплауз на сцена, што 
преку неговите зборови ми одѕвонуваше, или беше нешто друго, 
како некаков сомнеж да беше, а се почувствував како да сум таму, 
ќе фатев дури и самиот да аплаудирам обземен од впечатокот 
пред кој ме доведе прикаскава. А знаев за сеансите на Брехт, или 
мислев дека знам, дури нешто и за оваа, но ништо немаше во неа 
од она што ми се врткаше по главата, како да се фатив дека сум 
вообразил дека ја знам, колку што тој успеа да го долови настанот, 
а јас го доживеав како ништо да не препознавам. Го измисли 
бездруго, тоа ќе беше, освен Весникот, прашање дали и него? Сё 
изврте и пресоздаде, ако сё не беше наполно негово, како што 
верував, дури бев сигурен во тоа, а уште пред десетина години 
нешто од ова ми имаше раскажано. Брехт не ќе да имаше ваква 
сеанса, ова дефинитивно беше негово дело. Неверојатно! Би било 
неверојатно дури и за самиот Брехт, што згасна сонувајќи, 2008-та, 
да не би ја прифатил провокацијава. тој, вистинскиот провока-
тор кому му немаше рамен, на ова не би одолеал да се изрази во 
негов стил и над новово на мојов пријател најново да си создаде.   

Го батали Брехт и моиве сомнежи, дури ме остави сё сам 
да заклучам... Батали и вокабуларот со кој пишуваше раскази, 
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предавајќи се, оти тоа беше многу интимна работа, никако за 
друг, сведување на сопствениот вокабулар на бројка е тоа, не 
мала работа, како својот коефициент на интелегенција да го 
откривате за сите, така ќе му дојде тоа, та дури и да излезе дека 
добиената бројка е рамна на целосната во македонскиот речник, 
не не, сигурно не мислеше и во тоа да ме вклучи. 

Се откажа, не затоа што не ќе излезеше на крај ловејќи нови 
зборови меѓу редовите, туку му светна, а чул, не знам дали и 
прочитал, но, чинам разбрал: не било чудото во вокабуларот, туку 
во втекстувањето, ете тоа, во повторувањето, паузите, ритамот, 
звукот, калемење значења, флертување со смислата, ете, во 
заведувањето на стожерот во текстот... (како и во скулптурата, 
исто му се чинеше), а по нешто си знаеше и бездруго силно го 
љубеше зборот.

Се подохрабри малку, колку да не крене раце од намерата, 
а сё си пишуваше:

... : 100 штици од обработена варена бука, на 1 м., широки 
15 см.; 30 гредички 10 см. х 10 см., на 1 м., од истиот материјал; 
350 конформат шрафови од 5 см.; 10 имбус клуча, 5-ка; дупчалка 
на батерија (да ја наполни)..., за 10-те палети, колку што пла-
нираше да направи за проектот, за таму…, потоа и: неколку 
моливи, пенкала, црни маркери и скалпел; папка со педесетина 
листа канцелариска хартија, фото апаратот (двете батерии да ги 
наполни), а и футролата со ножот и секирчето (да ги наоштри да 
бричат)..., сё пишуваше да не заборави нешто, та, како што ги 
ставаше во ранецот, или ранчето, од она што беше за во нив, така 
и ги штиклираше, а го имаше запишано дури и паричникот, ви 
се молам, покрај чепкалки за заби (организаторот не би се сетил 
на нив), и што не друго..., а не смееше нешто да му недостига, 
сакаше сё да му биде при рака, бидејќи сигурноста што така си 
ја гарантираше му беше пресудна. таа му ја гарантираше сло-
бодата, нели, а тој без неа не можеше да се препознае. Доколку 
нешто му недостигаше наполно се губеше и беше непријатно да 
се биде во негово присуство, дури и запалката да не му беше на 
цигарите, каде што ў беше местото, а не ќе можеше да си запали 
цигара кога ќе посака, ќе збеснеше додека таму не му ја вратеа 
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оние што не работеа по список, како него... ама, што тие да му ја 
мислат кога, веројатно, така си мислеше тој, таквата сигурност 
што нему му требаше, ним, ниту ќе им ја лимитирала слободата, 
ниту ќе ги „аутирала“ до неподвижност и молчење, дури, ниту ќе 
забележеле, се чини, кога многу што им недостига..., од таквите 
обичности де, не нешто друго... 

...
Беше меѓу десетмината на АнП 4-уметничкото дејствување 

во природа, што, според него, несреќно го именувале Авторски 
низ појавното, уште престојот 2004-та, дури се подзакачил со 
колегите во дефинирањето на природата и концептот на так-
вото/ата Арт Котва/(Кота/Плац/Ливада)/Арт Бачило/Авторски 
Појавно (без „низ“, крајно со што се согласол)... но, кренал раце.

... По повод АнП 3, 2009, ја доби честа да напише текст за 
ЦД-то што го продуцираа (тоа многу го возбуди), па наместо 
да смислувам како пократко да ја претставам суштината на 
проектот, а мене ќе ми ја довереше таа работа, неговиот и така 
збиен текст, што го имав прочитано, најдобро е да се проследи во 
целост, а и инсистираше на тоа (веројатно да не мора и мене да 
ме коригира доколку истото сепак го раскажев), иако свесен дека 
тоа може да го расцепка расказов, и така доволно раздробен, но, 
ако е бал нека е маскенбал, беше неговата девиза, се реши на тоа. 
Почувствував дека освен тоа што го мрзи расказно сё одново да 
обмислува, доколку не ме задолжеше мене, веројатно и како да 
поверува дека ваквата лудост е креативна. Немав каде, иако се 
спасив од дополнителна работа, инсистираше на ова, па сега...:

Еден поглед на трипати „Авторски низ појавното“...

„Авторски низ појавното 3“ – уметничко дејствување во 
природа, Ораов Дол-планина Кадиица, Велешко, 2008-то лето, 
е континуитет на првиот настан реализиран на истата локација, 
2004 г., и вториот, реализиран 2005 г. како викенд престој во 
манастирот Св. арх. Михаил, во теово, Велешко, сите во орга-
низација на Народен Музеј Велес. 

Обидот да се дефинира и да се именува десетдневно прес-
тојување на група уметници на планина, нужно нё води кон 
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искуствата на ликовните колонии, но „Авторски низ појавното“, 
така именувано (по подолги дискусии крај огништето на Ка-
диица) и определено како уметничко дејствување во природа, 
произлегува од идејата да се престојува (домува) во природа, 
без определена обврска да се создава уметност, што всушност го 
акцентира самото престојување и очекуваните случувања како 
доволно уметност по себе. 

Во групата што ги исцртувавме првичните контури на на-
станот (Спасе Перовски, сликар и директор на Народен Музеј 
Велес, како иницијатор; Небојша Вилиќ, историчар на уметноста; 
томе Аџијевски, скулптор, и потписникот на текстов, скулптор), 
сметавме за адекватно, проектноста на идејата да ја затвориме 
во самиот предизвик да се дејствува во природата од/со нејзи-
ните појавности, надвор од нашиот вообичаен урбан амбиент на 
живеење и практикување уметност, и тоа, дека ни е неопходно 
само да ги документираме случувањата (фото, видео и аудио), во 
изворна некоригирана форма, за да ја задоволиме потребата од 
регистрирање и историска преносливост на создаденото, какво 
и да е тоа. тоа не ги исклучуваше и секаквите форми на мате-
ријално создавање, по индивидуално видување на авторите, во 
секаква смисла, и разбирливо, од специфичната издашност на 
амбиентот што го одбравме.

Идејата и суштините на проектните рамки и од нив произ-
лезените уметнички претпоставки, континуирано досозреваа 
од деновите 2004-тата на Кадиица и би можело вака да бидат 
подредени:

– Манифестацијата е биенална
– Групата ја сочинуваат до 10 учесници
– Освен ликовни уметници и историчари на уметност учеству-

ваат и автори од другите уметности или од другите области 
од културата што профилирале значајен творечки израз

– Престојот е во природа, а сместувањето во шатори
– Организаторот ја определува локацијата за настанот и ги 

обезбедува сите услови за престој на учесниците
– Организаторот не обезбедува материјали за работа
– Авторите имаат неограничена слобода на дејствување
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– Настанот ќе биде документиран низ фото, видео и аудио 
материјал од случувањата

– Презентирањето на проектот ќе биде следната година по 
настанот, во галерија во Велес и во Скопје

– Авторите одлучуваат за формата на презентирање на слу-
чувањата од настанот и продукцијата

– Авторите се поканети навремено да приложат дело за пре-
зентирање

– Организаторот не финансира во реализација на делата
– Организаторот печати каталог или ЦД и друг пропаганден 

материјал

Како еден од основачите и учесник на сите досегашни три 
настани, можам да подвлечам дека „Авторски низ појавното“ е 
специфична состојба што во самата своја рамка го контексту-
ализира престојувањето на група уметници во природа, нивното 
дружење, запознавањето, откривањето и размената на мислења, 
и авторското изразување на индивидуалитети од блиски но 
различни области на дејствување (освен ликовни уметници и 
историчар на уметност учествуваа и други автори, како: фило-
лог и писател; теолог и проследувач на религиски прашања; и 
блогер и писател), така што, самото живеење стекнуваше смисла 
на уметност. тоа исклучително го мотивира поединецот за себе-
наоѓање во рамките на групата и во однос на несекојдневниот 
амбиент на домување и комуникација со импресивната појав-
ност на околностите, што видно ја поткрева сензитивноста на 
некаква, често не толку очекувана изразност, понекогаш дури и 
вон контекстот на дотогашното индивидуално авторско искуство. 

За мене, „Авторски низ појавното“ е слободен простор за 
авторска љубопитност, простор на очекувања и исчекување, 
простор на размена на творечки енергии, простор на мирување 
и контемплација, простор за своевидно летање и вообразби, 
простор за изразување и реализација на специфични замисли, 
простор за дишење и впивање на природата, простор за наполно 
живеење рамно на самата уметност...

С.П. „(Бранко Р. тодоровски, од неодамна Окнат Елва Овоет)“
23.08.2009
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Беше решен и да го финансира, дури и во неговиот двор 
да го направи, АнП 4 мораше да биде, на општо задоволство на 
сите Ораовдолци, колегите од овие врвици, а со 5-ката, проект 
да го затворат во книга и така да ў го остават на историјата. 

така и беше (повторно на лудоста на обдарениот од Велес), 
Манастир св. Богородица, с. Сливница, Преспа, на километар од 
Претор кон Маркова нога, па лево, километар до селото и уште 
4 до Дева Марија, во Мајчини раце.

Оние негови подготовки: ...100 штици од обработена варена... 
за таму си беа. Сакаше да ги почести колегите со по една Палета за 
медитација, па нека му ја мислат тогаш: кој, што, каде, па и зошто 
и како со неа. А тој знаеше дека ќе им се најде, ќе им притреба, 
дури дека ќе ў извадат душа кога ќе почнат да ја истражуваат 
нејзината убавина и удобност. Ќе си ја нарамуваат како Исус 
крстот, си велеше, кога ќе им притреба, и, кому колку му држи 
силата и верата не ќе се одвојуваат од неа и ќе си ја носат како 
срасната, дел од судбината, по патот кон нивната Голгота, дури 
до таму. А уметниците си знаеја, не случајно си ги одбра нив, 
на што би личело Палетите да ги подредеше до манастирската 
ограда и да закачеше порака (дури и со клин како оној светиот да 
го направеше тоа): Палета за медитација, да напишеше, па секој 
верник што доаѓаше да запали свеќа да се чудеше збунет, та така 
да можеа и да поседуваат една од нив, а тие си беа уметнички 
предмет, но и секаков да беа, требаше од оние што чувствуваат 
и гледаат над гледањето и знаењето, дури и над чувствувањето, 
инаку не и гинеа вреќи брашно, море портланд цемент, буриња 
маст и што не друго на нејзините уметнички плеќи. уметниците 
знаат да љубат посветено сё, поради нивната уметност, а ка-
моли предмет што наумил да биде убав, а над тоа и да значел.

Поинаква од оние што ги знаеме, но по истиот систем ја 
имаше замислено Палетата, речиси како вертикалата и хоризон-
талата на Светиот Крст што се спојуваа, иако планираше секому, 
од колегите, да му подели десетина од материјалот (што ќе му 
го подготвеа и ќе го донесеа пред самите порти манастирски, 
како по Виа Делороса) за секој да си ја состави како знае и умее. 
Ко Света тишлерница требало да заличи Дворот Манастирски, 
бидејќи ќе си била нивна засекогаш, и секој по настанот дома 
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ќе можел да си ја носи, ако не им притекнело некакво чудо, та и 
самиот Исус да го засрамат во медитациите, па и некоја бука да 
кутнат и како на јарбол да се приковаат, со сё неа. Планираше 
и колективна медитација во недела, во манастирскиот двор, а 
две недели се паѓаа во терминот што веќе го прецизираа 28.07.-
06.08.2010. За таквиот настан предвиде двајцата најмлади во 
групата да подготват невидена поставка на палетите, по нивно 
видување, до лудости слободно, но тој тоа го оставаше на границите 
на нивната авторска одлепеност, нели така, а така очекувано 
од него, воопшто незачинета од никого, таквата креација да си 
биде наполно самостојна. 

Како дојде до ова, не е незанимливо прашање. Се присетив 
дека тој и претходно работеше на ваква форма, но тогаш сушти-
ната беше во иманентната состојба на таквиот предмет како 
локација, што ни сега не отсуствуваше, всушност, неизбежната 
помисла кога сте исправени пред таков предмет да се замисли 
и предметноста или каква и да е друга состојба врз неговата 
иманентност, а мноштво занимливи слики се отвораат, мириси, 
енергии... што, барем нему, до секаквите вистини му доаѓаа 
пред нос... Беше тоа железна палета, всушност две, допрени 
една до друга, во различна насока, иако имаа исти хоризонтала 
и длабочина, 1 м. х 1 м., што не претпоставува насока, нели, но 
насоката стануваше можна кога, зависно од аголот, доминант-
но гледате конструкција од хоризонтали или, пак, вертикали, 
со што се создаваше и се препознаваше пресекот меѓу нив, 
кога ќе ги допреше двете, всушност, вертикалноста од едната 
и хоризонталноста од другата кога ќе станеа едно. Во целоста 
на скулптурата беа поставени над квадар 200 см. х 70 см. х 100 
см., со 5 см. длабока, спуштена горна површина на квадарната 
форма, како во рамка опшиена со правоаголниот профил од 
конструкцијата на квадарот што остануваше најгоре, така што, 
палетите поставени на таквата рамка, одвоени од површината 
нагласуваа длабоки сенки во самата сочна длабочина на така 
создадениот црн правоаголник под нив, а сочно црни беа и сите 
16 квадари од скулптуралниот амбиент, врз чии површини се 
случуваа богати пластични решенија, како и двете палети една 
до друга – 200 см. х 15 см. х 100 см.
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Вообичаено не веруваше само во една идеја, но во Палетите 
за медитација поверува, а тогаш и немаше доволно време за 
нему вообичаените преиспитувања, бидејќи беше посветен и на 
Пишувана уметност, на расказиве што ги започна, а планираше 
година да ги работи, па што ќе излезе, сите да ги подреди во 
книга, за која што веќе имаше идеја и за нејзиното просторно 
решение, а неговите книги секогаш имаа и своја просторност. 
Како што зрееше материјалот за Пишувана уметност, што го 
определи за работен наслов на книгата-дело, со поднасловот 
Токму Проект, одлучи расказите да ги пушти Во Најава ток му 
на АнП 4, наведено во едноставното книжуле од 50-ина страни-
ци, колку што опфаќаа неговите три воведни раскази, што ги 
планираше во идната книга и да не беше Најавата и книжулето 
што им го подели на колегите како свој прилог кон Појавното. 

Проблемот на појавното му значеше, но го доживуваше 
преку она што нему му се случува во моментот, најпојавно му 
беше тоа, во сите димензии, а вистински беше целиот во раска-
зите и веруваше... 

Освен многумина што тогаш стапнале во мирот манастирски, 
дури и самиот Дишан ги изненадил, ете така, направил мала 
беља во негов стил, та сите занемеле, се згазиле просто... но тој 
ги одмолчуваше познатите нешта... како со остен спотнатите и 
подисплакнати во немајкадето со многу лица... 

Десетте палети си добија свој расказ, поради расказите што 
беа нестрпливи да се проверат на отворена сцена.

Си вети, на Голем Град ќе биде 5-та.

Во расказов не сакаше да напише ни пасус во прво лице, 
освен двете прашања и двете констатации, негде погоре, што 
мораше.

30.01.2011, на половина пат, шест месеци до промоцијата 
на книгата и Штандот Пишувана уметност, книгата во рацете 
на две убавици, а тој во нејзината слабост...





Десет Палети исчезнување

Првиот, паметно зборуваше ………………………..........…….
и редовно многу викаше.
Вториот, исто, паметно зборуваше ……………..........……….
и пцуеше под мустак како за себе.
Првиот, што многу викаше колку паметно зборуваше, и на 

Богородица ў привикна во храмот ў свети кога ни се обрати, што 
и малиот Исус заплака во нејзините раце, такво му беше грлото, 
а и ранохристијаните во гробовите на Голем Град ги раздвижи 
со своето громко грло (на наше задоволство и на туристите), та 
и денешниве христи и антихристи...  

уживав во неговото говорење, дикцијата и синхронизира-
ната гестикулација.

Вториот, фучеше-чадеше-дуваше и пцуеше како за себе, 
колку паметно зборуваше, дури и болникав и со температура, сё 
занимливости до бескрај, до хипноза говореше и на сё опонираше.

уживав во неговото говорење колку и тој што уживаше... 
Не знаеш кој е поговорлив, Првиот или Другиот. 
Првиот, што викаше колку паметно зборуваше, еднаш из-

вика дека Дадаизмот не е уметност.
Вториот, што си фучеше,.. секогаш, дури и за ништо, на тоа 

извика: ДАДА НЕ Е МРтВА! Фати да го убедува Првиот дека 
неговото не е исправна теза и дека не се согласува со таквиот 
став, дури и одмавна со раката, но не опцу.

третиот и Четвртиот, таа и тој, си ја гледаа работата и 
постојано го бркаа сонцето, од изгревање до заоѓање, и длабоко 
во ноќта, приквечерното особено, па замаени од светлината и 
од темнината, и од сивилото на облаците нескротливи, не ко-
ментараа многу но, си кажаа, си дадоа две големи ДА за ДАДА.

Петтиот, со ДАДА си беше пријател, па Гласот беше извесен, 
но вообичаено уста не отвораше на подистрошени апсолвирани 
теми.
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Шестиот, најчесто сеир си гледаше и уста не отвораше за 
ништо на светот.

Седмиот, на „заебанција“ ја фаќаше и сё одобруваше. Ре-
лативното вистински нема граници, па тој ги тестираше развр-
зувајќи за треперењето на лисјата, жегата летна, или жуборот 
на потокот, дувањетооо на ветрот, по нешто за убавината на 
жената, минотаурот..., избегнувајќи да гласа...

Осмиот, се смееше и убаво му беше, а очите му светкаа 
шурум отворени, во подзаморените капаци од ненаспаност, па 
не гледаше никаква причина од Глас.

Деветтиот, беше растрчан на четири тркала, дури и во со-
нот брмчеше, можеше и на ДАДА да одбрмчи доколку станеше 
сериозна работата. 

Десеттиот, си имаше задача, си беше зафатена грижливо 
да ги регистрира сите чуда и ништо вистинито да не пропушти 
да биде предадено на историјата.

Единаесеттиот, беше Мама, а таа не караше ако не јадевме 
редовно и доволно.

Дванаесеттиот, беше тате, а тој пак, нё караше ако не мезиме 
кога пиеме, дури и се маскираше во бело за да нё насмее и да 
повлијае на нашиот апетит, за да ни угоди, што ќе посакавме. 

Е да, имаше и други убавини и други сенешта меѓу редовите 
паметно зборување, фаќањето облаци, молчењето од убеденост, 
индиферентното молчење, релативизирањата од „заебанција“, 
фантазмите во движење, фаќањето историја...

Првиот, не беше сослушан да ги изнесе аргументите за 
својата теза.

Но, ете, особеното расположњение на духот и анти-умет-
ничкото потсмевање на убавината, сепак имаше свој тек... кога 
Првиот што извика дека Дадаизмот не е уметност тргна да си 
легне без трошка лутина поради малкуте гласови што ги доби за 
својата теза, навикнат што е ден, а што ноќ, и ни посака убави 
соништа пред да загази да изврви по тревата, кон скалите за 
угоре, та и по нив, што притоа закрцкуваа од самото бреме долга 
меморија присуство, што длапка излижало по средината, до чар-
дакот и по него стенкуваше сё, сё до вратата, одајата, креветот, 
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перницата, сонот,.. на Вториот, што притоа ја опцу тревата, тивко, 
како за себе, му се припушти гласот (небаре тристан Цара во 
Кабаре Волтер) дека сме се спасиле од попувањето и секаквото 
морализирање на Првиот, кога тој, само што го допре крајниот 
раб на манстирската негувана трева, кон скалите, го слушна 
врашкиот коментар и во мигот запре, стаписан, но веднаш се 
сврте, отсечно, и го даруваше Вториот со улав, како веќе му 
викна, брлив, нетокму-така некако, та штом разменија уште по 
некое име на лутината...

Заврши прикаската.

Првиот, наспан си стана рано, испивме чај од свеж кантари-
он што го береше во близина и уживавме во утрото... Му се јави 
издавачот и немаше одлагање, мораше да замине ден порано... 

Во „авторската соба“ се крчкаше уметност и што сё друго 
не се правеше, во духот на Авторски низ појавното [(4), 2010-то 
лето, Манастир св. Богородица, Сливница, Преспа, Македонија] .

Немав глава сё да запаметам од инвентивните предлози 
уметност, кога авторски ќе пукнеа главите. Но ова го запаме-
тив: Биенале на Стари по селекција и жири на Млади, стручни, 
одговорни и непоткупливи, како ги беа учеле, за сё на ниво да 
си биде; Перформанс-Богородично оро за колективен транс, со 
петнаесетминутни соло партии, сето во кореографија на Седми-
от, за што определивме и термин, но и неколку доцнавечерни 
термини за пробите, за да се избегне секаков ризик од умет-
ничко фалширање, покрај импровизациите што ќе беа услов и 
посебно на цена; Авторски низ појавното 5, или некое следно од 
уметничкото дејствување во природа, да биде само со геј умет-
ници, мажи, се разбира; Организацијата на АнП 5 да ја преземе 
Стројна Мома, на пр. Десетката, та да си викне нејзини другарки 
и здраво спојување со појавното да си направат... или, и тоа се 
сврте во муабетот, точно седум клона да си направи Момата и нај 
кул богами и дејствување да го биде... а мажите на игнор, е не! 

Луѓето зрачеа светлина, иако илјада пати помала од нашите 
природни моќи за забележување. Сите ги гледав розово кога 
нивната светлосна аура беше најинтензивна.
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Вториот, имаше вечерен перформанс. Седнат под сводот 
над светата вода за јалови, во дворот, под светлината на сија-
лицата, ја зеде дебелата портокалова книга со бел полукрст 
на корицата и насловот стокмен на нејзиниот грб, што му ја 
беше подарил Петтиот, и божем случајно ја отвори на текстот 
Критикоозборувачи, та театрално десетина минути се мачеше 
со македонскиот акцент.

Вториот, имал уште неколку чуда, ама јас ги пропуштив... но 
еве, се присетив и на ова: Распуканата столица што се моткаше 
по дворот, расцепена на две по средината, што и во дизајнот 
беше здраво расчекорена, ја присобра и ја стави на лакот над 
светата вода, и така, одлепен метар и пол-два од плодната 
суштина под себеси медитираше како некаков господар/глава-
тар/гуру, дури му се пристори тука да се направи олтар во кој 
ќе се жртвуваат медитативните халуциногени видови печурки, 
„лудари“, како што општо го прифативме терминот, та место 
за молитва да си биде за сите благопријатни видови на овој 
благословен род; се пентраше Вториот по разни височини низ 
дворот Богородичин, та и на камбаната, па и таму нешто читаше, 
мрмореше и извикуваше, како да повикуваше некакви сили, 
или на некаква уметност повикуваше, како да притокмуваше 
манифест ми се виде, ај беља..., а другото, дефинитивно сум го 
пропуштил, доколку го имало, како што велеа... Перформанс 
со Секира, може да се рече, и такво нешто имало, иако Првиот 
смртно се исплашил дека тој може да се убие, кога Вториот се 
размавтал со секирата низ воздух, како самиот Матија Губец 
или Бан Јелачиќ да се сторил, или Крале Марко со боздоганот, 
секира што му се престорила во раката, а Стројната Мома со 
камерата си била на лице место, на ниво на задачата сё верно 
да предаде на историјата.

Осмиот, што се смееше и убаво му беше, си ѕидаше камени 
плочки крај патот, некакви привремени структури, крајпатни-
ци, локации...

Петтиот, што уста не отвораше на подистрошени апсолвирани 
теми, срамежливо нё почести со неговото појавно, нему месец-
два најпојавно од сё, некакво скромно книжуле од педесетина 
страници насловено „Во Најава... Пишувана уметност (токму 
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проект)“... она што наумил да раскажува до следното лето и 
вистина решил расказите да ги доведе до книга...

Едни одеа на панаѓури во „Љубовно“ и „Мајчино“: си вртеле 
орца секакви; дигале раце весело и еректиран среден прст раз-
мафтувале; купувале панаѓурски црни очила за исчезнување, 
за ни камера да не може да ги регистрира; исчезнувале во се-
каквите свртени/испразнети пивца и муабети, во колективната 
убавина, во момите…; се вљубувале во месечината до следното 
сонце,.. а сонцето далеку... та Вториот, специјално на Петтиот, по 
панаѓурските фасцинации фати да му демонстрира „Создавање 
табла уметност“, како самиот Бојс и неговиот мртвиот зајак да 
ги скорива, формулите негови да ги распретува, море и форму-
лите на Клајн да ги оживувa, што на Дишан што на Кејџ, што 
Смитсоновите... ај беља, сите небаре Ајнштан да го ставаа под 
сомнеж... сето си го доби и си го виде Петтиот, не дека третиот 
и Четвртиот, сё до Десеттиот, не беа исто почестени... Си реде-
ше Вториот ѕвездички во небесното сино на таблата, вистина, 
и Седмиот му потпомогна, та како ѕвездено небо си ги токмеа 
линеарни, неполни, наполни Петокраки, Давидови, Алексан-
дрови, од оние како за Наше Добро ѕвездички, што цртки, што 
бројки, токму црти, сeкакви, што Вечерници, што Северници, а 
и Деница... се стресов, кога, што да видам, занемен во паузата 
запрено време, без определива должина, кога самиот Петре М. 
ни долета и ни ја запеа од сe срце, од сет глас...

Кога ја љубев Дениција
како да калемев светлина на мракот,
како да топев снегови фатени во движење,
како да станував единствен сведок
за бакнежот меѓу металот и громот.
...
Оти ја љубев Дениција,
...
како што таа ми ја одземаше тежината,
...
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како што не можев да видам ништо освен неа,
како што таа живееше додека јас умирав,
како што и јас не знаев како би умрел,
ако таа не се родеше.

Кога ја љубев Дениција,
Како да учествував во создавањето
На првата Македонска Држава.

... Ај беља, и ова на крајот, што му требаше, можеше и да 
го пропушти тоа (нё олади, нё отепа во чувствата за нај чо-
вечкото љубење... а Деница над нас...) но, и звучеше како ние 
само една-две Први да сме имале, Првата во која тој живееше 
и маките си ги мачеше, што долго така си ја викавме, и оваа 
Денешнава Прва, во која тој си доживеа и одживеа, секаквите 
свои маки ги потроши... аха, ај блесав, каква мерка пируети 
им стокмил, заведувал и мајмуни ги направил Големиов Маж 
Македонски, ним в лице за Најпрвата си пеел на сет глас, и 
гајле си немал, така стокмено си редел за да не го укапираат 
та и да го оковаат ’68-та тоа новопечените џелати на Исус на 
Македонскава Библиска почва, а милно да им биде, за таткови-
ната што верувале дека им пеел, небаре за нивната Прва им пее 
занесно на сет глас, а тој за Прадедовината пред Исус си словел... 

Едни, на капење си одеа, на пијачка муабет под чадор со 
Драгоевиќ и цела Хрватска естрада, расплакана, како Преспан-
циве да жалеа за наше море.

Едни, орман фаќаа и печурки си береа, што вкусни чорби 
свртевме, што мириси...

Едни, на поклонение до Курбиново двапати изодеа. 
Едни, и на Голема Нога се качија и вистински Голема 

Македонија им се виде, а и со Папајци не почестија, од високо 
набрани, за поткрепа на подопаднатите либида...

Мала тутунска фабрика се издува и што сё не... имаше се-
какви уметнички проблесоци, и образовни моменти, најмногу 
спомени-секакви, мемориски места: историско-уметнички, токму 
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уметнички, ново-медиумски, галериско-музеолошки, археолош-
ки, митолошки, етички, религиски, флорални (Микологијата 
особено, и Чај културата), по нешто и од фауната, зоосистемите 
генерално..., и живи муабети со природата, покрај редицата 
блесавлуци и вдахновени лудории... 

Царуваше Езерото, Богородица, Курбиново...

На Голем Град одлепивме, конечно исчезнавме.

Во Најава 2: АнП 5, 25.07.-03.08.2012. Голем Град, Преспа, 
Р. Македонија.

Скопје, четворток, 17 февруари 2011.





собирен Центар

... Лушпите ги загриза пријателов, кивите ни ги поттурна, 
толку нормално, зaшто лушпите сосё влакненцата биле за јадење, 
вистински специјалитет биле од тоа чудовишно влакнесто ово-
шје. Не можевме да го разубедиме и да му ја тргнеме чинијата, 
а камоли во устата да му брцневме, што ќе беше нормално, ама 
можеше и прст да ни одгризе, како им беше намерачен. Само 
што го разбра ова од синот и ич не се мислеше, а малиот, онака, 
мртов ладен, спомна дека прочитал за лушпите од киви дека 
биле одличен еликсир за подмладување и коса дека растело од 
нив. Ќе го убиеше, не му гинеше ликвидација ако навреме не 
ја збриша со неколкуте парталчиња што ги зграби пред тој да 
ја „укапира“ мајмунскава работа, дури и ни подмавна со рака-
та неколку пати, а и тој му се насмевна со полна уста, како за 
поздрав, и исчезна шегаџијата, спаси глава, цела седмица го 
снема во непознат правец... 

Ме потсети ова и на друго од сликите на неговата природа, 
само што не закикотев, а какви сё мириси ми се вратија, ух, како 
само летнаа четириесетина години, кога во раните пубертетски 
денови ја молеше сестра му, што учеше за лаборант и санитарен 
техничар, и постојано ў додеваше да му набави некакви чудесни 
таблети за растење, какви начул дека постојат. таа повеќе не 
знаеше како да се одбрани и да го разубеди во непотребноста и 
ризиците од таквата желба, но не помагаа советите. Не можејќи 
повеќе да го подлажува дека ќе му ги набави му дала Б6-ка и го 
предупредила на внимателно користење, шест недели редовно 
да ги зема, на три дена по едно, никако поинаку, три пати му 
преповторила за тој да не се посомнева во измамата. така, уште 
од 12-13 години, колку веќе имаше кога забележа дека преста-
нува да расте, тој си растеше со чувството дека еден ден ќе биде 
голем, најголем!... сестра му ќе се расплачеше од смеење, просто 
се изгуби низ времињата, кога ў ги прочита редовиве... 
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Носеше прекратки фармерки. Кој и да му ги мерел за кра-
тење прекратки излегувале. Дури и кројачите мака си мачеле со 
него, а едно чудо ги замени. Не можеле да се изначудат и сё до 
еден во кројачниците збеснувале кога ќе го виделе резултатот, 
развртувајќи се нервозно, фучеле со носот и трескале со една 
нога, како први така други, и треснувале сё од земја, сё што ќе 
им се најдело на дофат. Еден дури и ќе се самоубиел со ножици-
те кога го видел како Досе од Бегалка пред себе. Се утешуваше 
присетувајќи се на еден соученик од средно што не мораше да 
ги потскратува фармерките, оти штрклест, нему му беа кратки 
и без кратење. Прекарот Штурец му остана сё до денес, кутриот, 
и тој мака си имаше, иако од друга природа, ама и тој со Досе си 
беа како браќа. 

Кога ќе начекаше си купуваше три исти сакоа и шест исти 
панталони, иако не беа негова гардероба, не носеше сакоа и 
панталони. Но си ги купуваше, а тешко наоѓаше, какви што му 
се допаѓаа: трева зелено палто, а загасит окер панталони.

Еднаш ми вели, а чиниите пред мене си беа, внимавај, од 
чоколатцињава само по едно, многу се калорични, а од јабол-
чињава, убав црвен делишез, само по три лупени парчиња, те 
молам, повеќе од тоа го нагризуваат желудникот... а ова шравче, 
го забележуваш, не е најдобро зошто дребонгџијата не ме слуша-
ше па прави проблеми при влечењето на главата, а бев дојден 
да исцртам полуавтоматска машина за обработка дрво, негов 
изум, каква што сакав и јас да си направам. Кажуваше сё што 
ќе претпоставуваше дека тереба да биде прашан, за што и да 
стануваше збор, а за уметноста до бескрај, како на лента одеа 
неговите одговори без прашање за да не остане ништо нејасно, 
за потоа да не се чуди човек и да се обвинува зошто не бил до-
волно досаден, кога веќе досадував, а тој знаеше сё што мојата 
љубопитност требаше да праша... 

Неодолив беше за жените, и многумина други тоа го заклу-
чуваа, дури и жените, до таму ќе ги заморел со муабет што из-
безумени му се фрлале и го молеле да го каже последниот збор, а 
тој, по уметничките сеанси вообичаено бил мрзлив да се провира 
меѓу најлонките светкави, чипките и свилите, до бреговите да се 
најде, а камоли да стори нешто повеќе, со целата крв во мислите...
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Дали беше допрен од Господа? Колку беше чепнат? Како 
тоа!? Но тој веруваше дека е самата уметност.

Нужното го прифати за мета, за таква состојба му се виде 
таа грдотија катадневна, во уметноста особено, кога самиот гол 
живот стана уметност без трошка отпор, иако цел еден век таа 
него не го есапеше, до „Бело на бело“ го смачка. Па сега, видете, 
ќе си ја преживееме епидемијава на Големово Нужно кој како 
знае и умее, некој дури и ќе надживее. (му благодареше на Ѓу-
зел за ова: да се преживее/да се надживее, да не го цитирам...) 
Животот секојдневен и на самата смрт машки ў е намерачен да 
ја ничкоса и да ја реши, си рече како за себе, а ваму уметноста 
крева прашина, ви се молам, и се фаќа со тој ѓавол на оро. Но 
нема бегање од него, од пепелта никнува тоа, кога тогаш ќе 
си го прибереме Нужното, ако не сакаме да нё изненади и на 
незнаење да нё фати со неговата непредвидливост, па мислете 
му ја тогаш... 

Братски си го прифати полубратчето и го именува Филозофија 
Нужно, дури и адреса му обезбеди – „Јавност на Полубратска 
б.б.“. Со она што морало да се направи, без одлагање да се заземе 
став и да му се најде лик, тој не беше луд со него да влегува во 
конфликт, а тоа го навести уште во својата реченица „Нели и 
кога влегуваш како опонент го носиш ризикот да станеш близок 
до предметот на опонирање, ако не и самото тоа.“ од неговата 
„Ненапишана книга до посредувачот“... ете ти беља, мораше 
да ја земе книгата поради прецизноста на реченицата, а со 
години ја немаше отворено. Па и така си ја поднамести в скут, 
си ја потфати внимателно и цел драгоцен час си потроши на 
врашката вистина што тогаш му се присторила, та си рече: А и 
не сум бил лош, дури добро ми се виде ова што сум го видел пред 
десет години... нели, пријателе, ми се обрати со нему вообича-
ениот прашален поглед и продолжи, а не можеше да одолее во 
расказов да не вметнам уште неколку кратки мисли од тогаш, 
редоследно како што ги извлече од книгата: „Иницијалното во 
уметноста е свето место на авторот“; „...Обичните нешта се голе-
ми со тоа што се обични. За уметноста сите нешта се големи.“; 
„...потребата да се создава и да се негува вредното е пресилна 
за авантуристичките ’креации‘ надвор од творечките извори.“; 
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„…но, секако сме различни и оттаму неспоредливи. ...За умет-
носта неконфликтното е неплодна почва.“; „...и конечно ни се 
случи народна уметност. Како тоа да е она што ни недостига-
ло.“; „Би го менувале ли елитното за популарно и во чие име?“;  
„...Што правиме со дела за кои не ни е доволна импресијата и не се 
читаат на прва?“; „Причинското го определува поводот за сенешто 
во уметноста.“; „Заборавете сё и почнете од почеток. Искуството 
е ограничувачко но, долг и неизвесен е патот до непознатото.“; 
„Делото не смее да има протези.“; „Во време на лабави вредносни 
критериуми, ова време, време е за нова дистанца, реакција и 
негација.“... а следниве две народни му стануваа фаворити: „...И 
без петел се разденува“ и „...Давам камила за еден мудар збор“. 

По сё денес неговата локација беше Индиферентноста, 
ништо не есапеше надвор од својата уметност. 

Се мислеше само, дебело се замисли, како неговата сериоз-
на природа да ја изнесе несериозно а, пак, неговото несериозно 
крајно сериозно да го изрази, бидејќи таков услов му постави 
на Нужното, инаку, немаше намера да се пазари со него, не ќе 
важеше договорот со ова шејтанче над шејтаните.

Најсериозно се запраша: Каде пак сега најде ова, баш во 
негово време, што не го одмина оваа грда обичност, досадна како 
секојдневие, а убаво си беше заљубен во убавицата Модерна/
Постмодерна/Постпостмодерна..., та сега сон да не го фаќа од 
ова прво/второпридружно Нужно Скубленце.

Кога две А4-ки ќе напишеше дневно (со единица проред, 
околу четири А5-ки што беа), во еден здив, или како и да е ќе 
ги стокмеше, сосе сите притокмувања, до недокваканите места 
што како под справите на инквизицијата ги пришрафуваше до 
врескање, а по ден-два повторно ги потстегнуваше по малку, пред 
да биде сигурен во исказот и во изразот, а толку, еве, две А4-ки се 
сторија, тогаш знаеше дека го има расказот... Во моментот, само 
што се префрли на следната страница, и оп, самиот толстој му 
излезе пред него, едноставно му се појави мајсторот, во подршка, 
небеше нешто друго, па си разврзаа долг муабет... Се виде себеси 
како да е оној млад човек што му дошол на големит толстој за 
совет, а нему толстој му дојде дома, факт, иако до немај каде го 
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збуни, што и рака му бакна за добредојде... А тогај Големиот, без 
особена возбуда, дури ладно, на момчето што писател наумило 
да биде, му го издиктирал рецептот: Пишувајте најмалку две 
страници дневно, секојдневно, млад господине, така, можеби и 
ќе напишете чудесни вистини и ќе станете писател. Само што 
го спушти гласот во точката толстој не знаеше што повеќе да 
рече, чудејќи се на своите и на нашите очи пред кои се најде, 
вклучително оние на момчето што и јас ги видов на две пози-
ции во просторот, просто вџарени во нас, а тој исчезнуваше, па 
предоцна пријателов сакаше да потпраша: Дали мислевте на 
А4-ка? (А проредот?) Дали на книшковни?... ај да му се невиди, 
тој исчезна, како слета и одлета, го виде ли ти ова!?...

Како да го изнесе најважното, прекршувањето на темата, 
тоа го присопнуваше и му создаваше дилеми: кратко или долго 
да биде (се чини суштествено); најкратко можеби (сакаше да 
може...); или, пак, онолку колку што ќе му притреба за најубаво 
да си биде сето (убаво му се виде); дали да се концентрира само 
на уметноста (но неговата уметност не така лесно се в зборува 
убедливо...); дали со малку секојдневије и со мириси ливадски да 
го зачини... (како погоре); дали да измеша настани и времиња 
или сё направо, праволиниски, сё од почеток до крај да си каже... 
(се беше во игра).

Процени дека нема потреба повеќе да заведува со пиканте-
рииве, троа живот – троа уметност, каде заскита, доволно e колку 
за баланс во исчитувањето, за да не биде здодевно, дури мачно 
може да биде ако ў се нафрлеше само на уметноста („снеба па у 
ребра“), а мене вистински ми беше забавно меѓу тие два света, 
сеедно што, можеби и едно биле... 

тој во Нужното препознаваше две специфични лица, од 
повеќето негови појави, како оние што вешто ги заобиколуваше 
(иако и тие биле во некаква љубов со уметноста): ниту сметки 
знаеше, ниту кредитни картички (сопругата да го замолеше пари 
од банкомат да ў извади, кога таа беше спречена, полесно бан-
коматот ќе ў го донесеше отколку тоа да му успее), ниту пазари 
препознаваше (зелени, црни, сиви... никакви), а ниту градот го 
интересираше, и изложбите ги имаше баталено... ниту светилка 
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менуваше дома, ниту други куќни нужности... е сега, да, одеше 
на работа, нели, тоа беше и премногу за еден уметник како него, 
a и расказиве си ги гледаше... но, всушноет, погоре мислеше на 
она Нужно погоре од погорното, небаре првоважното Нужно, не 
сакаше ни да погледнува угоре, а второто Нужно беше (она од 
што сега му чадеше главата): Како да реши креативен проблем 
на наједноставен начин, со максимален ефект, творечки инвен-
тивно и со нему естетската консеквентност... (прилагодено на 
специфичната ситуација пред која беше исправен...).

тоа му стануваше пресудно важно, особено сега кога со 
рецептот што го бараше требаше да разреши неколку проекти 
што му беа на повидок да се случат но, авионски далеку, два да 
прелетаат преку големата вода, до „театар томас Харлан...“, 
другиот до „театар Маркус Гарвеј и Ман Реј...“, а и оној, пр-
виот, пред двата, што ќе патуваше до „театар Сара Бернар...“ 
и светлината, и последниот, до „театар... Птоломеј...“ I Сотер, 
и Славната Библиотека, за „Проекција Балкон“ што ги под-
готвуваше. Подготвен да се проектира од високо, од ложа, без 
никакви стеснувања и заобиколувања да си дојде до вистината 
во делото, без никаков респект... А оној што високо летал (од) 
високо и паѓал или-оној што високо летал побавно и паѓал или, 
пак-колку повисоко се летало се паѓало потешко... е да, имаше 
и она-кој високо летал ниско паѓал, ама, пребанално и ужасно 
веројатно беше тоа, дури очекувано, а таквите толкувања на 
физиката нему не му беа инспирација... 

Ги бараше одговорите за дело што ќе може да се понесе во 
торба или во рачен багаж, а со сите нишани да си биде, дури 
очекуваше дека условот што си го постави ќе го фрли на нека-
ков креативен брег што поинаку, можеби и не би му се случило.

Му требаше некаков предмет, собирно место/средиште/центар 
во кој ќе може да пикни сё, а презентативната слика на делото 
да не ја обремени неговата минималистичка естетика и дозата 
херметична структура на што инсистираше во артикулацијата на 
целината, иако свесен дека тие две нешта се и контрадикторни, 
барем според минималистите, колку да потсетам, а велеа дека 
„Она што го гледаат е токму тоа што го гледаат...“ или дека „Нив-
ните дела се за „ништо“ и ги илустрираат, во буквална смисла, 
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празнината и недостигот содржина,...“ како и „... нашите дела 
се без трансцендентна форма и без духовен и интелектуален 
квалитет,...“ или, пак, „едноставноста на формата не е нужно 
едноставност на искуството“ и слично, во што и тој веруваше и 
се наоѓаше, во одредена смисла,.

Предметот нужно требаше да биде мал (ама големината е 
релативна...) но, иако мал за носење/транспортирање неговата 
презентативност да артикулира значително просторно присуство. 

Предметот требаше да биде инвентивен избор, со иманентено 
собирно значење, а таков, дури и празен, определува некакво 
полно, какво и да е тоа што нашето имагинарно може да го соз-
даде во релација со другата елементарност во делото. 

Освен пребирањето предмети со иманентен акомулациски 
капацитет требаше дa трага по предметност со специфична 
собирност, во нешта што немаат зафатнинска маса за тоа, на-
сетувајќи, допирајќи или креирајќи потенцијално средиште во 
„непостојното“... Па така...

Натписот на ѕид TEATRE SARAH BERNHARDT
25 OCTOBRE 1903

  

елемент од истоименото дело, стануваше фирма (предмет), и 
беше првиот од серијата предметности со собирен капацитет, 
до кои доаѓаше. Дваесетте црни букви, високи 21,6 см, вклучи-
телно двете растојанија, 10 см и 11см, „принт“ на самолеплива 
фолија, каширани на 5-ка форекс, и тринаесетте црвени, ред под 
црните, со двете растојанија, 11 см и 14 см, можеа да се сместат 
во натрон кутија 22 см х 35 см х 25 см и безбедно да се понесат 
(не дека не можеше и таму да ги направи, како што можеше и 
друго исто така, но не сакаше да мисли на никакви технички 
нешта пред изложба, доколку не мораше). Поставени на ѕид во 
низа, црните зафаќаа 289 см, а црвените 208 см, со 14 см меѓу 
редовите, со вкупна висина на натписот 57,2 см, на 2 м од подот. 

Напишаното, сега предмет со акумулирани значења: ад-
реса, време, настан..., во смисла на прашалник го остваруваше 
своето место во делото... ете, тоа и го засмеа... му текна на една 
негова мудра студентка, вистински умна, што ставала „?“ каде 
ќе и текнело кога некаква прашалност ќе ў затребала, дури и 
во проста потврдна реченица да ў затребало... вистина е, секое 
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зборче како прашално може да биде... а таа: Мислеше? Мојот 
коментар? Е ова сериозно? Да, тоа е твојот бисер? Мојот бисер!? 
Одлично!? За мојот? И ова ќе го забележам?... 

Возбудуваше херметичниот потенцијал на просторот и вре-
мето заробено во насловот и насетувањата за исклучителноста 
на настанот и стекнатата позиција на мета значење, што про-
воцира на оттајнување но, и без тоа заведува со потенцијалот 
на можните значења, што и не мораме да ги оттајниме.

Натрон папка А 3, длабока 5 см, беше вториот предмет 
со акомулациски капацитет, поставена на масичка, на два 
метра од натписот, во која смести мноштво разновидни нешта 
од македонско-француските историски допири, црно-бели по 
суштина. тоа беа мемориски точки и дигресии од албумот на 
Стојко Македон Беломорски (фотографии, документи, извадоци 
од книжевни дела, остварени преписки со лица и со институ-
ции, авторски парчиња и интервенции врз фотографии...), 
низ кои тој регистрира, афирмира, пермутира, первертира, 
дигресира, проектира, пародира, иронизира и потсетува на 
времиња, локации, релации, реакции... и тоа дека Македонија 
има море... живот секаков и живот кучешки. Мноштво историски 
смет прибра во тоа просторче отворено за разлистување. А си 
листале, една госпоѓа со косикави очи и жолтеникав тен дури, 
поверувал тој, дека ќе докторира на Стојковите теми, со какво 
внимание само си листала и исчитувала, да ти е милина да ја 
гледаш во задлабоченоста, ми вели тој, час-час и половина не 
се мрднала од материјалот. Еден Курд пак, насетил по датумот 
дека за Османлиите ќе да станува збор, а тие сё уште мајката 
им ја плачат до истребување, та око не симнал од фирмата и 
сё се чудел и не му се верувало, забележувајќи го поднасло-
вот на проектот ... Про Курдистан и Баскија. Му се фрлил на 
пријателов да го гушка, раце му бакнувал, дури на колена му 
паднал од возбуда. Друга госпоѓа, во сериозни години, возбуде-
на и растреперена, со фотографијата од Француски гробишта 
Битола во рацете, растрчувала да дојде до сопругот и да му ја 
покаже, вперувајќи го показалецот во некој детаљ, дури под-
рипнувајќи од откритието, дали од радост или од бес, кој да ја 
знае... Еден француски писател пак, ги зачитал извадоците од 
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книгите на добитниците на Гонкуровата награда (во оригинал), 
оние осум што ги имавме преведено во последниве 25 години, 
на уметников време меморија од неговото прво престојување 
во Париз 1981-та, па Французинот се чудел дури и повеќе од 
оној Курдот, констатирајќи дека тие се однесуваат на оптоваре-
носта на нивната книжевност со сопствената колонијалистич-
ката свест, нивната извртена перцепција на доселениците и 
рецидивите од таквата нивна надменост, што им се удира од 
глава... Се замислил троа писателот и се загледал ококорено во 
авторот, пријателов мој, вкочанет така, како ѓавол да видел, а 
тој не насетувал зошто, иако писателот сё така го гледал и му 
се чудел на паметот.

Масичката ја споменав, инаку ни папката А3 не ќе била 
како што треба, а и столчето беше тука, без него пак, онаа гос-
поѓа со косикави очи би добиела тромбоза, кутрата. тие рам-
ноправно си беа во делото, определувајќи локација и некаква 
имагинарна рамка на присуство и време за разоткривање на 
содржините над просторниот лик на делото...

Над сё, љубопитноста и проективноста на гледачот, пра-
шалниците и загатките што притоа произлегуваат и возбудата 
во откривањето беа алатките за влез во делото, она што егзи-
стираше во својата херметичност. Вообразувањето на сушти-
ните и изнаоѓањето на патеките кон откривањето на делото, 
всушност e самото дело.

... но, да го оставиме сега тоа...

три исти столни календари А5-ка, со седумдесет дизај-
нирани страници, поставени на постаменти, беа местото за 
македонско-американските историски допири, уште од Драган 
од Лихнидос (за црвенокошците Аран Огнениот Македонец), 
топчија на Колумбо, што во оваа дивина подигал тврдини и 
градови и сите му се поклонувале бидејќи владеел со цевките 
што фрлаат оган, та сё до Американската Амбасада во Скопје-
Светско Чудо... и попатно: По Централно Македонско Време; 
Господари на Земјата; Родени во пурпур; Произлезени од пурпур; 
Ја укинувам историјата со декрет; Фарсата Мис Стон; Џејмс 
Бонд од Македонија директор на ЦИА; Гробот на Александар 
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Македонски е во мојот двор на Македонска преродба 98, 1060 
Ѓорче Петров/1000 Скопје, Р. Македонија; тутун и опиум за Прат 
и Винчестер; Животинска фарма; Македонско светско чудо 1; 
Господарот на длабокото сино; 12 септември 2001 Постхристово 
Време; Македонска Рака; Јас на Елис Ајланд 1916; Лаење на 
ѕвезди; Македонија на Македонците; Колку дупки има флејтата; 
Мојата Англиска прикаска и Кејт Мос... благодарение на томас 
Харлан и неговата виртуелна научна фантастика Господари 
на Земјата, преку кого се потврдуваше, и неговата желба за 
подобар свет и добра шега во слава на уметноста...

Акумулираше „факти“, па во еден момент помисли декa 
вистински е дојден Крајот на историјата и дека Македонија 
секако е една од причините на тој Крај. И така, неоптоварен со 
потрагата по големите вистини, на сцена стапија покрај фактите 
и: полувистини, конструкции, инсинуации, памфлети, иронии, 
цинизми, первертирања, фарсично..., фантазија на квадрат...

Неговите проектни намери и решенијата, сё до оформу-
вањето на календарот, низ процесите почнаа да заличуваат 
на некакви кули од карти (не само поради формата и поставе-
носта на Календарите...) и поп-артистички (и не само поради 
календарот...), а го радуваше впечаток што делото заликува и на 
своевидна лична кампања на Господар, во духот на Проекција 
Балкон и театар томас Хрлан-10 Септември 1901.

... но, пуштете го сега и тоа...

Десетте црно-бели фотографии (со поединечни димензии 
60 см х 80 см), високо квалитетен печат на хартија, каширани 
на 5 мм форекс, со вкупни димензии 713 см х 80 см, во низа 
поставени на ѕид, беа новото собирно место на значења. На-
прави фото-реконструкции, а вистински посака да ги има: две 
на Маркус Гарвеј, прв лидер во борбата против апардхејдот во 
Америка (тој како Гарвеј); две фотографии на Ман Реј, Кики 
со африканска маска 1 и 2, (Натали како Кики); медиумски 
експлоатирана фотографија на Анџелина Џоли (Андријана како 
Џоли) со Захара (посвоеното 9-годишно девојче од Етиопија... 
во неможност да дојде до црно девојче за модел улогата на За-
хара ја играше прекрасниот Давид, во согласност со неговите 
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родители); и неколкуте фото-инсценации (Натали како Црна 
Кики со Грчка маска 1 и 2, по урнек на Кики со Африканска 
маска 1 и 2; Натали како Кики и тој како Африканска Маска 
1 и 2, според истиот урнек) со изопачување на значењата на 
носечките пораки во фото материјалот и суштините Црно-Бе-
ло; а последната фотографија во низата е црна површина на 
која најдолу, во пет реда, со бели букви е наведен насловот на 
проектот: театар Маркус Гарвеј & Ман Реј 1913..., и фиктив-
ните гостувања на три имагинарни театри во овој и така има-
гинарен театар: театар Хехе 1813, претставува: Европјаните: 
Ние Африканците одиме дури и на глава, но Европјаните не 
мислат ниту со срцето; театар томо Нијиренда Мваена Лесо 
1925, претставува: Американците: Ќе дојдат Американците 
и ќе ги протераат белите луѓе, тогаш белите жени ќе им слу-
жат на црните жени; Историски театар 2013, претставува: 
Македонците: Крај на Историјата – Крај на категоријалното 
– уметноста е само декор.

така подготвен влезе во студиото на неговиот пријател, 
фотографот Роберт Јанкуловски, на обостран предизвик.

Истражувајќи африкански теми (мапиран широко поради 
афро-американските што му беа мета) кои од познати причини 
се и Европски и Американски, цивилизациски наши, отаму и 
негови, тој вистински се запраша како би изгледала Африка 
да не ў се случеше Европа и Америка. Се соживуваше со секоја 
неправда направена над африканецот од страна на белиот човек 
и така, сосема треперливо допираше до есенцијата на проектот. 

Посака да биде Црнец, но не кој било, туку самиот моќен 
Маркус Гарвеј; да биде дури и африканска маска, што во ра-
цете на Кики заведува со други изместени пораки; посака да 
ја има мудроста на црниот главатар за да може сё да изговори 
кратко; посака како нив да ги почитува предците и оние што 
пред нив ја населувале неговата земја; ја посака нивната ал-
хемија; посака да е утробата и рацете на африканската жена... 
а на патот на неговите доживувања одново го имаше крај себе 
„неговиот пријател“ од студентските денови, извонредниот 
Басил Давидсон со насловот The Afrikans, од 1969, во неговите 
раце низ хрватскиот превод (Стварност, Загреб) од 1977, ГЕ-
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НИЈ АФРИКЕ. Нешто подобро и со толку љубов напишано за 
Африка не може ни да се посака.

Прекрасно беше тоа искуството (нему ново) и доживу-
вањата во изодувањето на возбудливиот процес на подготовки 
за фото-видео сесијата: договарањето со фотографот и самата 
целовечерна акција; обезбедувањето на моделите и работата со 
нив; договарањето и работата со шминкерот; костимирањето и 
инсценирањата…, но и самиот амбиент што попатно го создаваа 
и зрачеше со Африка.

Фотосесијата и самиот фото-резултат имаат своевиден 
мирис на попкултуралност, во која и контекстите на носечката 
содржина на проектот стануваат прилепливи за некаквата поп-
културална рамка, што само по себе нё втурнува во одредени 
надсодржини...

И најважното, реконструкциите на фотоматеријалот тој 
ги доживуваше како предмет, предмет со собирен капацитет, 
бидејќи во него смести поинакви, негови значења, на страна 
значењата на нивниот урнек, но не и само тоа, откриеното 
собирно средиште на таквиот новонастанат предмет до непред-
видливост провоцира со можностите на својата пространост, во 
акумулациска смисла. 

Фотографиите без рамка ги постави на ѕид со шајчиња, 
како да стануваше збор за свето распнување на перфекцијата, 
за и со тоа да ја нагласи нивната жива предметност,

... но пуштете го и тоа...

Книга, самостојно издание, арт бук/мулти оригинал (345 
стр. А5 формат) во тираж од 10 авторски примероци. 

Кориците станаа собирното место, предметот со акумула-
циски капацитет, оној мал предмет што му требаше во него да 
смести сё и да биде, да зафати дело.

Беше изложена на постамент (два примерока од маке-
донското издание, врз нив парче стакло 35 см х 35 см, колку и 
горната површина на постаментот, и над стаклото два приме-
рока од англискито издание, на истите позиции), а отпечатена 
на А4 формат и разложена на ѕид во 5 реда од 70 страници 
(дим. 15,74м х 1,55м) беше достапна за проследување, извесно 
исчитување и доживување.
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Во кориците го зароби неколкумесечното e-mail и chat до-
пишување со Билјана П. Кљајиќ, негова поранешна студентка.

Интензивната преписка меѓу нив се одвива од 13.08.2008, 
сё до 28.12.2008, а повремено трае и потоа.

Преписката отсликува парчиња од нивните животи во 
последниве десет години, периодот на нејзините студии и по 
нејзиното дипломирање, зафаќајќи по теми од биографиите на 
нивниот севкупен живот, допирајќи освен во уметноста и теми 
од сферите на културата, образованието, религијата, науката, 
општеството, бракот, семејството, професијата, машкото и 
женското писмо и сл. Сето тоа заличува на убедлив материјал 
во кој самиот живот добива возбудлива уметничка димензија. 
Од преписката имаме околу 250 стр. текст и 100-тина стр. фо-
тографии (... вклучително скенови на текстуални прилози за 
нивните дела, уметничките иницијации, намерите и идеите, и 
по нешто за другостите од животот и искуствата). 

Проектот театар Јас Птоломеј & Н.В. Ништото (наслов 
и на книгата) планираше да го изложи во Александриската 
Библиотека, наследничката на древната и славна основана 
од Птоломеј I Сотер Македонецот, но тоа не се случи. Сепак, 
беше поттикнат проектот да го гради во слава на книгата, на 
што потајно помислуваше, дури и најави во преписката, кога 
таа доби сериозна полнота.

таа можност ја доживуваше како своевидно враќање на 
Птоломеј дома, та оттаму и произлегува првиот дел од насловот, 
а другиот-Неговото Величество Ништото е само метафора за 
непостојното Ништо, на што и да заличуваат димензиите на 
неговото допишување и потребата од взаемното споделување 
и потврдување.

Проектот, сепак, беше изложен во Александрија, но во 
Галеријата на Језуитскиот Културен Центар, а намерата 
книгата да заврши во Александриската Библиотека ја оствари 
официјално подарувајќи на Библиотеката примерок од ма-
кедонското и англиското издание, на што беше особено горд, 
дури и Благодарница му испратија... А следново не сакаше да 
пропушти да го има и во расказов... 
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Во поговорот:

Real Net Story

Најновиот проект на „Окнат Елва Овоет“ е конструиран од 
спонтаниот процес на реалната деинтимизација низ интернет 
кореспонденцијата со една негова некогашна студентка и сегашна 
уметничка. Иако е неплански зачнат по електронски пат, овој 
проект е доказ за можноста за создавање во двајка низ некол-
кумесечно контактирање преку skype, chat или e-mail алатките. 
Суровата девственост на таквото мисловно-чувствено-сетилно раз-
голување низ искреноста и вистинитоста во релационата размена 
на гледиштата, сништата и фантазиите, упатува на нова граѓа 
за создавање дело кое од своја страна бара и нова терминолош-
ка одредница. Каква и која ќе биде дефиницијата и не е толку 
суштествено, колку што е значајно сознанието за напуштањето 
на старата матрица на проективната уметност и нејзина замена 
со неинтервенираната вистина: односно супституција на умет-
ничката со вистинската стварност. Ова е од особена релевантност 
познавајќи ја генезата на уметниковото творештво која почнува 
со металната моќност на линеарната или на компактната форма, 
продолжува со текстуалните записи врз металните подлоги односно 
со летризмот и концептуализмот врз хартија и во овој проект 
кулминира во виртуелната дијалошка естетика на интернетот.

Соња Абаџиева
историчар на уметноста и ликовен критичар

… но, пуштете го сега и тоа... 

Во Нужното влезе 2002-та со книгата како дело (текстуален 
предмет), со што најсериозно можел да одговори на атрофијата и 
„сложените“ состојби во уметноста, критиката, институциите, оп-
шеството... непрофесионализмот, релативизациите, летаргијата... 
(денес дури „посложени“), барајќи вистински материјал за својата 
уметност. уште ’98-та заклучи дека му дошло време за пресврт 
(отсекогаш непредвидлив во пресвртите, но ова беше особено) и 
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реализира проект како за некакво збогување, во кој вложи сё што 
имаше: сила, знаење, искуство (просторна формула за обединување 
на различности во амбиенталност; геометриски предмет-платфор-
ма што може да акумулира сё, а да сочува чисти значења; мерка 
на присуство на формални системи и материјали во едно; мерка 
на дизајнирање на пластичност-убаво, тактилно, транспарентно, 
треперливо, значења..., ...) и многу вложен труд, до коска, може 
да се рече... како да сакаше уште еднаш да нё потсети на сё што 
знае и колку умее пред да влезе во она што го насетуваше за 
следна негова творечка станица, од Ликовно-уметнички-Естет-
ски-Историски и Внатрешното Нужно, во она Големо Нужно од 
погоре, предизвикано надвор од себе и од Крајот на Историјата...

Определи и работен наслов: Искуството на Граница/ Не 
Искуство/ Под Искуството... и книгата му стана стожерен пред-
мет/интерес: Ненапишана книга до посредувачот (2002); Книга 
над кориците (2004); Како да напишам добра критика како што 
пишуваат ликовните критичари (2005, книжуле А6-ка, 25 стр. 
со преводот на анг.); Јас Птоломеј МКД и Н.В. Ништото (2009, 
мулти оригинал во 10 примероци, издание и на анг.) и оваа што 
е на повидок, Пишувана уметност-токму Проект (во слава на св. 
Илија и АнП 4, 2011-та, кога планираше премиерно да ја изло-
жи), покрај неколкуте други текстуални проекти... Очекувано е 
набргу и ова да го засити, па да скокне, како што велеше, „…да се 
настани на некоја друга адреса“ (според Б. Иванов од каталогот 
„Јавност на Полубратска б.б.“).

Неговиот интерес имаше локации, адреси и лажни адреси. 
(според Б. Иванов)

Проблемот на локацијата кај него не беше новозаземен 
интерес, се јавува уште во неговите први посериозни дела, осо-
бено во Циклусот „Архитектони...“ (1988-1991), „Обредни или 
за тишината“ (1993), пресвртната изложба од погоре „Барок во 
едното“ (1998), сё до денес, само што ги видоизменуваше неговите 
авторски одговори...

Што сега!?... 
Вистински!(?) Запрашано, како и неговата мудра студент-

ка, вистински умна, што ставала „?“ каде ќе ў текнело, кога 
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некаква прашалност ќе ў затребала, дури и во проста потврдна 
реченицаа да ў затребало... вистина е, секое зборче може да биде 
прашално... а таа: Мислеше? Мојот коментар? Е ова сериозно? 
Да, тоа е твојот бисер? Мојот бисер!? Одлично!? За мојот? И ова 
ќе го забележам?...  

... но, пуштете го сега и тоа... 03:05, вторник, 15.февруари 
2011-та.



наслов (учител)

Ќе започнев страница текст кога доумував чиста идеја или, 
попатно, ќе решев тоа да го сторам кога разрешував зошто и 
како неа би ја реализирал, ако до таму беше работата, можеше 
тоа да се случи и во самата реализација или, неа ќе ја напишев 
за самото дело на кое ќе му го видев крајот, всушност, кога ќе 
разберев дека е умно тоа да се стори текстот ми беше рецепт за 
прогледување...

Не дорече, иако започна занимливо и сложено, замолче, 
рашетувајќи со погледот низ собата, околно – во височина на 
окото, та околно-угоре-удолу, така во неколку насоки испитуваше, 
наполно заборавајќи дека и јас бев тука, та се исправи и самиот 
загази да врви по истите патеки на својот поглед. Фантастич-
но, како во хипноза да беше, се стресов од страв, колку само се 
загрижив да не се здроби попатно, на неколку дела да не му се 
разбега телото или, случајно, да не се надене на нешто и така 
цврсто да се прикова што инерцијата да го растегне до кинење 
и толку силно да распука што и Господ да не може да го присо-
бере, ама трансот негов беше незапирлив, колку и да му викав 
и да му се дерев да се врати... Лесно газеше по предметите што 
се наоѓаа на тие линии, прерипувајќи некои, или излазувајќи 
по нив, за линијата што ја следеше да е континуирана, што и јас 
потскокнував од позиција на позиција за да не ме прегази. така 
изодувајќи по обиколните линии на својот поглед, и по неколку 
пати изврве, а чудо, преживеа и ете, конечно му текна тоа што 
го барал, се присети на она по што талкаше и покрај сите ризи-
ци. А беше тоа некаква мудрост, таа му требала, инаку зошто 
би се изложувал на страшната неизвесност, орбитирајќи околу 
подизбледените сеќавања, не беше до таму луд. А мудроста и не 
била негова, штета, каква што очекував по неговата сеанса на 
левитирањата низ просторот што ми ги приреди, та гравитацијата 
и мене просто ми се виде безначајна ама, не не, не ме повлече... 
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Целиот радосен што се сети и што се поврати целосен, а беше 
човек од фиксација и кога нешто ќе наумеше, убаво си видов, 
какви сё чуда му успеваа, попатно ми сопшти дека мудроста, 
заробена на страница текст, ја добил пред десетина години од 
еден негов ученик, а сега му се видела пригодна за заведување 
низ пукнатините на некаквата повеќедимензионалност на не-
говиве намери да изнесе одредени искуства, темелно важни, не 
поврвнини, туку оние што допирале до значењето на сопствено 
втекстување на своето создавање. 

И самиот се нашол во повеќезначно поле по првото про-
читување на текстот „Гувчето е надвор“. Насетил некакви на-
дпричини и намери, извесна посредна цел на ученикот негов, 
упатена токму нему, освен неспорното значење на споделената 
убавина во текстот и самиот чин, за што му беше благодарен. 
Но ете, оправдано или не, помислил дека со текстот преносно 
требало да му биде соопштено поинакво поимање над неговиот 
поглед и перцепција и над неговата учителска практика, како 
тоа да било одредено надвидување на дарежливиот ученик во 
однос на неговите учителски содржини и пристапи, дали и не-
согласувања со лекциите што тој ги пласираше и со она на што 
инсистираше? За веројатно му се видело тоа доколку неговата 
учителска работа била доживеана за престрога, преконкретна, 
за премногу прецизна, како некаква непоместлива законитост, 
небаре неспоива со здравите уметнички процеси, па така видена 
ако била логично е да биде во спротивност со мудростите во тек-
стот што ученикот му го дал. Сеедно, прикаската беше вистина 
прекрасна, дури и накратко изнесена како што тој ја сложи во 
возбудата: ... Еден кинески учител им покажал на учениците 
скапоцена вазна од Династијата Минг, внимателно вртејќи ја во 
рацете, воодушевен од убавината и од возвишеното чувството кон 
наслоеното време што било заробено во неа, за што детално им 
зборувал, а спуштајќи ја на масата само што не се поклонил но, 
сепак, ги припоил дланките и ги допрел на градите пред да им се 
обрати: Во оваа скапоцена вазна, исклучителен белег на нашата 
цивилизација, им рекол, заробено е едно мало Гувче, а тоа е во 
опасност да угине доколку нешто не преземеме, па и подѕирнал 
во грлото на вазната, подзамижувајќи на десното око, и така 
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подзамижан, пред и наполно да се исправи, кимнал со главата 
како за потврда... Но, што да се преземе во ваква ситуација ни 
малку не е лесна задача, продолжил тој, нели така, исправени 
пред отворените дилеми, па конечно го поставил и прашањето: 
Помислете што би направиле вие? Ве молам, сериозно размислете 
за да ја разрешиме среќно ситуацијава. учениците ја сфатиле 
одговорноста и се претвориле во мисла, долго занемени така, а 
бремето вистински било претешко за нивните нежни раменици, 
поставени пред неможноста за разумен предлог. Но, некако се 
созеле, па почнале да лицитираат и можни решенија, се нашле 
како во некаква игра, а времето си врвело. Дури се групирале 
во размислувањата по однос на решенијата, подготвени сё да 
направат за да бидат на нивото на задачата, така обидувајќи 
се да се проверат пред да истрчаат со одговорот пред учителот. 
Најпосле, едни биле за тоа да се скрши вазната, иако скапоцена, 
за гувчето да се спаси; едни сметале дека вазната е прескапоце-
на за еден млад гувчешки живот, па ништо не би презеле; едни 
ковале начини како гувчето да се провре низ претесното грло на 
вазната, но безуспешно; едни, просто вкочанети, со очите фикси-
рани во празно медитирале во неможноста… Во таквата мачна 
безизлезна ситуација сите паднале во очај пред неизвесноста... 
Кога, по долгата глува тишина, по онаа лицитирачка игра и 
врева, едно момче се охрабрило и се исправило да го разреши 
проблемот, а другите, така освестени од неговото исправање, се 
претвориле во уво и со подотворени усти љубопитно се загледале 
во него. учителот дури, позачудено и од нив, под око го погледнал 
со недоверба и се поднасмевнал, пред и да го замоли да го каже 
неговиот предлог. Момчето видно убедено и без трошка сомнеж 
гласно рекло: Но Гувчето е надвор, надвор е, тоа е веќе надвор 
учителе! Просто извикало. А штом, така како што извикало, во 
самиот миг завладеала штама, како за момент сё да се натпре-
варувало со тишината, дури и воздухот се скаменил, дишењето, 
времето, срцата запреле, сите, веројатно и она на исплашеното 
Гувче што било некаде надвор, каде и да било, пред јунакот од 
дете уште еднаш да извика: Ете, учителе! И вазната Минг не 
мора да ја жртвуваме, а и Гувчето е спасено. Спасено е малото 
Гувче! Сите подзинале, сега од среќа, а учителот сё уште збунет 
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не можел ни да му се заблагодари во име на сите, како што е 
редот, за неговата неверојатна перцепција и фантастичното 
решение... па сите станале и како еден извикале: урааааа!!! 
Гувчето е спасено! урааааа!

Ги советуваше своите ученици, а наумиле уметноста да им 
станува живот, и инсистираше на крајна сериозност во отворање-
то и во разрешувањето проблеми, прашалници и дилеми, и над 
оние што тој ги доведуваше до задача, за просто да може да се 
мисли и да се втекстува создавањето и самото дело, како вежба 
за прогледување, поаѓајќи од не толку дофатливите суштини 
на перцепцијата и проекциите, имагинацијата, доживувањето, 
интуитивното, инвенцијата..., свеста.

Инсистираше да насловува сё што зачнувало уметност, кога 
и да бил тој среќен момент и како тоа и да му се случувало, а 
сметаше дека сё морало да има некакво име и презиме, и колку 
тоа да е недофатливо... Повторно замолкна. Што пак сега ќе беше 
ова? ... Повторно некакви сеќавања му удрија в глава, еве, но 
сега без левитирањата по патеките на погледот се присети на 
една негова ученичка која многу го намачила, дури и воздивна, 
иако не била единствена, имал и неколку други во неговата 
учителска практика, едноставно допрени, своевидно „чепнати“ 
од Бога. А сега, сите тие заедно му се појавиле, ту матно – ту 
бистро ги гледал, како низ разнишан фокус на фотоапарат, 
што се замаглува и од пулс, а тој трепереше, го подисплашија 
малку, како да биле дојдени да се одмерат со споменатата, како 
некаков повеќебој да закажат, а девојката едноставно шампион 
си била, ни поглед вртела, просто неспоредлива, каква што си 
била, пострашна во „магливите“ идеи од сите нив заедно, колку 
и да биле тие на број. 

Никако не можел да укапира на што била сводлива нејзината 
мисла и покрај неговата аналитика и моќите да проникне и во 
недоволно разбирливото и да му го најде соодветното име, како 
што слушав и од други за него. Но, со нејзината фиксација ни 
приближно не бил на чисто, иако крајно упорен во сеансите со 
неа, три-четириесет отсто дури и сега сё уште му бегаа и го ставаа 
во мисла, а тоа било, така го видел, како некаква деконструкција 
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на нејзиниот сопствен ум и мислењето, како такво да било тоа, а 
всушност: ...Деконструкција на енигматско списание-Крстозбор 
и на нејзиниот Дипломски текст, и Бројката добиена од таквата 
постапка, и сето она што може да се преброи во просторот каде 
што требало да се случи делото: број на елементите на деконстру-
ираните содржини; број на страници; самиот број на страниците, 
та поединечно парните и непарните броеви; лавиринтот во Кр-
стозборот; сликите поединечно; особено решените крстозбори и 
оние нерешените, до бројот на буквите во нив и оние разделните 
квадратчиња, та и празните, од кои создавала впечатлива слика 
од легнати и исправени бројки врз правоаголници темносив ха-
мер; број на сё што може да се изброи во ателјето приспособено 
во галерија, како апсурд што го поништува значењето на бројот, 
сосе шесте површини на затворениот простор, како базична ма-
теријалност и бројка на разложливост на просторот на неговата 
елементарност, на која соодносно приспособувала сё; хипотетичка 
бројка на присутна публика, заокружена на бр. 57, по некој само 
нејзе познат систем; столчињата исто така, а сето х 3, сведено во 
содветен размер на/во правоаголниците темносив хамер, бидејќи 
на шесте пространи површини требало сё да се најде и целосно 
да го опфати просторот во впечатлива инсталација од густина 
хартивчиња, соодветно закачени со две шајчиња (во различна 
насока по правоаголниците хамер, често и од различна страна 
на хамерот заковани) за толку разновидно да ги обликува по-
вршините врз ѕидовите и таванот, та и по прозорците и подот 
(по истиот систем, но поставени со дуплофан), по принципот од 
плоха до волумен; та и вратата од просторијата требало да има 
особено место во инсталацијата, освен што била преброена, па 
над неа ја разложила елементарноста на насловната на Крсто-
зборот, сведена во бројка, како некаков влез во делото, во соодве-
тен размер на правоаголниците, поретко во квадрати темносив 
хамер, во кои била престорена таквата елементарност, како и 
сё друго што пребројувала; поради мал проблем во системот, 
создадениот недостиг на елементи бил надополнет со сликички 
од панда мечки, грбови на фудбалскиот клуб Јувентус, знаци за 
рециклажа и графички решенија на шаховска табла... сето тоа 
во проектот „Пр. Др. Н.З.С. – Степенски полн агол“... Доколку 
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ништо не разбравте, вината е ваша, бидејќи тој знаеше дека 
сето ова беше многу убедливо во нејзината глава, а мене можете 
да ми се лутите колку што сакате доколку тоа неубедливо ви го 
претставив тоа со зборови, во кратки црти... Еднаш, од некол-
куте ситуации на негова загриженост за сликата на нејзиниот 
краен резултат во делото, што едноставно му се измолкнувала 
пред погледот и свеста, таа се извинила што толку го намачила 
и прашала: Ве молам, простете, но дали некој ученик пред мене 
толку ве има намачено? Мирно и тивко го поставила прашањето, 
како да прашала за поуки при цртање мртва природа, и уште 
еднаш се извинила поради тоа, а тој, вистински, не знаел што да 
ў одговори, ниту посакал неколкуте пред неа да ги спомене... Ја 
прегрнал, во замена за одговорот, а ја сакаше, ја поддржуваше 
и безмерно веруваше во неа.  

Насловувањето и поставувањето прашања низ сите фази на 
создавањето и за секаквите креативни помисли што би добиле 
чиста состојба за насловливост го определувале и го обликувале 
предметот на нашиот интерес, како тој што сметаше дека сме 
стекнувале свест за универзумот во делото и самите процеси до 
неговото настанување, и тоа го советуваше за практика. Сё друго 
било полесна задача, според него, иако и другото би поминало 
низ истите сита и слични процеси на мислењето и насловување-
то, низ потребната аналитика и сличните системи, определени 
од прашалниците што сме успеале да ги согледаме и вистински 
да ги поставиме.

Насловуваше за од негде да почне; редеше наслови и влегу-
ваше во мислење; насловуваше за да иницира; насловуваше за 
да отвори ликовен проблем и суштина; насловуваше само што ќе 
насетеше проект; насловуваше пред да започне со реализација; 
насловуваше или го дообликуваше насловот и во самата реали-
зација и, секако, насловуваше кога вообичаено се насловува, за 
крај, кога делото го сметаше за завршено.

Се судри со значењето на насловувањето на крајот на сво-
ите студии, а дамна беше тоа, бидејќи самиот не ја насетувал 
оваа важна работа во создавањето, камоли дека ќе ја доведе 
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некогаш до систем, а неговите учители не инсистирале на тоа, 
ниту зборувале колку е тоа важно. Но тогаш, во насловот, а и во 
секаквото попатно насловување, тој посака да ја зароби сушти-
ната на ликовноста и на процесите низ коишто минуваше, не и 
сето толку видливо, просто со голо око, во неколкуте дела што ги 
претстави, иако не помисли и нив да ги наслови поединечно, а 
сигурно ќе го направеше и тоа, доколку, ете, и на тоа му текнеше, 
или сметаше за потребно, иако учителот ниту посочил нешто во 
таа смисла... повторно го обзедоа спомените..., како во расказ на 
неизбришливи мемориски места... и ова: ситуацијата кога учи-
телот го пофалил за делата што ги направил, нели, за неговата 
дипломска, текстот ниту го погледал, бездруго верувајќи му, та 
одеднаш се вџашил, неговата сопруга дури и занемела (дента 
двајцата го почестиле, со поддршка, бидејќи подолго беше близок 
со нив и му беа како втори родители), кога пред поставените 
скулптури, дома, во дневната што им ги приредил, се појавила и 
млада жена со дете во рацете, како некаква мадона што влегла 
во сцената... нивната зачуденост и запрашаноста биле повеќе од 
логични, а тој, едноставно, кревал раменици и така, збунето си 
кажал, дека не сметал за важно да го најави неговото женење, та 
ете, и неговото детенце што дошло на свет, да е живо и здраво, а 
таков си беше, што да му се прави, со уметноста одмеруваше сё, 
така оправдувајќи се пред нив што навреме не ги информирал, 
а како втори родители му биле, нели така!? Нејсе, го искарале 
што го искарале, сопругата на учителот дури во несвест ќе при-
паднела, ама и таа си знаела, познавајќи го, настрана нејзината 
шокираност, дека ова и не било за изненадување од него.    

Немал моќ за сумирање во краток наслов, па набројувал 
ликовности што ги истражувал и кои ги доживеал за важни, 
најважните, до такви кои ги видел за мали откритија, но сето 
било предолго, повеќе како поднаслов отколку како наслов. тогаш 
почувствувал, кој знае дали и разбрал, дека само преку ликов-
носта не е доволно да го затвори делото, па нека станува збот 
и за некакви откритија, без да ги собере и оние процеси во кои 
се најде при создавањето. тешко му одело нивното именување, 
сумирањето во збор-два, а биле од друга природа на ликовноста, 
нели, така барем му се видело, всушност биле секакви дожи-
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вувања, емоции, стравови, радости, мириси, вкусови, дилеми, 
несигурности, проблеми... што силно му се случувале и, така 
дознал, сите тие биле вградени во делото, на некаков своевиден 
начин, дури и поприсутни од она што се гледа... Насловот на 
делото и сё што било насловливо во процесите на неговото созда-
вање, што се затворало во наслов, сето тоа низ што поминувал, 
а насетил дека е битно, не му било важно само за именувањето 
на создаденото, ами, пред сё, за оформувањето на делото и за 
чистата свест за него, колку и да било возможно тоа. 

Кога ја започна својата самостојана уметничка практика 
се потсети на сё низ што претходно поминуваше и реши, секако, 
насловите да ги содржат двете нешта што наполно го опреде-
лувале делото, а беше подготвен, згора што тоа го сметаше за 
неопходно. Збор-два му требаа за ликовно уметничките суш-
тини, особено тие што ги доживувал како свој мал придонес во 
уметноста (ви се молам, на што би личело да помисли дека тоа 
не го може), за да продолжи со црта – та и да заврши со збор-два 
за поводите, иницијациите и мирисот на процесите. Се мачеше 
со сумирањата да биде сё кратко, но уживаше во таквото раз-
откривање на создаденото или, пак, она што го насловуваше 
пред да се зафати и да го создаде, како што најчесто работеше, 
а колку и да се трудеше „сё“ да опфати, насловот задржуваше 
некаквa убава мера на херметичност што инсистираше да биде 
присутна... Подоцна „–“ ја замени со разделното „или“, па тоа 
му се виде дури и подобро решение од цртата. 

тој ги сметаше за кратки насловите што не ќе содржеа по-
веќе од збор-сврзник-збор, во двете суштини, најчесто поврзани 
со разделното „или“.

Подоцна, тие поединечни состојби ги виде само во еден 
збор, поврзани со цртата или со „или“. Имаше решенија и со 
употреба на предлог, во замена за цртата или разделниот 
сврзник, понекогаш дури и заедно со нив. Најчесто ги употре-
буваше предлозите: во, без, врз, до, за, на, над, низ, од, како, 
меѓу, наместо, отаде, по, под, пред, преку, покрај..., а со тоа 
зафаќаше и некакви места и состојби, та прашалници и битни 
другости во делото иманентни на таквите вистини присутни 
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во него, во и над видливото. употребуваше и честици: речиси, 
токму, дали; како и модални зборови: веројатно, можеби, белки, 
божем; или, пак, од подредните сврзници: што, како што, затоа 
што, оти, ако, иако...

толку што многу полагаше на насловите, некои дури го 
нарекуваа и Окнат Елва Овоет, алијас Кралот Наслов, што му 
годеше, иако во тоа имаше и некаква врашка шега на истите 
тие ковачи на неговиот впечатлив псевдоним, прекарот што 
му го накалемија, со тоа бранејќи се од важноста на насловот 
што тие како да не сакале да ја видат, а тој беше настојчив и во 
различни пригоди потсетуваше на неговата важност и воопшто 
на важноста од насловувањето, втекстувањето, контекстот, и 
сл. во оформувањето на делото, со тоа и на сликата за повеќе-
димензионалноста на создавањето и на она што се гледало, до 
она што било некаква аура на сё во делото.

уживаше така да чепка...
Инсистирањето да насловува, што состојби на погледот, што 

посложени состојби на перцепцијата и надсодржини еманирани 
од она што стои зад погледот, во мислењето, аналитиката, син-
тетиката, секаквите сумирања, верификацијата, толкувањето, 
емоциите, историскиот контекст, некаквиот инвентивен при-
донес-просто создавањето, го наведе на помислата за секоја 
замисла или веќе оформена идеја да напише барем една А4-ка. 
тоа се покажа како прекрасно искуство, бидејќи така доаѓаше 
до недопрени зони на мислењето на својата уметност, конте-
ксти и формални решенија што поинаку не би му истекнале. 
Ќе си напишеше една страница, а таквата концентрација му 
разрешуваше дилеми, иако некои веќе насетени, како и да е, 
или такви што низ мислењето ќе произлезеа, допирајќи до 
проширени аспекти во артикулирањето на формата, некаква-
та предметност во релација со просторот и проектната рамка, 
допирајќи до мерата херметична структура и „слабите места“, 
и „слабата мисла“, сё до контролирањето на случајностите низ 
целиот процес, што секако ги очекуваше низ самата реализа-
ција, а се радуваше на самата помисла да му се случат, та и од 
таквото изненадување да произлезе некаков неочекуван одговор 
и решение. така тој ја обезбедуваше својата потребна сигурност 
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пред да се зафати со материјалите и со самото растење на она 
што до скоро било само мисла и некаква вообразба, сё до самата 
авторска верификација на резултатот.

Насловот не личи да е општ, велеше, туку да произлегува 
од делото, генерално од повеќезначноста на артикулираните 
аспекти на визуелноста; да задржи мера херметичност; загатка; 
прашалност; сјај на неспоивото, симулациите, „слабата мисла“... 
на што требало да се смета, а кога ќе сметаше за потребно за-
обиколно да зафати во делото, Насловот допираше до свеста 
за потребата од заведување, изместување и изобличување на 
значењата поради допир до специфични надсодржини и некаков 
шарм на неконкретното...

Свеста за важноста од насловувањето, низ сите фази на 
делото, резултирала со втекстување на процесите, нему битно 
за чистиот поглед и свест кон резултатот, каков и да бил тој во 
делото.

Страница текст за секое дело беше неговиот рецепт за 
прогледување.

Му забележуваа дека и како учител премногу инсистирал на 
насловувањето и втекстувањето на делото, во секаква ситуација, 
дури констатирале дека тој повеќе го гледал текстот кога, освен 
делото, и текстот бил обврска на учениците, небаре констати-
рале вистина или, според нив, како тие две состојби во делото 
меѓусебно да се исклучувале, така му доаѓало, но тој знаеше, а и 
практиката го потврдуваше тоа, дека и најскептичните ученици, 
дури и колеги, подоцна ја потврдуваа исправноста на неговиот 
метод. таквите гласови од негови поранешни ученици, дека 
низ задачите што го втекстуваат создавањето, неговите задачи, 
отворале свест за важноста на таквото мислење и тоа многу 
им помогнало во нивното потемелно зафаќање со уметноста, 
просто прогледале, како што и тој така прогледуваше, особено 
таквите искрености нему лично изречени, како благодарност, 
му годеа и го потврдуваа како учител. Имаше право да биде 
горделив, веројатно и беше, но елегантно прикриваше, божем 
тоа било мал негов придонес за нивното растење во уметноста, 
ама, вистински беше среќен што сите овие години го сочувал 
трпението учителски да се предава на материјата...
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Имало и такви што неговиов метод го сметале за будалштина, 
а и такви што не можеле да се поместат од мртва точка, исправени 
пред таквиот систем, иако насетувале дека е вистинскиот пат...

И самиот, и покрај неговиот рецепт за насловување именува 
дело „Без Наслов“, „Без Експонат“, дури и „...“, а го сведуваше 
насловот и само во еден збор, еден предлог или, пак, само сврз-
ник, до еден интерпункциски знак, ви се молам, па сега, сё е за 
помисла, што сё му се случувало, и нему и на неговиот метод, во 
многуте тесни процепи на сознанието и свеста, а лудо и незабо-
равно се забавуваше со именувањето на помалку именливото, 
та повеќе тоа го паметеше, дури повеќе и од самото дело. 

...
Од каде, пак, сега и ова (иако тој знаеше дека за неговиов 

Наслов и ова било исклучително важно...): ... а еден колега му 
раскажал (му беше благодарен за тоа и за сиот скорешен раз-
говор со кој го почестил) дека во Салонот 19:19 (не можел да 
биде прецизен за годината, та ја лоцирал помеѓу 1998-2000, 
а сметаше за непотребно губење драгоцено време да се јавува 
во КИЦ-Скопје за да го прецизира датумот) присуствувал на 
„Концерт“ на сликарот Вангел Наумовски, бог да го прости, 
вистински беше креативен и секако „луд“, а и троа поднаучен 
да одглуми лудило ... тој и самиот имаше едно искуство со него, 
2004-та, кога ја подготвуваше „Книга над кориците“, всушност, 
кога телефонски му се јавил да го замоли да се вклучи во „Моја 
антологија-македонската уметност и критика 1954-2004“ (во 
поднасловот), онака, како за прво слушање, пред и да му го 
испрати циркуралниот текст што го испраќаше до сите автори 
застапени во неговата антологија: 

О.Е.О. Добар ден, овде Окнат Елва Овоет. Вие сте, госпо-
дине Вангел?

В.Н. Да, ја’ су’, добар ден. Како рече..., Окнат?
О.Е.О. Да, Окнат Елва Овоет, скулптор, од Скопје се јаву-

вам. Вие веројатно не ме знаете, или, можеби и сте слушнале 
нешто, но, тоа не е најважното. Се јавувам да ве информирам и 
наедно да ве замолам да бидете дел од проектот (доколку така 
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процените) што го работам последниве година-две. За што всуш-
ност станува збор? Подготвувам книга во којашто, по мој избор, 
ќе бидат застапени наши уметници и ликовни критичари, (зел 
подетално да му ја доближува структурата на книгата и неговите 
уметнички намери).

В.Н. Но, рече дека си скулптор?
О.Е.О. Да, скулптор сум, но, последниве неколку години 

работам со вакви концепти (како книгава што ја планирам), 
знаете, книга како уметнички проект-уметничко дело. Влегов во 
оваа работа со иста возбуда како и кога работам скулптура, но, 
ако можам да забележам, сосема е на место вашата запрашаност 
и недоумиците. тоа што, времено, како да ја менувам мојата 
примарна улога со онаа на историчарите и ликовните критичари 
е особено возбудлива провокација. Прочепкувам по проблемите 
на критиката, всушност, нудејќи ја нивната слика иронизирам 
со состојбите во таа област и ним околните, со културниот и 
опшествениот амбиент во којшто треба да настане уметноста-
уметничкото дело. Видете, господине Вангел, освен претходното, 
во дел од книгата ќе бидат поместени и полемики, реакции и 
сл. (и во овој дел подетално му ги образложил неговите намери) 
Во таа смисла, и доколку такво нешто сакате да споделите со 
јавноста, преку мојата книга, ќе ја почестите книгата, а јас се 
надевам, и секако јавноста,.

В.Н. уба’ ви е замислата, оригинална, ама ... 
О.Е.О. Се извинувам, господине Вангел, јас само во крат-

ки црти се обидов да ви пренесам всушност што е ова што го 
работам во моментов, во што би биле вклучени, и се радувам 
доколку прифатите, но ќе ви испратам и писмо во кое подетално 
ја образложувам мојата идеја. Вашата адреса ја знам, па уште 
утре ќе ви го испратам текстот.

В.Н. така можит ...
О.Е.О. Ви благодарам и простете за одземеното време. утре 

ќе ви го испратам писмото, а по десетина дена повторно ќе ви 
се јавам за ваше мислење и следен мој чекор...

В.Н. убо, се слушаме.
О.Е.О. Поздрав, убав ден!
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По десетина дена...

О.Е.О. Добар ден, Окнат Елва Овоет овде, Вангел?
В.Н. Добар ден, стигна твоето писмо, го прочитав, но ја’ 

неможа’ да се бава’ со таа работа, малку моите години ... ама и 
мачна ми е таа работа, тоа превртвење по книгите многу ми е 
мачно. Можит некој друг да го сторит тоа за мене? Ш’о требит? 
... Како пишеше? ...

О.Е.О. Да, во книгата секој автор ќе биде застапен со портрет 
(фотографија), биографија и фотографии од трите дела за кои ќе 
смета дека најадекватно ќе го претстават неговото творештво.

В.Н. Ја’ освен слики и цртежи работа’ и на архитектура и 
скулптура, тоа е многу важно.

О.Е.О. Мислам дека пристојно го познавам вашето тво-
рештво, мене, исто така, макетите за архитектура, што се многу 
скулптурални, ми оставаат особен впечаток, но ваше е за што ќе 
се одлучите.

В.Н. Значит, можит и некој друг за мене да го напрајт изборот.
О.Е.О. Се разбира, верувам дека во таа личност вие наполно 

имате доверба.
В.Н. Ете, тоа можит да го сторит Владимир. тој е професор 

кај вас на Академијата. 
О.Е.О. Мислите на Величковски?
В.Н. Величковски, да, Владимир Величковски, тој имат 

пишено за мене.
О.Е.О. Владо, поточно (да бидеме прецизни), професор е на 

Катедрата за Историја на уметноста, но изведува настава и за 
нашите студенти.

В.Н. Добро де, на Историја...
О.Е.О. Но, господине Вангел, изборот на делата треба да е 

на самиот автор.
В.Н. Добро, добро, та ја’ и Владо сме како едно тело. тој нај-

добро тоа ќе го сторит.
О.Е.О. Во ред, господине Вангел. Јас ќе контактирам со Владо, 

но би било убаво и вие да се договорите за оваа работа, нели е така?
В.Н. Секако, ќе напрајме некако.
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О.Е.О. Ви благодарам, а доколку има потреба, по мојот 
разговор со Владо, пак ќе ви се јавам. Да ве поздравам сега и да 
ви посакам сё најдобро, носејќи ја радоста што се согласивте да 
бидете дел од кнгата. До слушање, господине Вангел.

В.Н. Сё најубо, до слушање. А ако идите кон Охрид, бујрум 
кај мене да си поседиме, па и да чуете дел од музиката моја. Ја’ 
и уба музика пра’м, не знам дали и ова го знајте?

О.Е.О. Многу ви благодарам, голема чест ми правите. Нема 
да ја пропуштам таа можност и лично да ве запознам и да ужи-
вам во вашата музика, за што, по нешто знам, но не доволно. 
Благодарам уште еднаш, поздрав и до слушање.

В.Н. Поздрав, млад човеку.

... Она што особено му остави впечаток, од комуникацијата 
со Вангел Наумовски, а тоа често го споменуваше, е довербата 
на сликарот кон ликовниот критичар (... Добро, добро, та ја’ и 
Владо сме како едно тело. тој најдобро тоа ќе го сторит.), тоа 
беше некаква особена љубов, што тој ја доживуваше како, ете, 
баш тоа да било она што ни недостигало.

А во самата книга, под разговорот со Вангел, всушност, под 
сличната констатација на оваа од погоре, што беше изнесено 
во една кратка реченица, го наведе и ова: Оваа книга го слави 
авторот, а на авторот му е сё дозволено.

Да се вратиме на Концертот, од каде и завлеговме во она од 
погоре: ... Салонот 19:19 се исполнувал, многу видни имиња меѓу 
публиката ги заземале своите места, што од ликовните уметни-
ци, што писатели, дури и врвни музичари, што од политичкиот 
естаблишмент и бизнис елитата, сё име до име, во преполната 
сала. Штом тишината почнала да го најавува настанот на би-
ната се појавил тој, уметникот Вангел Наумовски, се поклонил 
и со пригодни зборови ги поздравил присутните, пристегнат во 
црно одело, со нешто подолго сако, како фрак, бела кошула со 
карнери, на разделот каде што се закопчува, такви и на јаката, 
и на манжетните од ракавите, та пристегнат и со црна „лептир 
машна“, така елегантно натокмен, со пуштена долга бела коса, 
се поклонил уште еднаш и се повлекол кон клавирот, движејќи 
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се елегантно, како да ги одбројувал чекорите. Се доближил до 
масичката близу самиот клавир, на која бил поставен касетофон. 
Погледал во касетофонот, та драматично свртел поглед кон пуб-
ликата, па повторно кон касетофонот, та го притиснал копчето 
и така започнал Концертот. Потем се исправил, ги прекрстил 
рацете на градите, поткревајќи ги ракавите, па така две-три 
минути и самиот уживал во својата музика. Потоа благо се пок-
лонил, всушност, како да кимнал со главата и зачекорил зад 
сцената. Се повлекол нашиот Вангел, оставајќи ги присутните 
да уживаат во неговата музика. Фантастично, нема што! По 
половина час пак се вратил, штом притаил касетофонот, кога го 
слушнал громогласниот аплауз, та се поклонил пред воодушената 
публика што простум не престанувала да аплаудира. Најпосле, 
се смилувале озарените лица во публиката, што биле како во 
екстаза, па тој се приближил до клавирот и седнал на столчето, 
подзавлекувајќи го сакото, та потстанувајќи два-трипати и од-
ново притокмувајќи ја дистанцата кон клавирот, со подигнати 
раце, размрдувајќи ги дланките и прстите, лесно опуштени на-
долу, пред да ги спушти над клавишите и да прозвучат првите 
негови тонови... Фантастична глетка, а музиката најуметничка, 
крајно експериментална, повторно ја воодушевила публиката, 
така што и мува да пролетала ќе се чуело. Невидена тишина 
во име на музиката... Само што не завршил, со поткренатите 
подопуштени дланки, пред да удри по последните тонови и 
така да подрипне од столчето, публиката била на нозе, речиси 
заедно со него, кога се поклонил, дури пет-шест пати, за да го 
избегне бисот, очигледно исцрпен од контролата и емоциите што 
му бликале од целата снага... Се повлекол, а публиката сё уште 
аплаудирала, пред да се повлечат сите во фоајето и да повратат 
троа од потрошената енергија, служејќи се од обилната трпеза, 
коктелот што веќе бил поставен на неколкуте маси поставени во 
три реда, што во гужвата едвај се стигало нешто да се боцне и 
да се пивне... Муабетите за доживувањата, та и некакви проја-
вени сомнежи, до изјави за насамареност на малициозните, и 
коментарите за своевидната пародија, што сё не можело да се 
чуе или подначуе, од она што неговиот колега сликовито му го 
раскажал, иако сакал тоа да го пропушти...
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Кога сето ова го дослушал од колегата и самиот просто 
извикал: Браво Вангел!!! Ова без дилеми е фантастично, толку 
возбудливо, каква само антиуметничка пародија, Кејџовски 
дотерана, а веројатно е прв Флуксус настан кај нас, со сите ни-
шани флуксусофски натокмен, иако не веруваше во какви било 
допири на Маестро Вангел со „лудостите“ од таа провиниенција...

Браво Вангел!!! Браво!!! Извикал уште еднаш не можејќи 
да се воздржи.

...     
Иако беа учителски искуства, со кои и натаму опкружу-

ваше околу именливото во уметноста, или околно зафаќаше 
уметност, но што му требаа по возбудливото завршно Браво 
Вангел!!!, што посакав да е крај, тој во расказов штрбна и од 
насловот „учител“, подреден во неговата листа, како што реши, 
иако се подисплаши дека многу умни искуства на едно место 
може да биде преумно, па речиси се повлече... но не за долго, 
оти дерман немаше од својата фиксација повторно да загребре 
по сеќавањата: ... Мојот учител имаше една вистински мудра 
реченица, учителски бисер, што секогаш ја повторувам: Јас имав 
десет студенти, тоа беа десет естетики, мојата беше единаесетта. 

Оди ослободи се од фантастичново бреме на учителот. Оди 
не практикувај го ова пријателе! Се предавам и се трошам по-
веќе од него, барем така ми се чини, а не можам да проценам 
дали ефектот од моите учителски поуки е повисок од неговиот. 
Пласирам поширока палета пристапи, естетики и поетики (ајде 
ајде, не ја претерувај,.. промрморе), а мојот учител малку збору-
ваше, англиски воспитан тип си е човекот, претежно задлабочен 
во себе. Но, вистината можеби и лежела токму во неширењето 
на учителската палета, со што таа и вистински станува најши-
рока... А мојот учител првенствено претпочиташе, така заклу-
чувам, неговоит директен однос кон животот и создавањето да е 
најважното што требало ученикот да го усвои, и тоа да е здрава 
база за покренување на сета друга потребна љубопитност и 
дисциплиниран однос кон работата...  

До скоро ни еден мој каталог не ќе се најдеше во мојата кан-
целарија, а од повеќето колеги имам по неколку, и со тоа да ги 
заштитам учениците од сопствената естетика, небаре таа ќе си 
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биде како онаа единаесеттата на мојот учител, не преферирајќи 
им ја, иако свесен за опасностите и за ризикот од таквиот став, 
нели, без подиректни информации за својот учител ученикот 
да биде оневозможен да се идентификува со творечкиот пат на 
својот учител, во потрагата по себе... 

Сепак, му се чинеше подобро ученикот самостојно да ја 
задоволува својата љубопитност, отколку грдо да се распостила 
пред него, та да биде и непримерно разбран или поинаку сфатен, 
како што млад човек има опасност да погреши, не само поради 
неговата младост и неискуство, туку и поради учителските желби 
и најдобронамерни очекувања, што често можат неадекватно да 
бидат прочитани или површно прилепливи за ученикот, па и 
поради други своевидни слабости во таквиот двонасочен процес. 

Практикуваше палетата содржини и задачи, што ја пласира-
ше, да биде широка, темелна, возбудлива и актуелна, а учителски 
артикулирана повеќезначно и атрактивно, најдена во фокусот на 
манифестаците и релациите на Модерната и уметноста Денес, 
та и во релации и можни авторски одговори на трендовското, 
всушност, истражувањето на ликовно-уметничката и естетска-
та мерката во разрешувањето на таквите релации, дилеми и 
прашалници што, според него, било највозбудливото и најодго-
ворното во учителскиот ангажман, а се чини лесно разбирливо, 
нели, до банално, но не и едноставно во континуитет успешно 
спроведливо во практиката. Сметаше и на прашањето што, исто, 
често си го поставуваше, за кое и погоре нешто зафати: колку 
треба да е широка палетата содржини и задачи за да ослободи 
и да поведе кон продукција, и аналогно на тоа, кога, пак, една 
чиста задача е доволна за иницијација на сложени создавачки 
процеси? Всушност, исправеноста пред таквиот нужен баланс 
во пристапот, во однос на понудата, и различна од ученик до 
ученик, го чинеле учителствувањето уметност сложен и ком-
пликуван процес...

уште не заврши, иако, веќе, непотребно ја претера...
учителското трпение ученикот самостојно да дојде до своето 

креативно решение го сметаше за врвно сопствено начело во 
растот на ученикот, или, сё додека ученикот самостојно не ги 
исцрпил сопствените капацитети во истражувањето на можните 
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решенија, сосема замковидна, прашална и странична била не-
говата помош. Понуда на готов рецепт за решение речиси имал 
исклучено, освен при непремостлива неможност на ученикот, по 
временски разумната учителска трпеливост и исчекување, но и 
тогаш, користел прашалници што полесно можат да се разрешат, 
за така да се премости мртвата точка, а вистински се однесуваше 
крајно трпеливо...

Со ликовноста во проширено поле и компаративноста со 
другите уметности, освен другото иманентно на визуелноста, 
заведуваше и го амортизираше работ учителски да не пречекори 
во рецепт...

Страница текст за секое дело беше неговиот рецепт за 
прогледување.

Насловуваше за од негде да почне; редеше наслови и влегу-
ваше во мислење; насловуваше за да иницира; насловуваше за 
да отвори ликовен проблем и суштина; насловуваше само што ќе 
насетеше проект; насловуваше пред да започне со реализација; 
насловуваше или го дообликуваше насловот и во самата реали-
зација и, секако, насловуваше кога вообичаено се насловува, за 
крај, кога делото го сметаше за завршено.

Сево, вака изразено, му се виде за мошне одлепено. Како да 
беа халуцинации на отворена сцена неговите мисли. А некакво 
љубоморно чувство го имаше обземено, дека сё она занимливо и 
силно во што, ете, едноставно поверувал, требало токму во овој 
расказ сето да се најде, а речиси цел месец му требаше... недела 
27 март 2011.



минимал расказ

Многу ја почитуваше, а рачиси врсници. Знаеше тој и на пом
Ја сметаше за најзначаен англиски скулптор по Мур. Наброја и 
Беше Кралица на Празното, a скулпторите Празното го мислеа со пр-
вите лекции за форма и простор. Можеби токму затоа никому пред 
Ја надминала катагоријата Полно-Празно и си решила Празно-
то да е Полно, така Полното од Празно станало самото Полно, 
Негативот би Позитив, во тоа било, ете, а тој знаеше како тоа 
можело така едноставно да ў светне, па затоа ја славеше нејзи-
ната интуитивност и инвенција, плод на посветеноста. тоа ти е, 
Скулпторски „баналното“ станало чудо во нејзините раце. Полнела 
простори и предмети, го одлевала Празното каде не и самата се 
чудела на таквото Полно. Верувал дека на најзиното дури ниш
Но, ја негираа, протестираа, дири и ги рушеа. Зарем вистински не
Сврте едно нејзино видео и одново почувствува колку е моќна 
оваа силна жена, во црн фустан, заробена помеѓу две нејзини 
скулптури во белината на гипсот, дури не му беше важно што 
раскажува таа, бидејќи мразеше звуците да му влијаат и да му го 
нарушат впечатокот. Сврте уште едно-друго-трето, а толку пати ги 
тој, пак, работеше Скулптури Палети (дрвените, за вреќи брашно 
што беа, море Портланд цемент, или буриња маст, и што сё не 
друго иманентно за нивните плеќи...) Беше среќен како тоа му тек
Подоцна на Десет Палети м3, и на Десет Палети исчезнување 
беше посветен и би... Но, би и расказов, за живо да се најде пред вра
тогаш си рече, ќе ў ја предложи Палетата за Нај Нејзин Предмет, 
оти знаела и да утне во изборот на Празното што ќе наумела да 
е Полно, та неубедливо да го потроши своето Кралско откритие. 
Одливот на Празното во рабовите на Неговата Палета, таквиот 
нов предмет што би го заменил/опишал урнекот, бил вистинската 
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мера-лик до сликата на предметот што Празното го претставу-
вало, а Палетата така му се виде, та немаше смисла ова коле-
гијално да не го сподели со Неа. Несебично, нема што! А не де
Не мислеше да ја коригира Неа, не беше тоа, и премногу ја сакаше 
за таа да помисли дека нешто ў недостасува, а жената просто сё си 
имала. Сё од неа му се допаѓаше, та и нескриеното ликување, да и
Посака од Неа да слушне за чудесниот изум, околно да зафати 
пред да ў соопшти дека има Нај Решение за нејзиниот систем, ама 
чепкање по суетата ќе беше. тоа можеше сё да расипе, а нему му
Се праша дури, што ако неговава понуда женава ја почувствува како 
изразена љубов. Што тогаш?! Вистина ја сакаше, а сакањето не било
До срцето на авторот творечки бил патот, другото било прашина, 
па си рече, што сё таа може да си помисли, а колега ја мислеше 
и така ў се топореше со Палетата своја, се прчеше бесрамно, 
како да се нуди и неговото празно таа да го одлее. А надрапал, 
си знаеше, освен што уште една грандиозна скулптура ќе си на-
прави Момата. На здравје нека е, тој беше спремен и седум пла
Но, што доколку таа побара тој да ў го стори тоа нејзе? Да пове-
рувала дека по Грандиозно ќе било нејзиното Празно? Момата да 
разбрала дека токму тој е оној што го очекувала и се надевала да 
го има за таквата крајност... та вечно да го зароби во така Гранди-
озните Полни Шуплини. тој, пак, не мислеше дека така лесно ќе
Се загрижи, иако сакаше да се одмерува во Празното, како и 
да била разбрана неговата колегијална искреност, а и ја изрази 
неговата скулпторската почит, и погледот на нејзината стројност, 
умот и фантастичната нејзина инвенција, што и маж би се сру-
шил пред зборовите. Се стресе, а извесно му се виде дека некакви 
Полни Празнини може да стане. Се виде во бетонот, нејзиниот 
материјал за грандиозни величини. Но, не беше спремен да 
ризикува, емоциите да ў ги храни, та што сё не да ў притекне. 
Не, не, реши, ништо од ова што напиша нема в лице да ў каже, 
чувај Боже, премногу ќе биде тоа... 03:00, 20 април 2011. Штом 
се раздени ќе ў го испрати расказов и 48 рози за роденденот... 
толку! Речиси имаше една А4-ка. тој обем е нејзината вистинска 
мерка... Дури и редовиве наполно ги стокми Полни, та евентуално...



тесла скулптури

Чиста фасцинација! Божествена! Години што не сакал да 
ја ослободи од главата.

Одлепи троа, а троа повеќе се виде мал, иако моќен, сега 
особено високо во чудесата на теслиниот ум... Но, го сотре него-
вата Молња, просто го здроби во парчиња и го разнесе насекаде. 
Се изгуби начисто. Немав свест што да сторам.

Но, еве, речиси без знак, гледам се присобира од прегратките 
на големата одлука што го ничкоса, каде што се преоткриваше. 
трепереше над можноста да погреши во себеспојувањето, та 
половина од главата на газот да ја стави или во препони да ја 
натокми, ко некаква маска или, пак, рацете да ги измести со 
нозете, или некоја од нив погрешно да накалеми на некое друго 
место, сё би било можно, па фантастично чудовиште од него да 
се изроди. А и мозокот во четири парчиња си го нашол...

Се исплашил пред една Белина, за што не сакаше да муа-
бети (???) и да ги намачува зборовите, оти неопислива била (?). 
таква му се престорувала и неговата мисла кога концентра-
цијата ја чувствувал до болка, мигот кога се раѓала неговата 
уметност, како тромб во кортексот тогаш да му се откачувал 
(како на тесла) и станувал Белина, или специфичен звук (како 
курцшлус). Поубава нијанса од таквата чудесна Белина не 
можеше ни да замисли, ниту, пак, веруваше дека таква може 
да постои и некогаш да види, камоли така ачик да ја има пред 
себе, со сите чудеса свои. Нејзиниот релјеф ќе да го докрајчил 
во ситнежот што го притокмуваше, кутриот, кога Белата му 
се појавила, како свила; како убава мисла; толку нестварна; 
како облак раздвижена; како откритие што го заслепела... Се 
исплашил и од неа и од себе, од своите очи ширум седефести 
во мигот блескав-антички бронзен портрет... Како теслината 
Молња да била таа, или блесокот во вкрстувањето на неговиот 
земен и околупланетарен енергетски круг или, пак, куполестиот 
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калем на врвот на неговата фалусоидна кула што расевала сё 
до која било точка на Земјата или космосот од приемници, а тој 
дефинитивно бил и расеано парче и приемник, истовремено, 
инаку не би се занишувал на секој енергетски бран на сочната 
Белина со која речиси се споил. Се предал на бунилото и трепе-
рењата, а сценариото и режијата страшни, кога таму се видел, 
како Белината да била жива, дури се радувал, блесав, а извесно 
било што сё би му приредила, оти и нејзината тажна песна ја 
наслушнал, како и притаеното танцување, заносниот вртеж 
облачести форми... а тој уметник-скулптор, пречувствителен 
на специфични допири и слики...

Чиста фасцинација! тој веруваше во чуда, се проектираше, 
крст-крстосници имаше в глава, извесно и тивка моќ, штом можел 
Белината дури и да ја закикоти со фантастични прикаски за 
себе и шеги на своја сметка, до солзи да ја разнежи и избезуми 
за сите очи што таа ги имала едноставно да ги затвори и така 
да му стане пријателка... Го прими блескавиов дар од Бога на 
сам Велики Петок, 23.04.2011-то лето, ко Исус сето ова да му 
го пришепнал при воскреснувањето...

Целиот живот фати да му се одмотува, споредбено со Го-
лемиот ум на Господарот на Рофјата. Не беше толку цврст да 
легнува во 23 ч., а да се буди во 03 (в црни темници) како него, 
та со медитација и математички задачи да го поткрева кис-
лородот в глава, вклучително џогирањето пред разденување, 
за потем да си ја потфати уметноста, пред да се појави и пред 
самиот живот, учителот над учителите, ама близу до таквиот 
аскетизам си беше, дубеше и на глава за живо да се појави пред 
себе. Е, да, немал намера да се кастрира како него... Во проце-
сите кога ќе му светнела идеја, а на Големиот ум како борба на 
живот и смрт му биле, се чувствувал речиси нему рамен, дури 
затетерави кога редовиве ги препрочита. Реши расказов да не 
е подолг од А4-ка.

Белината ја видел како скулптура, празник за окото и 
допирот, длабока мисла во настанување, недофатлива, бран 
топлина... иако исплашен, толку што блеснала таа...

И тесла го видел како Белина, и Исус, и книгата над кни-
гите, и себе сенка во нив...



Белината во коцки што се освестувала

...
Како пржени лигњи, море не, како оние само на скара 

подзовриени, убаво сочни, и китките од нивните краци што 
така сё уште се како живи, толку зовриена му се видела и Бе-
лината, облакот форми што го заробил. И китки сончеви зраци 
срамежливо се пробивале, како Белината да била Ден, или само 
нејзини парчиња биле тоа, сё му беше измешано. Го пристегнале 
краците, од што и да биле, в цврсти линии го опашале здраво, 
раце-нозе, сё му парализирале, оди не плаши се, море пустина 
фаќај ако можеш?! И некаква голема вода споменуваше, во бу-
нилото, како и со таквите црни длабини да ја асоцираше, а таа 
Бела, или на тоа ме наведоа лигњите, онака најдени што беа на 
неговата креативна трпеза, што ме збуни (иако убава ми се виде 
споредбата). И срамежливите зраци како во коцка да го смрзнале, 
што не можел да се помести, камоли разумно да се однесува пред 
таквиот Блесок... Постави три чаши за вино, и за неа.

Дали била истата, теслината, на другар му Никола Рофјата, 
како скулптура што ја виде во претходниот расказ... најдобро 
да си го препрочитате и ич да не му ја мислите... Месециве ў 
прилегале, помислувал Маја да ја крсти или, баш...

Неверојатна средба со Белината. Дар на неговото креативно 
лудило. За тркало...

Како прат се тресеше и како вејка левитираше во зборовите, 
што и јас го сетив стравот што му се вгнездил во коските, а срцето 
сакаше да го скрие, но не можеше да го замолчи, оти страшната 
Белина од форми како да била жива и да му се закануваше да го 
зграпчи, иако безбеден до мене, а таа веќе далеку. Но, не била, 
па стануваше од фотелјата по секоја запирка во говорењето и 
изодуваше те една иста патека низ собата, така регулирајќи го 
пулсот за да не му го откорне срцето од градите и целосно да 
го спружи, токму оладен пред мене, сосе невидената страшна 
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вистина што и мене ми ги дебалансираше соковите и затете-
равував со умот, па и станував да врвиме заедно по неговата 
патека. Беше сигурен дека ни за тркало не би ја менувал, иако 
извесен се...

Како само се случила таа средба? тоа Господ ќе да знае, 
доколку и тој не одлепил од глетката. Видел како неговиот дух 
си побарувал облаци, како тенџерче-капачето.

толку невина му се видела, како недопрена жена да била 
страшната Белина, ви се молам, иако исплашен од блесокот што 
го оборил во нејзиното отскривање и заканата да го зграби. тогаш 
се претворил во тага, неговата Tага, што веруваше дека нема 
да го напушти и вечно ќе му ја гарантира уметноста, како што 
години наназад му беше пријателка во создавањето. тагата и 
Белината му беа над именливото. Ни Маја ни Ма...

И нему Белината му се освестувала во коцки, како и таа 
самата, та и својата свест за стравот исто во коцки ја видел, а 
можеби сето тоа било сё исто. Коцка по коцка таа сета станувала 
свест, сосе него и стравот, а живо пулсирала како исплашено 
животинче на штрек пред ѕвер Голем. Се мислел од кои коцки 
да почне, од жолтите, црвените, сините или, пак, од потемните, 
та и црните, а тој го љубеше Црното, небаре Белината не го 
содржеше, иако свесен, до таму де, дека секаква состојба на 
нештата ја побарува својата спротивност, па така во целото едно 
сё ќе се најдело, како што ме подучуваше во паузите, кога сё си 
кажуваше со име и презиме, онака, без ракавици, незавеано во 
патеките на зборовите. Сепак, од жолтите ја потфати Белината, 
па редоследно, до оние што таа видно не ги содржи, ама беа неј-
зината аура во која блескаше со сиот свој сјај. Бргу си дојде на 
своето, бидејќи светлите-топли како да ги претрча, за да си ги 
потфати нијансите на темни-ладни, по дефиниција такви, иако 
тој на нив се грееше, а и неговата уметност. И Заратустра му се 
појавил, сосе сето Бело и Црно, како и Белината.

Страшната Белина ја видел топла, како секогаш својата 
Црна, иако тахикардии му причинувала, оти око не симнувал 
од неа и ја чувал како тајна над тајните, дури и да го распнеле 
не би ја предал... сабота, 30 април 2011, кога сё му се отскри 
само во А4-ка.



Добриот и Лошиот подрака со Зоро...

Си бил Еден што изустувал само убави зборови и мисли. Го 
викале Добриот/ Доброустивиот. Со среден раст, убаво граден и со 
блед тен, но речиси невидлива сенка, без ни троа црно во себе. Го 
викале и Сликарот. Имал педесетина години и млада жена. Сё му 
било рамно и мазно. Неверојатно, ама сё релативизирал. Веројатно 
само така да можел да си одговори на некаквата негова стварност, 
никако поинаку, поништувајќи ги вредностите во седоброустивоста 
негова, а вени сечел дека таа е самата објективност во целост 
(онака де,.. оти Болка-та не постоела во неговиот речник ниту, 
пак, Крв-та). И Ајнштајн, дури и велосипедот негов, си ја имале 
таквата судбина, родениот доброустив и нив ги релативизирал, 
ви се молам, на газот не ги ставал, што на Ајнштајн во гробот 
му идело да се отепа. Како поинаку би можело да се одговори на 
вака Добра дупка во мал мозок, а да се биде разбран и успешен 
во крпењето на кратерот негов, освен сам да си го светнеш оло-
вото и соодветна да си издупчиш, така да се изедначиш со него, 
оти за лекување на ваквата Добрина не се наоѓало волшебен 
збор. Мудриот дури, поттикнат од дупката што овој си ја имал 
в глава од раѓање, се запрашал и ова: Дали и сите свои жени, 
колку веќе имал, а и какви и да биле тие (велат сите биле исти 
во сонувањето бременост), дали и тие во Едно се поништувале, со 
сите свои особени убавини изедначувајќи се во сеубавите зборови 
на Едниов, како поединечно да не постоеле? A нeговите жени 
си биле и возени на славниот му велосипед за најбргу да го ука-
пираат релативитетот, иако ни тоа не му била некаква потврда 
нив најдобро да ги разбере, сё до смртта, а камоли да можел да 
ја укапира неверојатната Дупката Добро во главата на Доброус-
тивиот и желбата да стане поголем во релативитетот и од него.

...Дали бил Хесе или, пак, Шо, му се врткаше и Набоков, кој 
ли бил од славните писатели (не можеше да се сети, а мачно му 



180

беше да ги прелистува книгите...), но ете, се присети на мислата 
(во контекст ќе да беше со прикаскава), чија и да била, што на 
писателот му се јавила кога по долги години, тие веќе старци, пов-
торно ја видел својата голема љубов од младоста и цело попладне 
ги подврзувале времињата во своите животи, за потем, просто 
нурнат во сета стварност на постоењето, да запише: Зарем таа 
беше жената што ја љубев?.. Се поднасмевна и тој, меланхолично 
отсутен како и писателот кога ја насловувал својата празнина, та 
пивна од виното со посебно задоволство, а место не го држеше и 
му доаѓаше да исчезне, стана, разврти низ собата, та и реши да се 
прошета со Џони Лав Курчо... театар, пекинезерот негов, човече 
што си го викаше, а малиот почна да рипа од среќа и сакаше да 
го баци, лижeјќи му ги рацете штом зеде да ги обува патиките.

...Ај, блесав, шутрак низаеден! Рекол Ајнштајн, та и плукнал, 
a вистина сё му било преку таквото од некакви си дупки ствар-
ност, како онаа на Едниот, во хоризонталата во која си ја уживал 
вечноста. Во мигот му се појавиле сликите на неговите пријатели, 
нему рамни во релативитетот и во немирењето со вечните слова, 
како албум да пролистувал, а во младоста си пријателувал со 
Ниче, па така и со Заратустра си бил ко фејс ту фејс, со тесла, 
пак, дваесетина години ја делеле истата мака во долгите расправи 
по цели ноќи, а со младиот Сиоран си биле блиски при крајот 
на животот... уште еднаш плукнал, и опцул, вјавнат од Доброто 
чудовиште на Едниот, но и со една од речениците-вистина на 
тесла, што попатно му светнала: „Кога желбата и волјата ќе 
станат едно...“ (некако така гласела... притоа, присетувајќи се 
и на моментот кога од него ја слушнал, дури и на мирисите што 
тогаш ги сетил). Неверојатно е само случајов Еден да му го пре-
дизвикал ваквиот немир, ви се молам, ама ококорен во Ништо 
и мугрите си ги дочекал...

Пријателов Доброто од Едниов го есапеше колку и случајното 
во уметноста, што немало да го забележи.

Кога Доброустивиот ќе видел Бела ја прекрстувал во Црна, 
за А4-ката да затрепери од милина, во целоста што така ќе ја 
сетела. Збеснувајќи од страст по него, како жива, Белината во 
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возбудата сё му одобрувала врз себе, па потскокнувајќи како срна 
во место, среќна и весела каде не ќе заталкала непоместувајќи 
се, кога Црното ќе ја исполнело. Во прекрасното чувство што ў 
го приредувал, притоа запреното време, таа не се препознавала 
во други/о, освен во него.

Кога ќе видел бремена жена ја молел женското што го носи 
да го крсти Бела (и на персиски ќе го изговорел دیفس, како 
Заратустра да бил до него...), а немало жена што не посакала 
едно како себе да си роди, та во истиот момент добивала болки...

тој љубел сё и не ги штедел зборовите за своите чувства, но 
најмногу ги љубел жените, во нивно присуство дури и не знаел 
што зборува за да ги убеди во вистинитоста на неговиот поглед.

Кога ќе видел Магаре, Коњ ќе го сторел, па на магарето 
веднаш му се смалувале ушите и органот меѓу нозе, та и чудесна 
елеганција си добивало, уште крилја да му никнеле за да полетало.

Кога ќе сретнел Грда жена, во облаци од најубави зборови 
ќе го поткренел нејзиниот специфичен лик, мислејќи го дотаму 
особен, што во мигот таа не допрена забременувала.

Кога ќе здогледал Скулптор, силно ќе извикал – Микеланџело!!! 
А овој, убеден дека нему му се обраќа, ќе отпоздравел, та цел ден 
среќен си потпевнувал и чудесни форми си делкал.

Кога пак, ете, едноставно ќе се судрел и со Сликар, внимавал 
само Дишан да не го спомене, за овој и без волшебен збор од 
доброустивиот фантастични слики да си пристори и во транс 
да си ги замачка.

Пријателов Него го игнорираше, оти тој, Едниот, и Црното 
го релативизирал, дури и го убедувал дека Црното било Бело, 
Неговото Црно, ви се молам, на што базираше неговата уметност. 
Го игнорирал без да ў поднесува есап на својата суета, оти 
сметаше дека неконфиктните треба да се отепаат, бидејќи толку 
многу ги сакаше луѓето такви какви што се, а овој беше просто 
Никаков, Ништо-то би се навредило доколку му текнело и со него 
да го спореди, а помисли, не дека не, кога во притокмувањето на 
мислата сё подробно ми раскажуваше. Се загрижил кога дознал, 
дури лице в лице со него, дека тој имал и крв во себе (крвен 
сликар се кажувал... оставете го сега мислењето на Дишан...), 
кога му се втурил в лице, небаре нешто особено да му објасни, 
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дури и луто му се вдал Добриот, да не верува човек – му рекол: 
Ќе видиш и ти дека сё е релативно!!! Ќе видиш ти!!! уметноста 
е нашето најрелативно искуство... Ќе видиш ти!!!

Го сакаше, не дека не, како да не сакаш таква будалетинка 
без дефиниција, појава што просто поразува со слабостите, та оди 
отерај го у пичкуматер таквиот без лична карта, та да ризикуваш 
да ти умре во клечењето и влекачењето негово, со лигава трага 
зад себе. Нему ли да му раскажуваш за татковина, за држава, 
за уметност, за култура, надградба што ја крстиле лудаците што 
ја сковаа, кога го отепувале Исус.

...Ете, веројатно и ова е во контекст,.. зеде да ми раскажува 
скорешен разговор со еден таксист, кога речиси еден час дозволил 
да заглави во подиспоснетата суштина, во 01 ч по полноќ, откако 
си платил за турата. А таксистот си бил тазе верник, верник 
на 47 г, од оние што болка и судбина ги сторила верни на Исус, 
та само со чудата негови го разбрале верувањето и молитвата, 
па патем си ја прочитај Библијата и се молел, и ете, така си 
оздравел човекот... (а оди не сослушај тазе оздравен...) Чудесното 
разрешување на неговата болка и на лошата судбина, во што 
го вплеткувал Бога, фатил да му ја опишува со таков речник, 
како речникот на сосетката му трпана што знаела сё, уште 
од Заратустра наваму... та му понудил и евтина брошурка со 
разголено Христијанство за и тој како него да си стигнел до 
Бога... оф мори мајко, а колку само пријателов се потрудил да 
му објасни дека требало црква да се гради во себе, а не само да 
се има дома икона и кандило и на празници да се пали свеќа 
за живите и мртвите, за простување на гревовите, барајќи го 
неможното од Чудотворецот човекољубив...

Си бил и еден Друг што, пак, ниту еден добар збор не знаел 
да изусти, камоли добра мисла, кога ќе му текнела некаква, 
тогаш вообичаено совршена и неверојатно двосмислена. Го 
викале Лошиот/Лошоустивиот. И тој имал чудесни пропорции 
и многу убави црти на лицето, а бил и невидено бистар во умот. 
Го викале и Скулпторот. И тој имал педесетина години и уште 
помлада жена од Добриот...
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Како само можел да види дека сё било контрадикторно, 
што дури и мајсторите на конфликтот паѓале во очај, оние, 
пријателите на Ајнштајн...

Кога жената со која се сакале посакала и да ја жени, а таа 
помлада и од неговата, колку и неговата од онаа на Доброустивиот, 
само ќе ја погледнел подоко и тоа било доволно таа да го замрзне 
прашањето на неопределено време.

Кога ќе здогледал бела мачка ќе ў ставел јамка и ќе ја 
обесел на дрво во дворот, до некоја црна што веќе ја имала 
истата судбина.

уличните кучиња дерман немале од него, саде модрици 
биле кутрите од неговите безмилосни клоци, а болните, пак, 
ги бесел исто како мачките, убеден дека ги спасува од маките.

Немал респект ни кон фантастичната архитектура на 
мравјалниците, та бесно ќе ги заклоцал и ги срамнувал со земја.

Кога ќе му се сошиела некоја убавица, лепејќи се на неговата 
снага и на бистриот ум, ќе пропцуела од навредите дека е глупава 
колку што е убава и дека од неа човек не бидува, а камоли 
сопруга и мајка.

Грдите жени му биле мета, ги љубел колку и тешките навреди 
што ќе си ги голтнеле од него, викајќи им дека се грди колку 
што се паметни, а во кревет ненаситни колку нивната љубомора 
кон убавиците. Долго не бил на чисто, а цар на конфликтот и на 
пресвртот, бистар и внимателен проникнувач во најдвосмисленото 
во зборовите и постапките на жените, дали тие би трампиле памет 
за убавина, иако бил сигурен дека глава би дале тоа да е така.

Не трпел интелектуалци, бидејќи се препознавал во нив, 
ги пцуел каде ќе стигнел, им се заканувал дека ќе ги беси како 
мачките и болните кучиња затоа што, сметал Лошиот, од нивната 
мрзеливост и безделничење врз книгите пропаѓа светот.

За политичарите смислувал сценарија за атентат, поткрепени 
со мноштво цртежи, дури и фантастични сценографии во макета, 
но и после сето што прецизно го смислувал, доколку не бил 
наполно сигурен во успешноста на ликвидацијата и завевање 
на трагите, не влегувал во реализација на планот, оти по трет 
пат зад решетки не би можел да издржи. И покрај сё две големи 
ѕверки имал одлежано.
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Покрај неговите две жртви меѓу политичарите, имал отепано 
и 54 старци и 54 старици (како на боговите и демоните во мугрите 
да им принесувал жртва), од исти причини како и болните 
кучиња, убеден дека е пратеник на самиот Господ, одбран да им 
ги скрати маките, но сё до денес не бил обвинет за неверојатното 
ѕверство поради недостаток на убедливи докази.

Од сликарите му се гадело. Само еднаш се појавил на 
отворање на изложба, иако немало изложба што ја немал видено, 
па со недели не можеле да ја исчистат галеријата од неговите 
блуеници. Неколку од сликарите што му се нашле на патот на 
неговото гадење, заедно сосе славеникот, толку ги избербатил 
што повеќе никогаш не им текнало четка да фатат, исплашени 
уште еднаш да не ги начека и да ги отепа... Скулпторите не 
ги чепкал, кој да го знае зошто, а она, Скулпторот, како што 
понекогаш го нарекувале, немало врска со неговата професија 
или некакво си такво хоби, па за сите гревови на уметноста си 
страдале само сиромашките сликари.

Поповите што за Задушница протрчувале од гроб на гроб, ги 
начекувал во првиот темен агол, крвнички ќе ги натепал, ќе им ја 
дрпнел чантата и во првата црква сите пари ќе фател да им ги лепи 
на чело на светците по иконите и фреските, како на музиканти, 
со плуканица им ги лепел, силно треснувајќи ги по челото.

Еднаш се сретнале Едниот и Другиот, Добриот и Лошиот 
лично, но не знаеле што да си кажат... се виделе како рамноправни 
борци, како едно се гледале, иако до немајкаде различни... што 
им станало тогаш, уште да фателе да се гушкаат, ич немало да 
се изненади и на рамо да си залипаат за сите човечки маки...

Лошиот, прибирајќи се малку, засрамен од емоциите и 
навлажените очи, му рекол: Добро бе братко, бивало ли до таму 
да ги поблесавуваш жените, зарем не разбираш дека за нив нема 
ништо невозможно, ќе ти влезат под кожа со чудата женски и 
душата ќе ти ја извадат, што и јас не ќе можам да те спасам. Ќе 
те голтнат пријателе, братко мој по мака, ќе ти се насладуваат 
на сета машкост и ќе те шутнат како најголем парталко.

И Добриот се потприбрал, па и му одговорил: Но, види 
пријателе, жените најмногу ги сакаат слатките зборови, а јас 
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сакам да ги усреќувам, што има тука лошо, во љубов да се врви 
животот... Аха, туку и разбирам што си мислиш ти, не дека не, 
а ќе да произлегува дека тие најмногу љубеле кога се одмор за 
нас воините, играчка во рацете на мажот, чиста и фина, рамна 
на драгоцен камен, нели така, за скриеното дете во нас што би 
сакало да си игра, така?! тогаш, на што темели твојата грижа за 
мене? Ај тоа, ами она дека, кога се оди кај жена не смеело да се 
заборави бич, нели и тоа помисли?! На што личи таквата мисла, 
ти се молам?! Жената за нас била опасна игра, и тоа ти се чини 
извесно, точно?! Значи, затоа ја сакаме жената, како најопасна 
играчка?! Нешто ми е ова познато, сигурен си дека ова се твои 
мисли? Промрморел Добриот, но му бегало името на мудриот зад 
зборовите што просто му ги читал од мислите, а како повторно 
Заратустра да бил меѓу нив и сето ова да му го шепнувал... 
Небаре ние за жената сме биле средство: целта секогаш била дете, 
така да разберам?! Сё на жената било загатка, а одгатката била 
бременост, и ова вака да го прифатам, пријателе мој?! Сето друго 
било будалштина, така си мислиш, нели!.. Честа на жената била 
секогаш да сака повеќе отколку што ја сакаат. Среќата на мажот 
гласела: јас сакам! А, пак, среќата на жената била: тој сака. До 
таму, велиш, до таму да се сакало... – „Погледај, токму сега светот 
стана совршен!“ – мислиш дека секоја жена така мисли кога се 
покорува со сета своја љубов, така нели, никакви дилеми немаш?! 
Дали и ова сакаше да ми го кажеш за да ја разберам жената? А 
и тоа дека жената морала да се покорува и морала да пронајде 
длабочина за својата површина. Небаре површината на жената 
била карактерот, бурно разбранета скрама на плитка вода, а 
пак, карактерот на мажот бил длабок, неговата река шумолела 
во подземните пештери: жената ја слутела неговата сила, но не 
ја сфаќала... Ова сигурно ќе да е Заратустра, сё си мислам, сета 
оваа мудрост како тој да ти ја подметнува меѓу твоите мисли...

Од сето што Доброустивиот го наслутил од Лошоустивиот, 
освен она што можел да го чуе и види, на пријателов најмногу 
му се врежало она: Кај жените ништо не е невозможно. тоа го 
замисли здраво, а Богами и го подисплаши толкавото познавање 
на недофатливата природа на Белината...
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Им се појавил Заратустра светиот и лично, за да ги лекува и 
двајцата, а бил единствениот што при своето раѓање се смеел, нели, 
што бездруго и на Двајцата им гарантирало дека ќе бидат спасени, 
во прегратките на неговата исклучителна особеност и моќ. Нему, 
пак, му се затемнила свеста, а потоа и вртоглаво почнал да паѓа низ 
времето. телото му се распарчило од распространетото ширење во 
опфаќањето на вселената, севременските-сепросторните сфери... 
Кога и тој се прибрал, како и двајцата јадни пред него, почнал 
да го надгледува човештвото... Познавал со болка Добрина и со 
болка Лошотилак, но такво Добро-без трунка Зло, и такво Зло-без 
трунка Добро, такво чудо не можел ни да замисли. Нормално, 
мудриот за глава се фатил, и како не би се фатил, за што друго да 
се фати,.. а само тој можел да се фати за својата глава а да не се 
изгори... под неговите нозе тепих цветови, а планините распеани... 
Здраво се замислил како да постапи... Но, крајно, решил да ги 
миксува и парче по парче повторно двајца да направи, со сите 
нишани, од сё по нешто да си имаат и како живи да си бидат...

...а јас, пак, се потприбрав и јас од сето и речиси автоматски 
фатив сенешто да си пишувам... ама и тој сенешто ми раскажуваше... 
Не знаеше како да заврши, ниту каде го подизгуби делото/проектот, 
неговата цел, а толку беше исплашен од себе... 15.05.2015/1... рече 
2015, ја утна годината, дури веднаш и не го забележав лапсусот, 
а кога тоа му го реков, пред и да го коригирам, ми вели: Ма каква 
грешка, некакво претскажување ќе да е ова, по четири години 
нешто многу важно, нешто исклучително ќе се случи, можеби 
и мене лично... а на датумов, денес, сега 03:03, роденденот е на 
сестра ми, па си рече – можно е лапсусов да е само потсетник 
да не ми се случи да го утнам нејзиниот роденден, оти знам и 
својот да го утнам, а колку само ја сакам сестричката моја, та да 
не ми се случи на некој друг мајски ден да ў го честитам, притоа 
чудејќи се што тортата веќе ја снемало... а си беше целосно 
замаен во себе...



Блесав расказ

Само што ја оформи реченицата, за крај, не го пропушти 
и датумот-понеделник, 16 мај 2011, точно 02:22, како во секој 
расказ што го наведуваше времето на нивното раѓање...

Арно ама, попатно, што ми требаше да чепкам по спамови 
и други сомнителни фајлови, а текстот не беше сејвнат (иако на 
непросторџиите домалиот и показалецот на левата просто ни се 
сраснати на Ctrl+s), кога се случи чудото, чудо над чудата какво 
немав видено... туку веднаш, се подзамати мониторот и како 
ѓавол искокна едно прозорче во кое сё беше збрлавено, црвени 
бројки вртоглаво растеа, страшна бура се случуваше, некаков 
вртеж, ко небо и земја да се спојуваа. Беше вистинска инвазија 
на тројанци и какви сё не од тоа ненаситните забати-рогати-
ушлести-окати-еднооки,.. какви не раскривени суштества, што 
на препад ме фатија, на погрешна нога, без коректно да обја-
ват војна. Мангупите го затепаа компјутерчето по сите линии, 
распоредувајќи се на сите позиции за начисто да го здробат... 
за глава се фатив, пцуев сё живо и диво и врескав ко збрлавен. 
Ми доаѓаше да си ги прегризам двата фамозни прста. Но, 
нешто би, та оп, кога сё беше мртво се отвори прозорче надеж, 
со последните сили нелиценцираното антивирусче ја бранеше 
честа на пријателчето бинарно и мојата чест, та ме потсети на 
„сејв“, ама гадовите не ми дадоа аман за „јес“, ѓаволски го су-
редија раскасчето, како пирани го изгрицкаа додека трепнав, 
попусто беа сите мои напори да го спасам. Ај раскасчето, нека 
крши глава, се исплашив и сета негова Пишувана уметност 
да не ја снема, годината уметност да падне жртва во борбата 
нерамна, сосе сета негова уметност во петстоте-гига хард, та не 
ми гинеше ликвидација...

Се прибрав троа од шокот и си пивнав од винцето, дури 
и наздравивме, ама ништо не му кажав пред да си смислам 
стратегија и да се извадам од ситуацијата, немаше друго чаре. 
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...Најпосле решив, еден по еден да си ги стрелам гремлините, 
така безглаво разбегани во паниката што тогаш ги фати, бидејќи 
не можеа да ми ја утврдат позицијата на снајперот, што дури 
и сами експлодираа само да не паднат во мои раце, та нивниот 
ѓаволски Богот да си го видат... три часа во транс ги таманев 
здраво и сё до еден ги сотрев, колеж беше тоа, крв до колена, 
неверојатен пресврт. Спасив кожа, иако од бесот долго не мо-
жев да ја затворам устата, како оној од Битката кај Ангијари 
на Леонардо... Не чекав, и со одапената устата, вкочанета како 
маска, си фатив потрага по расказот и сё превртев, во сите темни 
ќошиња на непросторот пребарав, како во транс, но џабе беше...

Немаше бегање од соочувањето со него, иако оддолжував, во 
надеж дека раскасчето од некаде сепак ќе ме изненади. Заробен 
во нужноста погледите најпосле да ни се сретат, кога решив, 
толку отсечно се свртев кон него што ми крцна вратот, а сакав 
храбро да му ја соопштам дефинитивната загуба. Но, си фатив 
со гестови и со троа можните мимики во скаменетото ми лице, 
поткревајќи ги веѓите под косина, та и рамениците, и подавајќи 
ги раширените дланки, во немоќ, како линијата на животот да 
ќе ми ја проверува тој, или да го убедам дека дури и таму сум 
проверил да не слизнал расказот во криењето од страшните 
црвени,.. како што умно смислував како тоа да го направам кога 
вака ќе се исправам пред него, па дури и вежбав во тоалетот. 
А за време на битката со чудовиштата не ни помислував да му 
погледам в очи, како сега – мигот кога само што не го скинав 
’рбетниот мозок, та што да видам, и тој, како мене, не можеше да 
си ја прибере устата. Крајниците му ги видов кога се поднавед-
нав, во гестовите со кои се трудев да ја разбере страшната вест. 
Кога, така поднаведнат, речиси уста в уста со него, помислив и 
тоа – што ако ненадејно му проработи устата и ми го штракне 
носот со вилиците, за цел живот да се сеќавам на глупоста 
што ја направив? Но, тој не покажа никаква нервоза, целосно 
отсутен кулираше во мислите, како дамла да го стрефила или 
Рофјата на тесла, камоли вилиците да ги заштрака по мене, 
што некако ми се виде можно. Одеднаш, речиси истовремено 
обајцата се исправивме цврсто, море се напрчивме еден кон 
друг, тој од фотелјата излезен, јас излегувајќи од мојот театар 
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на движења, со нашите одапени усти до кинење како да бевме 
подготвени да се пресметаме, но ништо страшно не се случи,.. 
си кимнавме со главите и си фативме секој на своја страна...

три дена си бевме така одапени во устите, како да сакаме 
нешто ужасно да соопштиме или да сториме. А петокот ми се 
јавува како ништо да не било и најљубезно ме замоли да си ја 
продолжиме работата. Не можев да поверувам дека така еднос-
тавно ќе ми прости, па се подготвив за секакви изненадувања 
што сметав дека ги затскрива зад ништото во неговите убави 
зборови, море и ладни оружја затскрив по задните џебови, пред 
да се појавам кај него. А тој ме прегрна, неверојатно, потем и 
чаша вино ми подаде, та наздравивме пред и да си спомнеме 
за содржината на расказот што падна жртва, а веќе заклучил 
дека таа прикаска никако не сакала да биде напишана, тоа ќе 
да било, па затоа и цела војска тројанци повикала за да исчезне 
од окото на јавноста...

...
Здраво, еве јас... Зд. како е расказот? (мз – мисли на прет-

ходниот, а според разговоров би Рофјата...) Расказот е при крај, 
но ќе го превртам уште два-три пати и утре ќе ти го испратам. 
Многу сакам да го слушнам твоето мислење, малку сум подис-
плашен од себе... А како тулужанецот? (мз – нејзин пријател 
на Fb., талентиран музичар што дури ў компонирал инстру-
менталка – Song for Eva/LA LOUVE IN CONNUE.mp3... а ў 
понудил и брак, ви се молам, момакот се вљубил и ни пет ни 
шест...) Исплашен од мене? Зошто, те молам? тулужанецот не 
го чепкај, сё му било музика, дури и Степски..., што го натерав 
да ја прочита. Не од тебе, туку од себе. Оф... така веќе може, 
има логика, а јас цел ден читам па буквиве ми рашетуваат :). 
Ама, ќе прашам, зошто пак и од тебе? утре ќе го имаш расказот 
па мисли му ја ако не добијам совршена рецензија. Загрижен 
сум што сё може да ми смисли главата. :) Нека не те плаши, 
нема потреба... надежно е дека тоа се убави и умни работи што 
ти мисли главата :). Сомничав си бидејќи бараш максимум од 
себе. Ај ќе видиш... да се надеваме дека ќе е така како велиш, 
тебе ти верувам. А ова веќе ме замислува и морам да признам 
по малку и ме загрижува ;). Неееееее! Неее??? Добро ако е неее 
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:). А како со приказните на оние што се молат на Богот со повеќе 
имиња? Се плашам да ти го испратам расказот после приказ-
ните со кои се дружиш. :) Во принцип се приказни за верување-
то и љубовта кон Ма (космичка мајка) и за Агорите (нели, 
Хинду сектата) кои гравитираат околу мртовци, а во моментов 
(но не знам понатаму) за еден обред што го практикуваат мал-
кумина одбрани, после не знам кое нивно раѓање на земјата, 
што го вршат седнати на мртовец и наполно го јадат... па после 
им се појавува Ма, всушност божеството, што сега и не ми тек-
нува како се викаше. Лудо е малку :). Дали сё уште се плашиш 
да ми го испратиш расказот? ;). ахахахаa, шегааа. ... Ма сега 
дури се тресам од себе, се видов како и јас да сум врз некој мр-
товец и како илјада раѓања да ми се случуваат... живеам каде 
стигнам – слободно се движам – не градам живеалишта што би 
ме врзувало на едно место; не комуницирам со други луѓе – жи-
веам потполно во изолација; немам грижа кон петте сетила на 
телото – знам дека телесните задоволства го отежнуваат патот 
кон постигнување на вечна среќа; верувам во Хатајога (на 
санскритски Хата – инает); Бог ми е надвор од секакви димен-
зии на формата и сё е во Бога; јадам мртовци во изолација и 
сметам дека тоа не треба да е казниво – за мене не постојат 
законски и незаконски акти – јас сум стабилен – незаконски 
дела прават само лудаци... хахахаха хаха, уф, ти се молам... Ете 
така, тоа божество знае на одбраните во еден миг да им ја вра-
ти меморијата на нивните претходни животи (како сега тебе) 
т.е. на оние најважните што ги познаваат, а можноста е усло-
вена со моменталниот успех во извршувањето на ритуалот и 
појавувањето на Божеството, некаквата реинкарнација на Ма 
:) Веројатно се сетиле и на мене, се чувствувам како одбран, 
дали затоа што и расказот што ќе го имаш е некако, така да 
речам, малку МаМаМија. :) Ете, ме правиш љубопитна. Ма само 
да знаеш на што сё помислувам. m? :) Дури тогаш ќе збеснеш 
од љубомора, а јас сум ти предодреден за успех, но сега... ама 
ајде... еве... и јас си одбирам еден, жена ли-маж ли е мртовецот, 
целиот веќе изглодан од некојси одбран пред мене, го вјавнувам 
и се загледувам во голиот череп, особено во спојните шевови, 
та го потчукнувам на неколку места со собраниот показалец за 
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да му ги најдам слабите точки, но нема потреба од такво испи-
тување, толку лесно сами се отвораат темените коски и мозоче-
то просто ме заслепува, единствената преостаната содржина со 
која можам да се нахранам. Се навртувам на отворената трпе-
за, полната лејка, и сё изручкувам, до последната капка содр-
жина го излижувам, како на црвите што години им требаат за 
да си ја завршат таа работа, кога... Престани! те молам! Ајде 
да збеснам од љубомора :P :), а мислев да збеснам од љубопит-
ство. Дали тоа љубопитна ти се виде љубоморна... или вистин-
ски сакаше да ми кажеш дека ќе збеснам од љубомора? :) Ма 
не, бегло ми се виде дека си напишала љубоморна, моја грешка, 
леле каков лапсус! Ахахаххааа, претпоставив и токму тоа ме 
изнасмеа :) А со проблемот на лапсусот се занимавам во самиот 
крај на расказот. Овој мој лапсус љубопитна-љубоморна е како 
роден за расказот Добриот и Лошиот подрака со Зоро... што утре 
ќе го читаш, а сега, со мозочето Агорско поумен сум и од муд-
риот Зоро (Зороастер-Заратустра) :) Добриот и Лошиот ти? :) 
Како ти се чини оваа игра со лапсусиве... Ај така нека биде... 
Јас! А не, ова е само прашање :) што нема потреба од одговор. 
така може, инаку баш ме стресе, си велам: како само знаеш 
дека за себе си пишувам? А кој би шетал подрака со Зоро на 
таков начин? тоа ептен се прашувам? :) Само ваков пустињак 
како мене се шета сенегде и гајле си нема, така си велиш? :) 
туку мислев, а не те прашав: дали сум доволно неприметна, 
невпечатлива, дистанцирана... како за почеток :), во моите идеи 
уметност... (како што велиш дека е умно) Од каде пак сега ова? 
Што значи тоа? Оф леле! Оф леле мајко! Дај те молам сакам да 
знам, не оф леле мајко и ти по мене.* Не настојувај да се про-
тивиш на мојот одговор. Ма и на твојата Ма помислив. Ма на 
што не помислив... Ајде да не зборуваме за ова... веројатно е 
некоја моја параноја или којзнае што, не е ни битно, та некако 
чудна да сум му се видела. Можеби си му се видела особена, 
секако особена? :) Вистина, да го оставиме овој муабет. КРСтОС-
НИЦА. Еве, како ти се видоа делата на Ијамар. Минималистич-
ки ми се видоа, а едно парче многу ми се допадна... многу ме 
потсети на мене. Да! :). Леле, ова е првото смајли од тебе. Прво 
и последно! Ма не е важно, најпосле се појави :P ;)... А вистински 
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ме допре она парче на Ијамар, и многу ми е криво што не ја 
препознав, па можев дури и да ў честитам. Она парче :) каде 
што се поврзани во пресек четири коцки, три од хоризонтални 
и едно од вертикални парчиња, е тоа трите со едното, како дел 
од целото, а издвоено, ме потсети на мене, а и на нешта што 
мене ми се случуваа (случајно или не) додека работев на „дела-
та“ на факултет. Е јас баш ја разврзав вечерва :). :) Ај сега, само 
вакви смешковци знам да правам. Сакаш да те научам да на-
мигнуваш ;) :), или многу да се смееш :D. Ај да не те мачам, а 
и не ми е тука главата, та и лесно ќе ги изумам. Пушти сега 
тоа, за да не си пишуваш колку што сакаш, а притоа јас само 
да се смеам... Ова ти беше погрешна лекција, оти јас сум ти како 
папагал кога нешто ќе ми се види занимливо, небаре со една 
сликичка илјада зборови да се кажат. Само да не претераш во 
занимливоста, а сигурна сум дека ќе внимаваш. Ма секако! Јас 
до утре ќе ја заборавам лекцијава. А просто се газам од смеење. 
И не ми се кикоти на моиве успеси, зошто ако ме налутиш ниту 
твојата Ма ќе може да те спаси, ниту Ијамар, ниту сестра ў Ета 
правничката, ниту Еса или, пак, Бела. Оф лелеее! ти ме засмеа, 
ти што ме научи да ги правам овие чуда со две точки и другите 
нешта, и не офкај сега. А точно во 02:02 по полноќ, машала, 
како минува времево. Аха, така си мислиш ти? тоа всушност 
не старее..., Ма бистричок сум ти јас... ух, во тоа не се сомневам. 
Зошто вечерва си по малку блесав :)? Од расказот ми е, ме држи 
здраво, иако е по малку црничок. Па затоа те држи здраво :). А 
и затоа што ти ми стана учителка. На многу мудри нешта те 
учам. И да знаеш! Ха! Вистина ти велам. Хахахаха. А зошто и 
ти малку поблесаве вечерва? А јас го чекам Црничкиот што те 
поблесаве вечерва. Мислам дека морам да ја видам мислата 
што вака те возбудува. Сега ќе ти го испратам само крајот... 
причекај те молам... Чекам. Еве, ... а јас, пак, се потприбрав и 
јас од сето и речиси автоматски фатив сенешто да си пишувам... 
ама и тој сенешто ми раскажуваше... Не знаеше како да заврши, 
ниту каде го подизгуби делото/проектот, неговата цел, а толку 
беше исплашен од себе... 15.05.2015/1... рече 2015, ја утна годи-
ната, дури веднаш и не го забележав лапсусот, а кога тоа му го 
реков, пред и да го коригирам, ми вели: Ма каква грешка, не-
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какво претскажување ќе да е ова, по четири години нешто 
многу важно, нешто исклучително ќе се случи, можеби и мене 
лично... а на датумов, денес, сега 03:03, роденденот е на сестра 
ми, па си рече – можно е лапсусов да е само потсетник да не ми 
се случи да го утнам нејзиниот роденден, оти знам и својот да 
го утнам, а колку само ја сакам сестричката моја, та да не ми 
се случи на некој друг мајски ден да ў го честитам, притоа чу-
дејќи се што тортата веќе ја снемало... а си беше целосно зама-
ен во себе... Не е Црничок делов, повеќе е љубов :) Ама тоа е 
само крајот, причекај до утре па ќе видиш. Инаку, вечерашни-
ов муабет го симнувам, па и од него ќе видиш... Иии? Зошто 
баш вечерашниов, 02:22 (22.02...222) :), убава послеполноќна 
бројка. Баш убава, ќе ми треба за расказот. За расказот? Е баш 
не разбирам зошто за расказот? Ќе видиш ти! Ќе видиш зошто! 
Да, ќе видам утре... а ова фб-ов нема зачудено смајли како што 
нудат другите комуникатори, или јас може не сум научилаa :), 
па ете вака ќе ти пратам : зачудено смајли. :(. Зошто се натажи? 
Или ја згреши заградата? :). Ма тоа ми изгледа најзачудено. :). 
тагата како зачуденост. Ахахаха, па добро, ајде ќе се договори-
ме едно смајли = за зачуденост, а две или повеќе = за тага :D. 
:) Од мудрости со смајливе веќе те изморив :D. А да си прашам: 
како ќе ми се реваншираш што ме замори, вака пред спиење? 
ух... е за тоа ќе треба да размислам, што ти така заморен ќе 
треба да легнеш :). Но секако ќе ти кажам наскоро, веројатно 
до тогаш ќе смислам. :) Да запалиме уште по една па да си 
легнеме? Веќе ја закурив. ............. Ајде тогаш и јас да ја :). Што 
се изгуби? Не е сигурно да не го знаеш ова?! Ма не... само она-
ка, ми одлутаа мислите. Помислив што би било кога се би било 
поинаку кај мене во мислите и идеите? Сё е Бело, неееее?! те 
молам, продолжи ја мислата. Нема мисла понатаму... веќе ста-
на Бело, токму така како што ти излета... Значи до таму ти ги 
читам мислите? Ќе ми појасниш? Ма за Белото, Белината моја... 
Рече и неееее, некаде погоре, после Бело, всушност остави... А 
јас не можам да сфатам како сето ова со мене може да се повр-
зе. Ма Господова работа е тоа, та јас не го поврзувам, тоа е 
просто врзано... Веројатно е така... Е сега ми олесна, а само 
што помислив дека ми се налути. Не ти се лутам тебе, не се 
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лутам никому, што има да се лутам што јас имам некој сопствен 
свет, па дури и во поглед на Господ... како чин на божествено 
спојување... твојот свет е и мој свет, наш всушност, човечки, 
така јас си мислам, иако понекогаш поблесавувам. И тебе ти 
се случува да поблесавиш?! така изговорено има дух на лоша 
„уметност“, лоша во смисла на она, знаеш де, да не раскажувам. 
Да, ми се случува да поблесавам.... веројатно на секој :) Јас пак 
се ти раскажувам ачик, иако двосмислено-тросмислено. Да, 
предвидлив беше одговорот, всушност глупаво беше моето 
прашање, ама ете, така некако излезе, што да му правам-што 
да му чинам :D. :) 03:03, e вечерва на цагери се загледувам :) 
Вечерва сакав да одам да ја гледам Don’t You Faust Me... :). 
Каде оди Фауст, во Драмски? Да, во режија на Срџан Јани-
чијевиќ. Вистински ништо не следам во последно време. И јас. 
Инаку, тој Срџан е вистински лигуш... Но и на фб имав покана, 
па љубопитна бев да видам како тоа тој режирал. Не дека 
нешто во режија се разбирам, ама ќе си почувствувам :). Леле 
колку време не сум бил в театар. И јас многу долго, од 2008. 
Ете, тогаш заедно ќе се вратиме на сцена... Ете, можеме... :) 
Аха, гледаш дека ме бидува за претстава. А сон не ме фаќа, 
ама дека е само од расказот не сум баш сигурен, целата глава 
ми е расказ, животот... Јас сега ќе си ги потфатам облаците, 
баш сега................................ :) ………….................



Скриен расказ или Лаење на ѕвезди… ��� ������� �� � ���� 
���� ���� ������ �������� ������� �� �������� 
������� �������� � � �� ������… ����� �� �� �� 
�������� 13-��� ������� ��� �� ������� �� �� �������� 
�� �������� P��������� ���� ����� �� �� �� ������� 
�� ���� �� ��� �� �� ��������. P����� ������ ��� 
���������������� �� �������� ������� �� ������� �� 
N����� ��������� �� �� �� ���������. H���. N� ��� ���� 
�����. S���� ��� �� ������� �� ����. ���������� �� 
���� �D. D����� ��� �� �� ��������� ��� ���� ���� 
���� ���� ������ ������� ������  D� �*� ����� �� 
������ ���� ���� �� M�����. C����� �� N��� ��� ����� 
�� ��� ��������. M� ��� �� �������� ��� � ��� � ���� 
�� �� ����� �D. P���������� ��  L��� ������ �� ���� 
��� ������������ �� ������ N� � ����� �� �� �������. 
C����� �� ����� ��������. V�� ��� �� ���������� M� �� 
� ��� �������. H����� ������� D�� ����� ���� �� 
������ ���� ����� �� �� � ������� ����� �� ��� ���� 
���� ���� ��� �� �� �������. ���... �� ���� ��������� 
����� �� ������ �D. M� ������� �� ������ ������� �� �� 
������� ������ ��� ������ �� ������ M���� � 
���������. M� ��������� ��� ����� ��  M� �� �� � 
������� ����� ����� ���� �� ������ �� ������ 
������� ���� �� �����. K�������� �� �� B���� �� ��� 
�������� �����������. K���� ���� ��� ������� S� 
������ �� �� �������� �� ��� �������� ��� ��� �� 
�������� �������� ��� �� B����� 5�6 ��� �� �� 
�������� ���� �� �� �������� G� ������� ��� ������. 
E�� �� ������� �� ����� �� ����� � ����� ���� �� �� 
�������� �� � ������ ��������. N�� M� �� �� ������. 
V����� �������� E��� ������� �� �� ���������� ���� 
������ �������... ��� �� �� �� ����� ������ ������ �� 
�������� ��� � ���� ������ ����� ��������� 
��������. N��� �� �� ����� �� ������ �������� ���� �� 
� �����. E ��� � ��������. S��� � ��������� M���� 
��������� T� �� ������ ���������� �� ��������� 
����� �� ���������� ��� ��� � ������ �����. S��� 
����� ������ ��� �� ���������� �� ����������� �� �� 
�� �� ���������� ��� �� ����� �� �������� ������� � 
������ �� �� ������ ����� � �� PALETITE �� ����� 
������� O������. A����� ������� ������� ����� �� 
����� �� ������ “�”� �� �� �������� � ��� ��� �� 
����������… �� ���� ���� �� ������� �� �������� � 
������� ���������. �����������.... ���������� �� T��� 
�� ������ S��� ���� � �� M� ������� �� �� ��� �� �� 
�������.  M� ��������� �� �������� �������. S� 
�������� �� M� ����� ������������ ��������. A ���� �� 
����������� ��������� �� E ��� ��� ���� �������� �� 
������� �������� ���� � �� ���� ���� ���� �� 
������������ ���� ������… P�������� ��� ��������. 
D���� ��� N������ ����� A���� ��� ����� ������ �� 
����� ������ �� ��� ���� ������� � ����������. M� 
������ ��� �� � �������� ��� �� ��������. I�������� 
�� ��������. A ���� �� ��� V��� �������� �� ��������� 
� � ��������� ���������… G�������� ������������ ��� 
����... �� ����� �� ����� �� ������� �������� � �� ��� 
���� ��������� ������� ��������� ���� ����������� 
�� �� A �� �������� ������ ���� �� �������� ��� 
�����������. P�������� ����� ����� �������... �� ���� 
��� ������� ���� ����� �������� ��  A�� ���� ���� 
����� �������� �� �������. G������ �� ���� ������ 
���� ���������� �� ��������� ����� ��� ����� ����. 
M��� �� ������� ��� �� �� ������� �� ����� �� ������ 
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����� ����� �� � ������� � ����� ���� ��� ����� �... 
���� ���� ������. D������ � ���������� �� ������ � 
���������� �� ������ � ������� ������ �� ������ �� � 
������ � ������ ����������… � ���� � ��� ������ � �� 
J�� ������ ���� ������ �� ����������� ��  …D���� 
��������� � ����� ������ ����� � �� �� �����  � 
������� � ��������� ���� ��� G����� � ��� ����. I ��� 
����� M� ��� �������� ���� �� G����� ������. G� 
������� �� ������ ���� ����� ��������� N������ ���� 
��� ����� ������� ��� �� ������ � ���� �� ����� �� 
������ ���� ���� � �� ���������. P� �� ��� ��� ���� 
���� �� ������ P�������� ��� ���������… �� 
������������ �� ���������� ��� ������� ���������� � 
��� �� ���������..� ��� �� ��������� ����� ����. 
D���� ���� ����� ����. N� ������ ����� ������� ��� 
��� ���������� �� �� �� �������� � B�� �� ����� �� 
����� �P ��  G����� B��� S���� B����� � S������ D�� �� 
�� ���. ��  � ���� �� ����� �� ���� ��� �� ������ �� 
���� �� ������ ��� ��������� ������ �� �� ��������� 
���� ���� �� ������ �� ������ ���� ��� �������� 
����� ���� �� I ��� �� ��������... �� ����� ���� � 
������� �� ����. E ���� ��� � ���� ����� ������ �� 
������� ����� �� ��������� � ���� ��� ��� ������� 
���� ���� ���. P��� ���� ������ �� �� �� ����� � 
������. E �� ��� ������� �� ����� ������ �� ����� �� 
������ �� ���������... �� �� ������� ������� ��� �� 
�� ��������� ��� ���-��� �� ��� �� ������� �������� 
P� ���� ��� �� �� ������� � ��� ��� �� ������ ������� 
������ �� ���� � ������� �� ����� �������… � ���� 
���� �� �� ����� ��� ����� ��� � ���������. A��� �� 
��������... ����� �� ����� ��� ��� ����������... 
��������� ������ ���������� ��� ������� �� �� 
������� OK� �����. V������ ��� � ������� ���� ���� 
�������� � ��� ������ ���� ������� ��� � �������� 
����� ��� ������� �� �� �� ������� �� ��� � ����� 
����� ���� ����� . �� A�� ��� �� ��������� �� 
�����������. K�� �� ������� ������� ���� ����� �� �� 
������ �� ��� �������� �� �� �� ����� �� ��������. 
S������ ��� ��� ��������� ��� ������� �� � ������ 
���� �� ���� ������� �� ����� ��  OK� ��� ����� �� �� 
��������� ���� ������ ���� �� ��� ����� �� �������� 
���������� ���� ��� ������… � ����� ���� ����� �� �� 
�� ��� ���������� �� ���� ����  ����� ������� �� �� 
��������� �� A�� ��� �������. Z���� ����������� ���� 
������ ��� ��������� O��������������������� ���� 
������������ A��� � ���. D���� ����� � ��������� 
������� U���� �� ������ ��� ���� ��������� � �� 
����� ��������� �� �� �� ������ ��� �������� �� �� 
���������� �� �� �� �� ��������� �� ���� �� ������ 
������������ �� O�����������������… �� ���������� 
A� ������ A��� �� �� ����������� ����… V� 
�����������. J�� ���� �� �������� �� ���� ���. 
O�����………….. P��������� ��� ����������� � ������ 
������� ��� ���� �� ������� �� �� ������ ��� �� 
�����. M� ����. V� ������ �� �� ������ ����� ���� 
��������������� ��� ���� ������ �� �� �����������. 
������� �� ��� �������� ����� �� �� ��������� 
��������� ��  N����� ���� �� ������� ��� �� ������� 
�� ��� ���� �� ������� �� �� ����� �� �� �� ������ �� 
��� ���� �������� �� ������ ����� �� �� ����� 
������. T��� �� �� ������� � �� �� �� ��������. A��� 
����. P�����. J�� �� �� ������ �� �� ������ �� ����� 
������� � ��� ���������. M�����  V���� *�������� �� �� 



197

���������� ������� ����� �� V������ � ��������� � 
���� “�����” ��� ���� �� �� ��������� ���������� �� 
��� ����� 1. P����� ��� �� ������� � ������ ���� 
��������� 2. �������� ������� � ��������� �� ������ 
����� � 3. ������� ��� �� ������� * �� �������� ���� 
��� �������� �� �� �� ��� ��������� ��������� - 
�������� �� ���������� ����� �������� ��������� �� 
M��� ������� * M��� ������� �� ���������� ���� 
�������� ��� ���� ������ ���� �� ������ �� �� 
�������� �� ��� ��������. M���� �� �������� �� ��� 
���� �� ���������� ������ �� ��� ����� ����������� 
������� �� ���� ��� L�1� 2� 3� �� ��� ��������� T� 
����� �� ������� �� �� �� ��������. ���� �� ������� 
������ � 1�2�3 �� ���� ������������ �� ����� �������� 
��������. D����� ��� ���� ����� ���������� ������ �� 
���. …K�� �� ��������� �� �� �� �������� ������ 
�������� N���� �� �� ��������� �������� �� ������ 
������� ������ �� ���� ����� ���� �� �� �������� 
������ ������� . M���� ���� �������� ��� ������ 
������ ������� �. Z��� ���� �� ��������� �� �����. T� 
���������. S� ������ ���� ��. P�������� �� ����� 
��������. …�� ���� ����� ������. OK� �� ������� �� �� 
�������� ��������� �� ����� ����� ����� �� ������ 
�� ��� ���� � ����� ������ ��� ������… � �� M��� 
S������ ������ ���� ��� �� ������ ��� ������������ 
��� �� ����� D�������������. M� ��� �� �� ��������� 
���� ��� ������ ��� ���� ������ �� ����� ������� 
�������� �� ����������� �S. T�� � ���� ����� 
����������� ���������� ���� ���� ������� �� �� 
�����. A�� ����� ������ ��� ������� ��� ������ ���� 
����� � ������ ��� ��� ��� �� �������� �����. 
 A���. �������� ���� �������� ��������� ��� �� 
�� ���������� �� ���� � ������ �� �������� �� 
��������� �������� � �� �� �� “�������” �������. N� 
���� ������ �������� P�� ���� ������� N� 
�������������� ������� D�� ������ ��� �������� 
����� �� �� ������� �� �� ������ ����� ������ �� �� 
�������� ������� ����� ���� �� ������� ���� �� 
������ – ��� ��� �� �� ���� �����. I �� ��� ����� �� �� 
���������� �� ������� ���� ���� �� ����������� 
������ ����� �� ������� � ��� ������� ������ ���� �� 
����� �� �� ����������� �� ��� � �� � �� ����� ��� 
����� ��������� T�� ������ ���� �� ������� ��� 
������ �� ������� �� ����� ������� �� ���� V����. A 
���� ��� �������� A ������ �� �� ������� �� �� 
������������ �� ������������� ����  Z����� ����� 
���� ������� ���� �� ���� ����������� ���� ���� �� 
�� ���� �������� ���������� � �� �������-���������� 
��������� � �� ���� �� ������� ���� ������� ��� 
������� �� �� ������… ���� ����� ������ �� ���� 
������� �� �������� ���������� ���� �� ���� ������ 
����� ���� �����. A�� ��� �������� �� ��������� 
����� A�� ����� � ������ ���� �� ��� �������� J�� 
������ � �� �� ��������� �� ������� �� ������ ���� 
��� �� ������� �� �������� �� T�� �� � � ������ � 
����� ������ �� ��������� ���� ����� �� �� 
����������� ��� �������������� �� � �������� ������ 
����� � �� �� �� ����������� �����… �� �� ��������� 
V���� ����� ������ ��������� ����� ��������� �� �� 
�� ���������� �� �������������� �� 
���������������� �� ��� ���� ���� � ������� ���� �� 
����������� ���� �� ��� ��������� �� ����� �������. 
Z����� ���� ��� ������� �� �������� �� ������� 
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�������� ��. N� �� ��������� �� ����� �� �� ��������� 
�� T���� ����� �� ������� ��������� �� ��������� �� 
��������� ����� �������� �� �� ��������� � ������� 
���� �� ������� ������� ��� �� �������� ��� �� ����� 
����� � ���� ��� �� ���� ���� ������. E ��� � ��� ... 
���� ��� �� ���� ��  A�� � �� ��� ����� ����� ������� 
�� �������� �� ���� � �� �� �������� ���� ��� 
��������� �� �� �� �����������. O������� �� �� ���. 
N�������� �� �� ���������� ���� ������� ����� ��� � 
��� ��� ������ �� ������������� ���� � ���� �P ��� 
������� �������� �� �� �������� ������������ �� �� 
�������� ���������. T��� � ��� �D T� ����� ���� ��� 
����� ������ ��� �� ��������� ��� ���� � ��� �� 
����� ���� D��� ���� �� ��������� ���������� O�� �� 
�� ��� �� �� ����� V���� �� �� ���������� ��  E��� 
������ V��������. E ������� ��� ���� �� A�� ���� 
������ P� ������� ������ ������� �� P������ ������� 
P� ���� ����� ��� ������ ������� �� V�������� � ���� 
������ �������� ��� �� ���� ��� �� ������� �� ������ 
���� �� ����� ��� �� �� �������� �� ��� �� ������ �� 
M� ��� ��������� �� ��������� ��������� �� 
���������� ��� � ���� �� ������ �����. A� ���� �� �� 
������ J�� ������ ���� �� ������� �� ��� �� �� ������ 
���� �������� ��� ���� ��� �� �������. I ���. A ��� � 
���� �� ������ ����� ��� ���� ����� �� �� ������� ��  
I��� �� �������� ���� � �� ������� ���� �� �������� 
�� ����. Z����� ������� �� A� ������ ��� ������� ��� 
����� ���. A��� ���� ������ �� ������� �� ������ ��  
A��� � ��� ��� �� �������� � �� ��� �� �� ������. E 
���� ���... �� P� ���� �� ���� ��� ������ ��� ��� 
����� �� � ������ ���� �� �� ������� I ��� ���� 
������. I ����� ���� ��� �� ������� ���� ���� �� 
����������� ��� D�� �� �������� � ��� ���� �� �����. 
A ���� �� ���� �� ������ ���� ����� ���� ��� M� �� 
R����� �� J���� �� �� ������ ���� ��� ������� ����� 
���� ��� �� �� �������� � ������� A ����� � ����� ��� 
������ �� ����������� ��������� ��� ���� �� Z������ 
��� ���� �� �������� �� �� ������� �� ���� �� � �� �� 
����� � �� �� ����� �� �� �� ������ �� ������� �� I� 
������� �� ��� ���� �� ����� �������� ��� �� ����� � 
��� �� �� � ������ � ����� ��� �� ���� �� ��������� 
�� ������������ ��� ��� �� ��� �� �� �������. A� �� �� 
�� �������� ����� �� �� �� ����� ���� �������� Z� ��� 
�� �� �������� �� A �������������� ���� �� �� 
�������� � ��� ����� �� ����� ���� ��� �� ��������. 
A�� ��� ����� ����� �������� ���� ��� ���� ��� �� 
������� ����� ���� �� ���� ������� �� ���� ����� ��� 
�� �������� ��. E�� ���� �� ������ ������������ � 
���� �� ���������� �� ���������� �� ���������. T�� � 
��������� �� ���������� ��  I�� �� �� �� ������. 
�������� M� �� ���� ������ ����� �� ����������� 
������������ �� �� �������. ������� � � � �� ���� � 
��� � �� ������ ��� ������������� ������ �� O� 
������ ��� �� ����� P� ���� ����� �� P� ��� ���� ����� 
������ ������� �� �� �� ������  J��� �������� � �� 
T��� �� ������ �� �� ������� �� ������ �������� �D �D 
�D DA ZIVEE � ZHIVEO DRUG TITO� ZHIVEO DRUG MARKS� ZHIVEO LENJIN� I GRUJO DA 
MI E ZHIV I ZDRAV �D PA I BRANKO NEKA SI ZHIVE� TA I LJUBCHO� �� �� 
������� ���� �� � �������� �D ��� ����� �� 
���������� �� ���� ���� � �D� ��� ������ �D I ����� 
����� ���� �� �� �������� �� � �� ������ ��� �� ����� 
�� �� ������� ������… ����� ������� ���� ���������� 
E ��� � ����� ����������� �� �� ����� ���� ����� 
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����� �� �� �� ����� ���� ��������... �� ����� ����� 
������ ������ ��  M� ���� �� ������� ���� �� ���� 
����������� ��� �������� ����� �������. ��� ������� 
�� T������ ��� �� �� ������… I ��� ����� �� ���� ��. E 
��� ����� ������� �� �� �� ������ ��  A� �� ����� 
������ ������� ������ �� ���� - ������ �� �� ���� 
��... ���� ���� ��� �� �� ������������� ��� ���� ���� 
�� K������� �� ���������� �� � �� G���� � � P����� ��� 
�� �� ������. P������� ���� ��� ������� ������ �� 
������� �������. M� ���� ���������� ����������� 
������� S� �� ������� K��� ����� �� ������� �� �� 
��������� ��  A ������ ���� �� ����������� �� 
�������� ����� ���� ����� �������� ����� � �� �� �� 
������… � ����� ��� �D ���������� ��� ������� ���� 
�� �� ������… ��� � ���� ����� �D  J�� ���� ���� �� 
��������� � V������ �� � ��������� � ��������� 
�������� � ��� ������� �� ���� ������ ����� �� 
�������. M� � �� ����� ��� �� ������� � ����� ���� 
����� ��� ��� ������. E ������ ������ ��� ��� ����� 
�� ��� ��� �� ������� �� N��� ������� �� ���� ����� 
�� ��������� ����� �������� ������ �� �� �� �� 
������� � ��������� �������� ���� ������� ��� 
������ �� �� �� �� ������ �����. D� �� ������ � ������ 
������ � ��� ��� �� � ����� ������� ����� ���� ���� 
�� � ������ � �������� ��  E��� ���� C�������� ���� � 
�� �� �� ������ ������������ �� ����� �� ���� �� 
����� � ��������� �� ������ ������ �� ����� �D  A� 
���� ����� ���� ���� ������ ���������� �� �� 
��������� � ����� ��� ������ ������� ������ 
�������� �� ��������� � � �� �� �� �� �������� �� 
��� ���� �� �� ������� ��� �� ������… ������� ��� � 
������� �D N� ���� ��� ����� �� ������� �� �������� 
�����. B������ �� �� � � ��� ������ �� ��� ���� ���� 
�� ������� � ����� �����.............. �����........... �D  
���� �������� �� ������............ ������ ��............. � 
���� ���������� �� �����. A ���� ��� ������ ���� 
���� � ���� ��� �� �� ������ ���� �� ���������� �� 
������ S��� � ������ D���� � ����� �D A� �� �� 
���������� ���� ������ � ��� ��� ���� .............. � 
����� ��� ���� �� �������  ��� ���� �� ������������ 
�D  ���������… ������� ����� ��� �� ����� ��� �� 
�������� ��� ������ �� �� � J���������� ��� �� �� 
������ ��������� � � D����� �� � �������� � � 
��������� D����� ��� �� �� ������ �� � �� ������ �� 
��� �������… ................... ����� ���� ���� �. E 
������... � ���� �� � .... ��� ��� ������ �� ������� 
����� ������ ��� ��� �� ���� ���� ���� ��������� 
��� ����� 14�30� ���� � ��� �� ���� OK� � ����� �� 
�������� �� �� �� �� �������� ������� �� �� ������ 
�� �D ���� �� ������.  U���� ����������� �������� �� 
� ��� ���� �� �� �� V���� �� ����. N� �� �� �������� 
�� I ��� �� ������ ��������… ����� ������ ��� �� 
������ �� ��������. G� ������ ������ ������������� 
�� ������� ��� ���� ��������� �� ���� ���� �� �� 
������� �� ����� �������� �� …������ ��� �� ���� 
���� ������ ������ C�������. M� �� ��� �� ���� ����� 
��� �� �� ������� ���� ����� O� ������ �������. O� 
�������� ���������� �� �� �� ��������� ����� ���� 
�� �� ������� ������ ����� ���� �� ������������� �� 
���� ������ �� �������� ������������. K��� �� �� 
K��� ���� ���� �� ��� ���� ���� ����� ����� �� ���� 
� �� ������ �� ����� ��������� ����� �� �������� 
���������… … 17 juni 2011. �� �D �*……. code3of9





Кога се фрлав од мостот...
00-01-02…

Просто искорнав од срцето, во стравот пред длабокото, фу-
чењето на телото и умот во пад, издишувањето,.. ууф, небива, 
мора да биде безболно,.. бррррр,.. се стресов и едвај се задржав 
на работ,.. Се по список да му ебам на ова уметничкиов! Висти-
на, вистината немала слика. Ниту око имав на челото. Врага 
чакри свест, светлина, смрт!.. туку, што ми беше муабетот? Ма 
врага ме сакаше библиотекарката. Од книгите дури изгубила 
желба да помириса маж, а камоли да се мири со родот мој маш-
ки. Мастурбирала на сите мажи што не ў избледеле, оти спуш-
таше поглед пред сите нив, и виела како волчица. Книгите да 
се запалат! уметниците се шутраци! Со стап да се отепаат! Еба-
ти цајканчето како перек, ебати! Командир станало! Да ти се 
плукнам на црнилата во грлото, во носот, во градите!.. Му фрлив 
чкорче на нитрото. Главата ми експлодира. Со Господ се спај-
ташив во овци чување. Баталив скулптура! Е, не, ќе му ја мислам! 
Исчезнав во зборовите. ти ќе бидеш Јас, велиш? Е, Јас никако 
не бивам ти! Ма, ме заболе таквото! Јагнешкото дали сум знаел 
кога се објагнувало? Една овца, канта сирење... Да му се плукнам 
на знаењето мое! Само Пишувана уметност есапам. таа што ми 
е во главата. Ми експлодира и уметноста. туку, што ми беше 
муабетот? Ма да си го прашам,.. што само уметноста ќе ја ми-
слам. трпана Консалтинг беше невидено секси, цицки јаболчиња, 
материјал за приказ. Ме скапа молејќи, не дека не, ама, како и 
мојот Џони Курчо Пекинезер..., и јас си имам гордост и чекав 
таа да ми рипне, за да не ме обвинат за силување, та целата 
уметност да ја изневерам... Да ти ебам доследноста на Програ-
мата! Пируетите ме подврзаа! Најрадикални идеи прашина... 
Целата смрт на светот ми ја таксаа! Животот ми го чкртнаа 
.____________.! та оди спушти ја крвта во машкоста, да те видам! 
А дали сум уште жив? Почнав да се пофаќам, каде не, и да се 
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штипам до болка. Ме смешале со Црниот над Црните. А сё зна-
еја, ебасиимја! Погрешно Севишниот го вперил показалецот, ви 
се молам! Имавме камено срце за Вечните Слова. тој, Црниот 
до Неа, а до Неа и Јас! Ќе ги распердушам чуварите на Големе-
цот. Животот ми беше умирачки. Се прекрстив во Слобода. 
Пеперутките под папокот кога ја сторив жена. „Потомците на 
кат“ во килограми тешки. Смелена рака гратис. тоалетна за 
чоколадо, узо за Струмичка... Поповите за Духови ги тепав како 
магариња. Парите ќе им ги дрпнев и им ги лепев на светците 
в црква. Со плунка им ги лепев како на музиканти. Да ти ебам 
Чиче-то од Чичино село. Судбината на Авто кога тогај и мене 
ќе ме трупоса. Бев Крст со Авто од натстандарди и натсодржини. 
Што ѓавол ми беше тоа во главата? (3-та)! Младешка правдољу-
бивост, отров јазик! Преповторливост на животот во животите 
наши. Не се завеваат трагите наследство така лесно. Коските 
на предците се здружија и се здробија од смеење, небаре посто-
ел одговор над одговорите. Со Неа бев на ти. Ми се јави Гласот. 
Неговите 59 веќе ја имаа стекнато мудроста, некој порано-некој 
подоцна-некој никогаш, тоа ти е. Чиче овде, ме слушаш! Авто 
се трупоса, тукутака, едноставно не мрда. „Рогот“ крила доби 
како Пегаз. Море чиста астрала приредив. Занемев од сопстве-
ниот поглед. Идеалната состојба на хоризонталата, судбината 
на вертикалите наши. Во двете раце ја заробив сета топлина, 
нему. Ги кренав рацете угоре. Попусто. И вие би се расплакале, 
жими мајка. Да приумре човек колку се мачни адетите. Одда-
лечувањето од блиската смрт ја направи обична како и секоја 
смрт, смрт како смрт! Чиче, веројатно, скинал конци. Околу 
смртта гравитира мојата уметност, е не! Еден од нејзините са-
телити сум токму јас. Со секое умирање умирав од дете. тагата 
ми беше милениче. Без тагата и самото мислење ми беше под 
ризик. Сё ќе ў принесам на жртвеникот, па нека му ја мисли!.. 
Наумило „т-то“ да го замени „п-то“ и во трта да ја прекрсти. А 
таа како сите светски тајни да ги имаше скаменето. Живите ни 
на газот не ја ставаат смртта. Црвениот конец меѓу усните, 
веројатно залутан, поради одамна измешаното правоверно со 
паганското во нашата ни традиција македонски смртна. Буда 
Мите Инаетот и влегол на Луковата градина, ред по ред избр-
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стил, та до токсикологија си стигнал, за да го реши чирот во 
желудникот и сите животни маки. Ме пицнаа во костумче. Бев 
голем уште како дете. Фамилијарна гордост. И на месечина 
поигруваше сенката на мојот Буда... тогаш имав 16, и што е 
многу – многу е! Двајца во еден ден. Спасена уште наопаку му 
ги врзуваше чевлите на ѓаволот. Родена во Востанието, како ние 
само едно да сме имале. А вистина сме ги посрале црвените 
фесови. Беше спокојна оти се било Господово. Што ти се бројки: 
903-та; та 93; сигурно и 3-ти беше денот во месецот ни славен 
кога си наполни 93 и си умре; па 9-ката се дели на 3-3-ки; па 
симболиката на 9-ката; та и на 3-та...; па 8-те 3-ки кај оние што 
се молат на Богот со безброј имиња; аха, ете, и тоа, во 0-та совр-
шено легнува 8-ката, ко од две нули составена, што влета во 
системот поради 3-та на оној повеќеименуваниот; а таа, 8-ката, 
поделена по вертикала чини две 3-ки, дури едната и превртена, 
ајде да не пребарувам... Никогаш никаде не брзаше. умирав 
секој ден со сета смрт и стареев како да имам век години. Си 
велев нема да ја дочекам 45-тата, дури и сакав да биде така. 
(Штоли ќе си велам ако ме казни Господ со седумдесет?)... М-то 
на старата Олимпија стално страдаше. Помислив во стаклена 
коцка да ја изложам засекогаш. Но, така беше, до влошката од 
првото крвавење или сопственото лајно, сё така си изложуваа 
сенешто! Сепак, на кадифето во нејзиното куферче си беше 
најубава. Дури не сакав капакот да ў биде отворен, за да не ја 
урочат. Што можеше да доживее поубаво? На нејзината доско-
решна масичка и некакво глувчешко тело ў се присторило. 
Сакаше да ја фати на бегање, и не сакаше повеќе, никако, ни 
за жива глава натаму да погледнува. Беше љубоморна. Ама 
доволно ў беше што јас сум крај неа и ў се радувам на нејзина-
та виталност и старечка убавина, најмалку наутро и навечер, 
кога се молев за свест и сила. Ја молев, кога ќе ми се јави Гласот 
и ќе дојдат по мене да ме спржат и во пепел да ме сторат, да се 
согласи да отстапи троа просторче и за вазичето мое. Страдаше, 
кутрата, се кинеше преносната челична жичка на ударите врз 
типката, струната што во ченгел беше прикачена на челичниот 
подзакривен носач на славното М-големо и м-малото, натокме-
ни едно врз друго, оти вистински трескав кога пишував. Мајсто-
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рот ќе си ја потфатеше здраво да ја проверува и сё да подмачка, 
доколку и најмало чкрипење се огласуваше и му одеше на нер-
ви. така, одново, без страв да си ја фатиш и убаво да си ја под-
береш со исчукување, како млада невеста ќе ја стокмеше, прос-
то да те маѓепса од сјај. М-то убаво ја заситуваше белината, а со 
Ж-то вистински не беа шега, за вкрстени Е-то и Ш-то, како са-
миот Книфер од Горгона да го исцртував врз нив, па згора 
вјавнував со В-то, та и Њ-то, па Ќ-то и Ф-то, па врз сё да прикрај-
чам со А-то и одново еден совршен Книфер, та и сосема за крај, 
кога со Х-то ставав печат врз квадратчето. По секое трес врз 
типката, валјакот назад за чекор. По секое трес, одново Чкрт, 
чекор назад и повторно трес! Сё точно ќе натокмев, како во шема 
за гоблен пресметував. тоа длабоко сиво беше особено сиво, со-
чинето од шумови, гласови, точки, цртки и баш линии, од букви, 
зборови, мисли и токму мудрости, да му се невиди! Никогаш 
повеќе од 5-6 тонови во композицијата. Живо затреперуваа и 
белинките што не ќе настрадаа од вмрежувањето. убаво се 
вклопуваа и ситните дамки црвенило распоредени како ѕвезди 
по структурираното сиво врз листот, произлезени од црно-црве-
ната лента, што некако влетуваа во белината кога челичната 
буква ќе треснеше во црното и по некаков случај нагризуваше 
по нешто од боилото здружено на лентата двострано вкалемена. 
Секој вреден лист го славев, Господ ми е сведок. (Не ќе го изго-
вараш напразно името на Господа, твојот Бог...) Ја направив, 
за подолго време отколку што предвидував и со многу труд и 
мака, но сепак ја направив сопствената голема машина за пи-
шување. Вистинска убавица. На неа можев да се расчукам на 
Големо, но не! Доцна сфатив дека таа не ми била неопходна, но 
сфатив! тогаш знаев дека А-четворката е вистинскиот формат 
за раскажување со траскање. Ја именував G О & G М. Се зап-
рашав: дали ова денес не ги влече корените од она вчера или од 
некаде највчера? умрев на 55, не на 45, како што предвидов 
кога имав 35 (поштеден од седумдесетте...). Последните 5 веру-
вав дека ќе го создадам своето најголемо дело. И самото свое 
раѓање си го видов, и мајка ми расчекорена, и старата селска 
бабица над неа, и луѓето во дворот како го исчекуваат плачот, 
во одбројувањето на смртта... Но, како да го напишам сето што 
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ми е во главата толку разбирливо за да ме дочитуваат оние што 
некако ќе ме подзачитаат, тоа беше маката. Не дека од сето тоа 
произлегуваше мојата вистинска уметност, и не дека баш од 
таквото сё ќе се изродеше некаквата иднина. уметноста е сами-
от наш живот, или некаков одговор, нему спротивставеност. Не 
сакав, за ниедна причина, дури и разумна, да заборавам и на 
потребата од радикално, крајно слободно тестирање на растег-
ливоста на уметничките рамки, како јојо ја разбирав Неа. Бев 
убеден дека во трето лице највистинито се раскажува, но не и 
сега! Не Бев скроен да се поклонувам, а љубев, Неа особено... 
Ебеш му матер, каде најде баш сега? Се збрлаве ноќва судна. 
Небо и земја се споија. Не, не, никако сега! Ќе даде Господ и 
убав ден за летање... 24 јуни 2011.





Книшка (А5, 54 стр.) со трите воведни раскази во книгава, што авторот 
ја подарил на учесниците на Авторски низ појавното 4 (уметничко 
дејствување во природа), при престојот во манастир св. Богородица, 
Сливница, Преспа, Р. Македонија, летото 2010.
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Фотографии (од видео) од подарувањето на книшката 
„во најава... Пишувана уметност (токму проект)“, 

во рамките на анП 4. (www.avtorski.info) 





Белешка за авторот

Станко Павлески (1959, Ерековци, Прилепско), ликовен умет-
ник (скулптор…) и професор.

Освен неговата скулпторска продукција, во нео/пост/концеп-
туалните остварувања (продуцирал во проекти)-напишал неколку 
книги [Ненапишана книга до посредувачот (2002); Проект Предговор 
– Како да напишам добра критика како што пишуваат ликовните 
критичари (2005, книшка А6, 35 стр., со превод на англиски); Јас 
Птоломеј МКД & Н. В. Ништото (2009, мулти оригинал во 10 
примерока, и на англиски), како и Пишувана уметност, во кори-
циве], и една (продуцирал...)-приредил: Книга над кориците: Моја 
антологија – македонската уметност и критика: 1954-2004 (2004).

Нему книгата, освен содржина, особено му е тело со иманентен 
акумулациски капацитет. Ја создава, освен за земање в скут, да 
биде и поставена, заробена, закачена, разложена, положена,.. во 
телото и просторноста на уметничкото дело. Според авторот, Пишу-
вана уметност е токму проект, слика уметност во зборови, година 
раскажувана уметничка свест и проекции, и по нешто за тоа каде сё 
се зачнувало и се оформувало, секаквиот минал живот, мемориски 
места каде, веројатно, настанувала неговата свест дека уметноста 
го одбира него... Раскажувањето на уметноста е визуелизација/
вообразба/надсодржина на визуелното во зборови, оти книгата му 
се видела/ја пронашол во неговата „Програма“, особено во делот 
што ја тестира растегливоста на рамката на визуелната уметност. 

И оваа негова книга добива своја просторност, на симулиран 
штанд на лажна Издавачка куќа Окнат Елва Овоет (  О. Е. О., 
едно од двете лажни имиња на авторот во книгата) тиражот чини 
впечатлив портокалов квадар врз подлогата. Инсценацијата е 
поткрепена со идентификациски картички на куќата, означувачки 
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со логото на куќата, а во кадарот и убава хостесата, та и авторот 
кој што ја потпишува книгата. (www.avtorski.info)
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