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Вовед – Симона Грација-Дима 
 

Изборот од современите дела потпишани од романски писатели, кои се членови 

на ПЕН има потреба од неколку прелиминарни забелешки, имајќи го предвид 

начинот на којшто книжевноста, видена и како филозофска, и како писмена 

практика, се развива по 1989. Ова се должи на фактот дека, иако Романија 

еволуираше речиси исто како и другите земји од комунистичкиот Исток, серија 

детали ја чинат особеноста и уникатноста на романската цивилизација и 

култура.  

Навистина, годината 1989 претставуваше пресвртна точка во романската 

историја и детерминираше некои социјални и литературни промени од огромна 

важност: многу од писателите беа оспорени, додека други, сосема спротивно, 

според мислењата на критичарите и читателите, ја зголемија својата вредност; 

во исто време, неколку стари имиња, ги задржаа своите позиции, додека некои 

нови имиња смело се појавуваа на сцената – некои од вториве беа спречувани 

пред 1989, додека останатите следеа еден нормален (хармоничен, каков што 

беше) животен и креативен тек. Уметничките убедувања беа трансформирани со 

цел да станат синхронизирани со светскиот тренд на глобализација; 

постмодернистичките прашања и особини беа свесно култивирани, така 

зголемувајќи ги плодните контакти со современите европски литератури, како и 

оние преку океанот (мислам на двете Америки).  

Еден извонредно возбудлив дух, што тешко може да се дефинира, ја 

карактеризира актуелната романска книжевна клима, особено како безгранична 

слобода на изразот (една со години недопирлива потреба/желба) која конечно 

беше стекната. Оттука, можат да се препознаат мноштво стилски пишувања кои 

коегзистираат, повеќе или помалку, мирно/хармонично. ,  

Под овие околности, воопшто не е лесна задачата да се одберат 14 автори, 

па макар биле и членови на елитната грАнка: на Романскиот ПЕН Клуб, 

истакнати поради поседувањето висока почит кон книжевната вредноста и 

давањето примат на книжевниот квалитет доколку уметничкото дело е 

согледано како на пример совршена фузија помеѓу формата и содржината 

(заедно со отфрлањето на аматеризмот и ефтиниот сензационализам).  

Очигледно, таквиот избор нема да биде само објективна рендген снимка 

на актуелната книжевна сцена, туку - имплицитно - и еден неизбежен 

автопортрет на неговиот писател, кој неизоставно ќе ги претстави својот вкус и 

своите преференци, кога станува збор за книжевноста. Со оглед на тежината на 

овој потфат, ги здружив овде на едно место писателите, според возраст и опсег на 

активности, така опфаќајќи еден релативно значаен временски период, со што 

презентирам унитарно и разновидно книжевно шоу.  

Датумите на раѓање на писателите во овој избор варираат помеѓу 1938 (за 

најстариот) и 1969 (за најмладиот). Сакав да ги здружам на едно место 
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писателите со карактеристични профили и визии, со исклучителни животи и 

професионални искуства. Секој од нив е добро-изградена личност, сите имаат 

објавено многу книги, а исто така биле и наградувани со значајни награди, го 

искусиле пишувањето надвор од својата татковина на неколку начини (на 

пример: добиле стипендија во странство; биле преведувани - некои од нив имаат 

објавено книги или избори на текстови во книжевни списанија; биле учесници 

на книжевни конференции и конгреси, фестивали; одржале јавни читања, и. т. н. 

) И нивното професионално образование. и нивните полиња на активност, иако 

зачудувачки разновидни, укажуваат на нивната љубопитност и вклученост во 

реалниот свет. Како филолози или инженери, историчари, физичари, архитекти, 

економисти, математичари, окултисти, теолози, психолози, театарски експерти, 

тие работат или работеле како уредници или главни уредници на многу 

списанија и издавачки куќи, како дипломати, новинари, високи функционери на 

владата или Романската Писателска Унија, како универзитетски професори, 

политичари, драматурзи и сценаристи, културни активисти, извршни директори 

во телевизии и. т. н. Сето ова придонесува кон нивниот статус на творци кои 

длабоко медитирале врз социјалното и спиритуалното значење на нивната 

вокација. Сигурно, тие сѐ уште имаат уште многу што да понудат.  

За поетскиот дел од изборот избрав автори кои ја ценат акутната 

носталгија на поетскиот дух, кој е повеќе скуден во рамки на денешното 

општество доминирано од технологијата. Овој поетски дух ретко се наоѓа дури и 

во самата денешна поезија, затоа што што поетите се приближуваат сè поблиску 

и поблиску до прозата или драмата, што се должи на постмодернистичката 

тенденција на мешање на книжевните жанрови. Како противтежа на оваа 

тенденција, барав текстови кои се исполнети со она што може да се именува како 

вечен романтизам фокусиран врз духовните вредности.  

Василие Багиу, првиот од поетите, е светски патник жеден за чудата на 

светот. Како и да е, оваа особина не ја попречува неговата силна верба во 

имагинарното како внатрешна сила која го обликува универзумот. Околината 

игра една просветлувачка улога, со тоа што му помага на поетот да го восприеми 

создавањето со помош на поезијата видена како континуирана медитација.  

Димитру Киоару, пак, е еден интелектуално рафиниран автор. Сепак, 

зад онаа научена текстура на неговата лирика, тој поседува една чувствителност 

која зрачи, со цел да даде сведоштво за ранливоста (инаку скриена) на поетската 

состојба, општо земено, како секој друг поет, може да биде согледан како едно 

вечно ранливо суштество.  

Аура Кристи е поетеса со одредена нео-романтичарска визија која 

развива една нагорна метафоричност и трескавичен дискурс (. во којшто таа 

отворено ја декларира својата приврзаност кон неколку вечни културални 

модели на модерноста/модернитетот (Рејнер Марија Рилке, Ф. Ниче, руската 

книжевност, и. т. н. ) 
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 Иако Симона Грација Дима е неодоливо привлечена од гласовите на 

Другоста (што очигледно е постмодернистичка одлика), и има афинитети кон 

европските, Суфи и индиските мистици, затоа што, како и нив, верува дека 

постмодерниот свет во којшто живееме сите ние, е длабоко обележан од една 

древна традиција (која наликува на длабок поток), која може да биде сместена 

назад и соединета поо пат на интроспекција. Оттука произлегува филозофската 

нишка во нејзината лирика.  

 Галу Дориан, во неговите песни ги опишува поетовите патувања во САД 

и, ја поддржува лириката како давање сведоштво за супериорен вид на знаење, 

достапно само за оние кои ја зачувале љубовта кон недопрените архетипови во 

своето срце и ум.  

Иако првично потекнува од модернизмот, поезијата на Николае 

Прелипчеану осцилира помеѓу сериозноста и разиграноста, помеѓу искреноста 

и цинизмот. Неговите текстови се егзистенцијални параболи со иронични цели и 

се справуваат со човечката слабост и алиенација, со губењето на невиноста и 

зголемената тешкотија да се комуницира.  

Во рамките на прозниот дел им дадов привилегија на три поети кои 

систематски имаат пишувано и проза. И покрај одредената доза на жалење 

поради тоа што не ја нагласив нивната главна вокација, постапив во склад со 

моето убедување дека поетите имаат дар да го доловат дури и најмалиот 

општествен недостаток, што се должи на нивниот талент за навлегување во 

резонанца со светот во еден исклучително суптилен манир.  

Оттаму, познатиот поет Константин Абалуца покажува трогателна 

совршеност во опишувањето на трагичниот пејсаж кој може да ја окупира и 

монохроматски/еднолично да ја дефинира Романија поради политичкиот  

недостаток од морал и реална загриженост за народот кој ги избрал.  

Исто така поет, Габриел Кифу е подготвен набљудувач кој практикува 

конкретно пишување на еден веродостојно реалистичен прозаист. Овие одлики 

сепак се ставени во служба на трагичната визија: романот од којшто е земен 

фрагментот поместен во овој избор, го опишува романското општество по 1989 

како свет нападнат од некое фатално зло, кое тешко може да биде исчистено или 

истерано од него дури и долги години по Револуцијата.  

За Никита Данилов, третиот поет вклучен во мојов избор, 

општествената сцена е бојно поле помеѓу поларизираните божествени сили. 

Интензитетот на произведените чувства ескалира до едно невообичаено 

„visionart“ насилство. Демонските, ирационалните, фантастичните 

карактеристики како да бараат да бидат , интегрирани во вистинското 

секојдневие, така метафорично предложувајќи суштинска деба за човековото 

преживување на Земјата.  

Раду Павел Гео зад себе има долго искуство во пишувањето научна 

фантастика, лесно забележлив е неговиот роман Фаириа: Земја Далечна 
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напишан во постмодернистички дух. Авторот изнесува неколку различни теми и 

наоѓа задоволство во де-струкцијата на застарени митови и кодови со помош на 

интерекстуалноста и хуморот.  

 Расказите на Георге Шфарц се напишани во еден апсурден и гротескен, 

суетен и есеистички манир со кој ги обработува големите културни извори. 

Гледиштето е безмалку мудро и сочувствително. Исто така вреди да се спомене 

тоа што авторот развива еден раскажувачки проект уникатен во романската 

книжевност, именуван Оние сто кој амбициозно цели кон пре-испишување на 

историјата на човештвото преку раскажување на судбината на стоте 

последователни генерации од падот на Вавилон.  

Театарскиот дел е илустриран со извадок од драмата на Раду Ф. 

Александру, која се смета за обвинение против комунизмот, кој пак, како 

политички систем, е прогласен за пакосен ентитет кој уништува души и судбини. 

Со воздржана страст доказите енергично се собирани со цел да се разоткрие 

злосторството против човековата интимност. Како и да е, злосторството не може 

да се докаже или целосно да се обелодени, сè додека убива бесконечно, 

пренесувајќи го својот  отров на следната генерација. Ова е уметнички начин да 

се каже дека не е лесно да се прочисти и да се истера злото од романското 

општество.  

Есеистичкиот дел опфаќа двајца престижни автора, универзитетски 

професори со богата меѓународна експертиза. Првиот од нив, Корин Брага, го 

истражува начинот на којшто неколку , поими/категории од суштинско значење, 

заедно со универзалната историја на идеите, станаа впечатливи и релевантни, 

само-структурирани и оперативни, за поефикасно да ја дефинираат човековата 

имагинација. Неговата беспрекорна демонстрација, ригорозна и поетична во 

исто време, покажува префинетост, ерудиција, аналитична суптилност.  

За крај, Моника Спиридон, која е инволвирана во сите значајни дебати 

кои се случуваат на денешната книжевна сцена, ги истакнува, во еден сјаен есеј, 

интелектуалните, општествените и политичките етапи на спроведувањето на 

имплементацијата на фундаменталниот и амблематичен концепт - 

членството/припадноста во/на Европа. За генерации Романци ова конструираше 

еден вистински идентитетски проект со големи размери, како и една голема 

национална опсесија. Членството во Европа значи припаѓање едновремено, и на 

еден реален систем на вредности, и на една имагинарна конструкција (Европа 

како олицетворение на цивилизацискиот центар).  

Да заклучиме, прочистувањето од злото, „егзорцизмот“ на минатото, 

светите сили кои навлегуваат во секојдневниот живот, традицијата и 

иновацијата, модернизмот и постмодернизмопт, политичкото наспроти 

човечкото, моќта на имагинацијата, патувањата како облик на откривање на 

душата на уметникот, мудроста стекната со извлекување на зрнца од гротескната 

страна на животот - тоа се само дел од клучните зборови, теми и мотиви кои 
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можат да се најдат во оваа антологија на современата романска книжевност. 

Всушност, нејзина цел е пред македонската читателска публика да создаде 

претстава за разновидноста и за богатството на една жива книжевност која си ја 

наоѓа силата во традицијата, но и во внатрешниот капацитет, кој е отворен за 

иновација, па според тоа, и за континуирано обновување и регенерирање.  

 

 

 

 

 

 

ВАСИЛЕ БАГИУ 

 

БАГАЖ НА ВРЕМЕТО 
 

Си ветив да минам со насмевка 

низ ова време на потиснат очај,  

играјќи ја улогата која ми е дадена 

со непроменетата сила на актер почетник 

кој сака да се докаже уште на првата претстава.  

 

Имам сили да речам дека сè може да биде во твој прилог 

ако чекаш некое време и не очајуваш 

ако минеш со насмевка низ деновите 

како што мина вчера меѓу разнобојните туристи 

на платото пред Домот во Келн 

со насмевната солза во срцето 

и со остаток од вербата 

дека сè ќе биде свежина и починка за размисла 

уште во овој живот 

кој ти има резервирано убави изненадувања.  

 

Си ветив да преминам со насмевка 

преку ситните озборувања 

кои сепак внесуваат некој шарм    ? 

во нашите скиснати денови.  

 

Си ветив да бидам каков што сум 

речиси непрепознатлив  

на ова бескрајно патување 
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што ме врзува сè повеќе за себе,  

како багаж на времето 

на рамото на времето на мојата генерација.  

 

 

НА ПЛАЖА 
 

Во кусите паузи меѓу песните 

овде на плажата може да се чуе мрморот на морето,  

на ист начин како кога за миг ќе запреме 

среде врволицата на секојдневието 

и ќе се вслушаме со вистинско внимание 

во сопственото срце,  

ќе слушнеме некаков мрмор 

како оној на брановите 

можеби малку подискретен,  

но сепак силен.  

 

Луѓето 

кои уживаат под последните сончеви зраци 

ја голтаат музиката 

на ист начин како што ги голтаат водата,  

сонцето и ветрецот.  

 

Заедничарење на души 

кое ги надминува правилата 

под небото што го крстосуваат мигновени облаци 

и мали авиони 

влечејќи зад себе ленти со реклами 

видливи овде на земјата 

кај што морето истрајува 

во секојдневната битка со копното.  

 

 

 
 
БРОЈКИ 
 

Во „Кунстмузеум“ во Берн 

си ги запишав совесно – онака  

како што прават студентите во своите белешки –  
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годините кога таму живееле уметниците.  

 

Толку зближен со градот 

Пол Кле живеел 

од 1879 до 1940.  

 

И Пикасо имаше 

две бројки веднаш  

зад името: 1881-1973.  

 

Потаму, врз натписите 

на двете слики од Модиљани 

можеше да се прочита: 1884-1920.  

 

Покрај „Џинот од Родос“ 

на Дали 

цел еден живот беше поставен 

помеѓу 1904 и 1989.  

 

Без да се споредувам,  

дури запишував 

си помислив дека и за мене 

ќе постои натпис 

еднаш, некогаш, во иднина.  

 

Подоцна, во возот 

Со поглед низ прозорецот 

сè уште го гледав празното место 

веднаш по 1965,  

мојата година на раѓање.  

 

 

 

 
ПРЕДМЕТОТ 
 

Да се зборува ноншалантно за него 

сега е во мода,  

бесконечна претстава 

поставена на високи сцени.  
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Оние кои мислат дека можат да брборат 

кога било за него,  

може да си ги запостават комплексите 

и не би се обложил дека знаат 

што губат на тој начин.  

 

Не сакам да се правам филозоф,  

но неодамна го посетив домот на Фројд во Виена 

и некои мисли сè уште 

ми се вртат низ глава.  

 

Не знам дали е добро или е лошо,  

но секогаш кога ќе чујам некого 

да ги прави оние шеги 

што возрасните понекогаш сакаат да ги прават 

се вцрвувам до уши –  

тешко мене.  

 

Жените велат дека тоа може да е шармантно,  

а мажите го сметаат за слабост.  

 

Може е време да станам похрабар  

во расправите  

зашто се вели дека предметот 

е како и сè друго,  

иако малку поинаков, би додал,  

на начин што не можам да го објаснам 

зашто не сум толку храбар 

да одам до крај,  

не сè уште и не доволно,  

туку само колку да пробам да бидам  

un petit peu cool.  

 

 

 

ВО ТОЛПАТА 
 

Еден Јапонец 

сликаше толпа луѓе 

sur le Quai de Mont Blanc 

во Женева.  
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Ме фати и мене 

како и‟ се восхитувам на големата убава фонтана.  

 

Помислив тогаш за миг 

дека ќе останам во некој албум 

во некој си дом во Токио 

или каде и да е 

и никој нема да знае кој сум.  

 

 

КОН ПОТПОЛНО СОЗНАНИЕ 
 

Сè што било изградено во текот на годините 

и се руши за миг е во нашата интимна природа,  

бремето од кое е сè потешко да се спасиме 

има смисла во бавноста на напредoкот.  

 

Живи сме, но нашиот живот 

ја следи тајната шифра на смртта 

која на крајот на краиштата изгледа е многу достапна.  

 

Гулабите што ја бербатат статуата на коњот 

изгледаат како да се исти со векови,  

но всушност го следат законот на наследството.  

 

Сè што било тешко а станува лесно 

може да биде неочекуван дар,  

знак на човечност  

во еден свет на пат да се самоуништи.  

 

Во одреден миг, од никаде ни се покажуваат 

значењата по коишто ревносно 

сме трагале во училиштата и на универзитетите.  

 

Животот сам си дува во едрата 

за да нè донесе, генерација по генерација,  

кон потполно сознание.  

 

 

 



13 
 

 

 

 

ДУМИТРУ КИОАРУ 

 
 

 

ОД ЕДНА ОДДАЛЕЧЕНА СВЕТЛОСТ 
 

Си го покривав лицето со раце – беа проѕирни 

си ги покривав очите со клепки – беа проѕирни 

кожата стана проѕирна 

како аквариум со риби исплашени од светлината 

во себеси самиот се молев 

покривајќи си го срцето со други срца – беа проѕирни 

светлината се нурнуваше загушена од поројот светлина 

од една оддалечена светлост 

самиот без раце без клепки без срце 

се покривав со земја 

земја над земја – беше проѕирна 

како песната покриена со зборови, и таа проѕирна 

родена од првиот збор 

проѕирен ли проѕирен.  

 

 

ШАХОВСКА ТАБЛА 

 

Јас сум професионалец на болката  

и не ја делам вистината од животот –  

сега гледам крал  

и неговите случки кога останува сам 

на шаховската табла  

- ми се допаѓа да играм секогаш со бели фигури –  

можам да раскажувам понатаму 

зборовите се како пионите 

постојано во напад  

сега еден ми се втурна в лице  

посакав да му речам: куче!  

Но немаше фигура 

сакав да му речам: земи го мојов коњ. . .  
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ама од каде коњи?  

Посакав да му речам – сите зборови 

го творат просторот на арената 

опколена од очи 

кучето ми ги распара алиштата 

кучето ми ги раскина кожата и вените 

кучето ми го растргна кучето  

- да си ја смирам малку душата –  

ме влечеше по шаховската табла окрвавена 

наместо лаеж слушав бурно ракоплескање 

а на неговото место се појави празнина 

би запрел одново но дами 

и господа белиот и црниот беа исти такви 

- крвави, а јас 

ничиј лик 

(некои ја нарекуваат уметноста бесплатна игра) 

бев дел од една слика 

која се извишува во молк –  

без сведоци бев и сум 

човек кој зборува 

човек кој пишува 

за болката и за чистотата 

иако ѕвезденото небо е сè уште  

над моралниот закон – шаховска табла.  

 

 

 

ЧКРИПАВА МЕЛНИЦА 
 

Име на улица која се извива  

во близина на водите на Чибин 

во Долниот град минам едно утро 

магливо октомвриско  

со стара книга под мишка 

и вчера како и денес 

овде се одмораат кочијашите во меаната 

раскажувајќи си ги страданијата со господата кои не плаќаат 

од Горниот град 

во утрото магливо октомвриско 

прашувам од каде и‟ е името на кривулестата улица 

Чкрипава мелница, во близина на водите на Чибин 
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еден старец пред порти слегнува со рамената 

и ми вели низ смеа дека одговорот 

е во книгата што ја носам под мишка 

додека пожолтените лисје паѓаат од дрвјата 

и ми се ронат под нозете 

како лошо подврзана книга  

во којашто можам да си ја прочитам судбината -  

во високото пладне на октомври 

ме вџаши колку си личи старецот 

со кората на стеблата 

и колку си личи кората на стеблата со кориците на книгата 

и наеднаш ми се појави слика 

на фабрика за хартија од кората на жалните врби 

од брегот на Чибин 

кај што во еден друг живот си ги пишував песните 

и ги расфрлав како што есента 

ги расфрла образите од восок на лисјата –  

и вчера како и денес 

помина еден човек со книга под мишка 

по улицата Чкрипава Мелница 

што се извива  

во близина на водите на Чибин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОСФОРНО ЛЕТО 
 

1.  

 

Градот: толпа самотии –  

склопчен пијаница крај црвеното устие на каналот 

наоколу ситните очи на рамнодушноста 

веќе колку години сме во 77-та?  
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Гласовите на оние кои заминаа сè уште се одбиваат 

од шумската патека  

динг донг донг  

динг донг донг 

земјотрес на оној свет – 

во себе го слушам како се урива 

 

 

2.  

Во чадот од цигари жената 

си го срка кафето: магичен филтер 

на љубовта, а мажот 

и‟ го пие ликот исто 

како што жената пие кафе –  

залудни привиденија на мермерни раце 

еден луд луд луд свет кој танцува 

врз оптички нерви  

веќе многу денови е само недела –  

залудни привиденија на среќа 

на жена за една ноќ 

 

3.  

На сон сецирање на телото 

кое сè уште испарува 

исто како фосфорот во темнината: 

мозокот/срцето 

замелушени во вревата на несвесното 

желудникот: кутар глодар  

кој умира самоубивајќи се –  

каква шанса е сонот?  

Глодање на дневната маска!  

 

 

4.  

 

Потоа машината за мелење цвеќе 

крај саксија со месо 

„по третата чаша, виното го пие човекот“  

раката на жената го стиска вратот на мажот 

или ги гали садовите 

веќе многу недели е само ден –  



17 
 

секој весник ја објавува смртта 

по долго и тешко боледување.  

колку години сме во 77-та?  

 

5.  

 

Во мугрите сè е непроменето 

децата на Хронос богот на будилникот 

почнуваат нов работен ден 

земјата сè уште се движи на нафта 

лековите ја придвижуваат крвта 

главата на рамо -  

Адриан ми вели:  

понекогаш си толку сам  

што не можат да те избројат  

 

6.  

 

Самотијата: мирис на мастило –  

поезија  

во којашто зборовите се пореални 

од предметите.  

 

 

 

 

НОЌТА ВО ДЕНОТ 
 

Гледаш во ноќта дури станува ден 

во денот дури станува ноќ –  

но, што може да правиш во ноќта во денот?  

Се симнуваш и се качуваш по скалите кон центарот 

со погледот шарајќи по ѕидовите 

како настојчиво сеќавање на пешак 

со повеќе сенки –  

но сите ѕидови фатиле мувла 

сите огласи сите реклами 

сè мувлосало 

сите автомобили „рѓосаа 

сите излози се сопственици на правта  

некои се сопственици на пепелта 
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некои се аквариуми во коишто пливаат 

божем риби на суво 

луѓе/манекени – ох,  

колку нешта треба да се завршат! 

Се симнуваш и се качуваш по скалите без цел 

со уши полни пајажина 

со ноздри од саѓе 

со уста полна земја 

со целиот свој живот –  

сенка која те дави околу вратот.  

 

 
ПАРКОТ СУБАРИНИ 
 

Денес во паркот газејќи ги сенките на евлите 

си велам дека животот не може да е лага 

како сенките на евлите 

и се обидувам да ги кренам очите од тлото 

чевлите од правот не ги ни гледам 

но мрачно ми се вее мантилот  

- сенка навлечена на телото?  

нема никој наоколу освен во далечина 

на улицата што ѕирка меѓу дрвјата 

се тркалаат автомобили во двата правца 

и пак си велам дека животот 

не може да е лага –  

одамна не бев одел со рацете на грбот 

и имам чувство дека ми ги нема 

и очите ги насочувам кон тлото 

чевлите ми се толку прашливи 

што само трагите ги делат од правот 

само правот 

останува кога сенките се бришат –  

а сепак си велам 

животот не може да е лага 

и дури и да е така 

убава лага е најубава 

како она чувство на магија 

што ме обвиткува и ме просветлува 

ги газам подвижните сенки на евлите 

со рацете на грбот 
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и со чевли полни прав 

и ми се чини дека чекорам и во двете насоки  

 

 

 

 

 

 

 

АУРА КРИСТИ 

 

 

NOLI ME TANGERE 
 

Ден и ноќ си ги троши свеќите 

под клепката која трепери 

при секој допир со светлината.  

Лето устроено од лудилото на системот,  

провнато во космосот преку моето тело –  

забрането овошје на вашата љубов.  

О, тело мое, земјо моја, татковино,  

дишиш во заводливиот ритам на сонот,  

татковино постојано ненаситна по нешто друго.  

Како би го каменувала. Како би му судела.  

Како би го бичувала, како Клеопатра 

робот во когошто била вљубена.  

Да го заборави вкусот на моќта. Но, не.  

Го затворам меѓу вжештените ѕидини на овие стари песни.  

Да заборавам. Да молчам.  

Да го извадам трнот од петата на минатото.  

Со векови клекната на кревкиот глужд на почетокот.  

 

Сакајте ме. Мигот трае. Остатоци од милина. Неопределени,  

срамежливи ризници. О, храброста на сведоштвата изгризани од ноќта!  

Си повторувам речиси бесна: 

не може да помине сè цвилејќи во небиднината 

како љубовите по бесплодната трага на порекнувањата. Не.  

Се изморив. И колку би сакала да побегнам од себе,  

како зеленилото од септември.  

Како полудени богови од волјата на моќта,  
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од јакоста на нивната кревкост.  

И колку ми е тешко да се поднесам,  

сеќавање толку добро што болиш.  

 

Го носам во себе раниот Еден од твојата утроба, Мајко 

и исечокот од митот од којшто 

- не смееш да бидеш заборавен, Татко – 

толку рано бев изговорена – амфора, избран пехар 

од којшто си ја гаснете жедта 

и вие, и моите мртовци, и моите сакани  

странци, непознати, отфрлени, чекани.  

Внимавајте да не се скршам.  

Внимавајте да не умрам засекогаш.  

 

Сакајте ме и не допирајте ме.  

Само времето поминува.  

Светлина е во којашто сум родена сама.  

Ноќ е распослана во мојот мозок.  

Час кога галежот измолен  

со понизност горда на себеси – ранува.  

Не допирајте ме. Час на демнење. На заборавена плот.  

Лето устроено од лудилото на системот.  

 

  

 

 

ОДЛОЖУВАЊЕ НА ГЕНЕЗАТА  
 

Не. Не постои излез. Сеќавањето 

ми поставува стапици во сетилен пејзаж.  

Ловџии. Гозба на волчјата самотност.  

Самјак сум. Се стрмоглавувам во стаклената празнина.  

Од паѓањата, ехеј, се облажувам.  

 

Божји чувар. Се земам в прегратка 

и се носам во непријателската рапава зона 

на самосвеста, таму, зад седум мориња и седум планини.  

Таму кај што ми е местото. Во мене.  

Црните ангели ме препознаваат по древните признаци.  

Бог не ми приоѓа на помош. Никој не ми помага.  
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Барам зборови кои би ми ја расекле плотта.  

Зборови кои би ми ја обесиле самотијата за небото.  

Лажам без срам. Си играм со нив како прогонет инвалид 

храбрејќи се сама со безгрижноста на гуштерите.  

И будна чекорам кон тајната вечера 

за да се принесам себеси како жртва.  

 

Умирам од глад. Ќе никнам самата од себе,  

од сакрално-профаните остатоци, испретурени, смрзнати.  

Треба да постојат на овој свет неколку огледала 

во кои сè уште не сум се огледала.  

И ноќната мора по којашто сонцето сигурно ќе зајде.  

Знам: сонцето со заби во моето теме 

Тоа треба да се издржи.  

 

Но не сум сигурна дали ќе бидам во состојба 

да си ја поднесам сопствената светлина.  

Само неважно делче сум 

во прославеното белосветско цимолење.  

Но го носам во мене како сираче 

кое не сака да се роди мртво 

и си го одложува излегувањето од  

примордијалното дувло 

инаетејќи се : НЕ.  

Не може да е залудно. Залудно. . .  

 

 

 
 

ТРАГИЧНИОТ СОНУВАЧ  
 

Тој прв згреши.  

Си го изваја телото нежно 

во една единствена мисла 

навредливо точна 

и квази непозната 

и сакаше да поверува 

дури и отаде сè,  

дури и отаде крајот,  

дека започна новиот свет.  
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И грешеше, постојано грешеше –  

сè дури, замелушени, вековите 

не му ја променија непобедливата грешка  

буква по буква во мит.  

Но ни тогаш не запре.  

Гостејќи се цело време 

од ледената уста на истата мисла 

речиси непозната,  

самиот учествуваше 

во тажната претстава 

на стариот свет кој не му понуди покрив над глава.  

Невиделицата му беше дом, скит,  

кај што ја режираше претставата 

на новиот свет кој не сфати 

каков треба да бидеш  

среде мртовците, среде живите,  

што да правиш и како да се движиш,  

до каде и до кога да истрајуваш,  

што да сонуваш, како да полудиш,  

колку да спиеш, колку да љубиш,  

за да можеш од час во час 

од век во век  

убедливо 

да умираш пред сите 

 

и, Боже, толку сам,  

монотон, вознемирен,  

така што, како него одбираш 

да умираш постојано одново,  

пак и пак дефинитивно 

во телото постојано лажно 

на истата мисла  

низ којашто неискажливо тече 

легендарната заблуда  

на трагичниот,  

на чудесниот сонувач,  

во твојот поглед, во нивниот,  

кон наредниот век,  

 

пред којшто чекори 

потклекнато, тешко, згрбавено,  
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тој: првиот виновник,  

првиот грешник,  

горд на своето минато 

умирајќи цело време  

на три чекора од гробот.  

 

 

 

НЕИСКАЖЛИВО ПЛОВЕШЕ ЕДНА СЕНКА 
 

Божем музички тајфун 

во стаклена празнина 

таа доаѓаше, о, доаѓаше 

во мојот окован мир.  

 

Колку беше убава! 

Богот, свиткан како глувче 

во моето срце,  

ја чекаше секој миг…  

 

Моето очекување  

во телото на музата Калиопа  

свечено облечена,  

со уста врз коленото ја чека. . .  

 

Во зенитот на лудилото 

од ламарина,  

повеќе пареа одошто лик 

таа оттаму помина.  

 

Заробена во светлина 

засекогаш непокорна 

од моето кралско чекање 

одвај ослободена,  

 

неискажливо пловеше сенка 

на зрак, на ангел, на мома,  

врз мојот лик 

отсекогаш туѓа 

отсекогаш сонувана.  
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ЕЛЕГИЈА НА ОДОТ II 
 

Тогаш го извлеков црвеното сонце од мојот мозок 

и го фрлив во небото. Откако се вратив повторно во себе 

некој почна да го влече времето (како и порано),  

кога наеднаш сфатив дека сите води 

извираат од мене, како од бунар.     

 

Не ми остана друго освен да слезам понизно и искрено 

подлабоко, во мојата непродорна голотија.  

Од себе немав повеќе што да кријам.  

Се испружив врз чакалот. Со затворени очи.  

На крајот од копнежот згасна неподносливата светлина.  

 

Во бездната сојузничка, во бездната прецизна и речиси јасна 

си го слушав гласот туѓ:  

да не мамиш, да не ме издадеш, демону,  

откако еве водите гладни ме исфрлија и ги снема.  

Да се приближиме кон небото на мигот спокоен, кон заод.  

 

И дури сонцето вжештено чекореше исправено и само на небото 

(беше месец јули), фатени цврсто за рака, јас и тој,  

јас и мојот несреќен, верен демон, се извишувавме. . .  

Одевме точно како двајца млади, возбудени од патот веќе минат.  

Одевме како двајца занесени млади по други патишта од челик.  

 

 

 

 

 

 

СИМОНА ГРАЦИЈА-ДИМА 
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ПОСЛЕДНИОТ ЕТРУРЕЦ 
 

 Живеам во метрополата која само добро ме користи,  

 без никаква љубов. Сепак мислам дека времето овде 

 е најслаткото на површината на Земјата.  

Сладосните бои ја прават мојата душа добро обликувана 

како никој да не остри оружје во ова место. Ова е 

 местото каде би уживал да живеам засекогаш, но и покрај тоа 

со сите клучеви од палатата в рака, го чекам  

 закажаниот час на поаѓањето. Далечни убедувања 

 ме одржуваа во живот. Зборови и лица на ноќта 

им даваат складност на моите денови.  

Тоа што го гледам наоколу ме убива,  

а сепак дарежливо преживувам 

со она што го знам само преку посредувани начини.  

Сето она што судбината ми го одредени мене го сфатив  

 еден момент предоцна 

Постојат оние кои размислуваат поинаку, но тие не застануваат  

како мои противници. Низ бујна савана јас можам да го создадам 

мојот пат - без борби, без понижувања 

на која било страна. Од таму каде што не добивам  

никаква љубов, јас, сепак,  се издржувам. .  

Бог преправен во дете слегува  

и ми служи (но сепак тој не му припаѓа на ова место).  

Секој ден јас се хранам со неговите подароци во садови 

од платина или порцелан тенок како очен капак. Јас внимателно 

се воздржувам од било какви непожелни мисли, или  

од арчење и на најситната скапоценост,  

и може да фатам шеговито намигнување,  

мистериозно соучество. Никогаш 

чашата од којашто пијам не наликува на земја,  

ниту густата прашина врз нејзиниот раб, на кир.  

Неосквернат сјај блеска насекаде, . .  

затоа морам да продолжам понатаму без да скршам  

 или уништам некој предмет во близина.  

Денешната плата се исплаќа за нешто одамна заборавено.  

Денес се борам за она што ќе произлезе во иднината. .  

Мојата виртуозност, тренирана во бездушниот град,  

ќе обезбеди за едно невино племе,  
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дружини од богати деца кои не мораат да се борат.  

Иако јас сум банкар тука, тајниот подарок доделен на мене 

беше оној на фулгуриатор - читачот на молскавичните громови,  

вкоренет во наследството на мојот народ.  

Јас сум последниот Етрурец, и веќе си заминав еднаш,  

спуштајќи ја завесата на историјата зад мене, кај Витербо,  

Vetuscal clan Thanas Tlesnal, само тоа можам да го изговорам буква по буква 

на јазикот на моите предци, сега зборувам латински.  

И покрај тоа не сум ги заборавил моите корени. Моите деца 

џагорат на Via Appia, а јас станав Мецена  

и, за мое добро (или е за моите пари?), поети, предводени од Вергилиј,  

упорно се обидуваат да ги возвишат етрурците: 

“Ова мора да е причината што Етрурија стана посилна, ” 

како што во неговата втора “Георгика изјавил Вергилиј” -  

Ха ха, обземен од богатството, донекаде и во брзање,  

Ја притискам мојата рака на моите гради, токму на местото кадешто 

се кршат брановите на Океанот. Кадешто молњите стрелаат напреку,  

невиденото е победникот. Јас можам да сведочам за тоа,  

како оној кој е навикнат да си заминува одново и одново.  

 

 

 

 

СЈАЈНО РАЗОРУВАЊЕ 
Прашав дете кое одеше држејќи свеќа,  

“Од каде е таа светлина?” 

Тој веднаш ја изгасна.  

“Кажи ми каде е сега - и ќе ти кажам од каде произлегла. ” 

 

Хасан ел-Басри 

 

 Сончев порив од растечко зеленило ги избоде  

 облаците со кама1 од опсидијан,  

потоа ги пригуши во блед пурпур и слабо-жолта 

(додека вжарениот воздух наоколу беше пробиен 

со бели срчи). Само момент подоцна, од неговите 

гради, едно помало опално сонце светна уште  

побледо, и тогаш, во неговото јадро, едно друго,  

не поголемо од дијамант, почна да свети,  

само за да згасне во треперливи одблесоци.  

                                                           
1
 Кама или анџар (енг. dagger) е нож во облик на крст кој се користел како оружје.  
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Повисоко горе, срцебиење можеше да се чуе 

и усвитеното сино зина за здив.  

Неговите вени, иако одвај видливи, пулсираа 

одвреме навреме, како Везув.  

Како да се поднесе сметка - сега кога јаловоста завладеа  

околу наоколу врховното – за сета таа светлина  

што се беше исипала од никаде,  

и за љубезноста и милосрдноста 

кои преплавија сé, правејќи човек да се чувствува 

замотан во кадифени медени велови, или  

нежно милуван на грижлив, родителски начин? 

 

 

УМБРИЕЛ  
 

Се спуштавме заедно, уплашени  

зашто ја бевме оставиле провидноста зад нас. “Погледни”,  ми рече тој 

 (беше ангел, Умбриел по име),  

“многу луѓе тука се потполно несвесни дека се наоѓаат токму  

среде револуција, сè додека не се појави некој  

со знаме на коешто е испишан зборот РЕВОЛУЦИЈА  

со огромни букви, и дури тогаш тие го повикуваат преведувачот 

(без желба да ризикуваат!) Згора на тоа, тие повеќе неможат  

да ја разберат љубовта освен ако јасно не го видат зборот ЉУБОВ 

и го слушнат гласно извикнат, и покрај нејзиното чувствено присуство  

насекаде наоколу. Човек мора да ги држи во училници,  

каде што остануваат седнати зад нивните клупи, облечени како што се,  

во карирани униформи за прво одделение, жарејќи со румени лица,  

бревтајќи, неспособни да совладаат ни трошка од она што се предава,  

додека цврсто ги прегрнуваа сѐ уште пулсирачките, огрубени срца, како 

поткрепа на наставата. Потоа тие си играат, брцајќи си ги прстите во крв 

и се смеат, без да знаат што е - течност или боја? - сé додека 

не се појави асистентот, со прачка в рака, и строго го посочи зборот 

КОРА во речникот. “Погледни”,  додаде Умбриел, “колку безгрижни 

и исполнети изгледаат оние кои ги имале своите искуства таму долу” 

- тој посочи кон толпа ситни суштества во бегство - 

“и никој не ги приметува додека не бидат убиени 

(иако што и да постигнат е само поради 

тоа што се задржале доста време изучувајќи што е Револуција,  

 целосно усвоена Љубов, и вкус на Засирена крв),  

сè додека медиумите не заџагорат за нив, и Катедра за  
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САМО-ИСПОЛНУВАЊЕ не се воведе во Универзитетот. ” 

 

 

 

 

 

 

ПРИВИДЕНИЕ КАЈ КНОСОС. УПАТУВАЈЌИ СЕ КОН QUEEN’S HALL  
 

Заситен од камшикот на татко, смртоносниот куцкамен,  

и задолжителниот дијамант што се носи на челото,  

дозволи си да бидеш понесен низ кривулестите ходници на палатата,  

внимателно упатувајќи се кон Queen‟s Hall, сепак не пребргу,  

како би можел да ја впиеш музиката. Тука сè е сосема 

различно; напушти ги твоите норми и цели да ја разбереш 

величественоста на овие стари скали кои мирисаат на сандалово дрво,  

 а и на глувци исто така. Умерен црвенкав земјотрес само што ги затресе 

ѕидовите, а сепак пукнатините не се многу видливи, и од  

нив чудни, дрски цутови ги издигаат своите глави (се замисли себе 

како му приоѓаш на реален оган?); спушти се малку подоле и ќе ги забележиш 

влечките на Предокот, зафрлени врз фотељата (додека тој е решен 

да си игра со дрвени коцки); ако се занемарат, сите овие наивни 

нешта би станале дел од изменетата пресуда големото изненадување,  

гласините за ексцентричноста на Кралицата, дека таа е донекаде  

боемка, и малку мрзлива, не многу педантна, и дефинитивно од Исток; 

три мачиња те набљудуваат од нивните перници на канабето,  

што не е за потсмев, тие носат лептир кравати од црешова боја 

околу нивните вратови, и во било кое време можат да те убијат, сé зависи од 

моќта на наивните, заплашени, и секогаш бесни очи на Кралицата,  

а и од моќта на кротките, смешни, лесно навредливи, безмилосни сили 

кои владеат овде - те молам, забележи го незамисливиот начин  

на којшто светлината се излива тука долу –  

Кралицата има онолку одаи колку што таа ќе 

посака; таа радо седи замотана во безброј велови,  

додека лавина кучиња ја опкружува во огромната сала која е поплочена 

со шарени плочки; пробај само да се замислиш себеси понесен напред 

кон неизмерното прогонување на Метаморфозата.  

 

 
 
ПОМПЕЈА, СÈ ПОВТОРНО ОДНОВО  
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Во чекална соба во центарот на зградата од железо и стакло,  

Јас немав ниеден друг џокер (адут) освен 

чудниот дел светлина што се провејуваше 

на огледала - вода и оган, вода и оган насекаде,  

 глупав јазик кој надлетува над нештата,  

се испоставува дека е кревок како цвеќињата: ги собираш по полињата денес,  

само за да ги видиш свенати до утре.  

Кога и да се обидев да го спречам оној меланхоличен излив 

тој затреперуваше низ мене а јас само брзо ги повлекував моите прсти,  

слободата што ја избра душата беше нешто вистинско, и  

навистина се чувствува нејзината врелина.  

 

Видов раце на суштества полни жар  

како се спуштаат успокојувачки врз рамената  

на други суштества полни жар.  

Несомнено сите видови протоколи  

беа склучени во корист  

на оние кои пристигнаа  

од добро познати места.  

 

Одпрвин тие кујнски вкусови мене ми делуваа поволно,  

зачинетите пареи кои лебдеа над праговите 

од финансиската империја каде in corpore момците 

веќе ја подготвуваа гозбата.  

Бев запрепастен од сопствената вкочанетост  

зашто мирот не бил наменет за мене,  

бидејќи јас дојдов од места 

 не прикажани на мапи, од места каде што никакви гнезда 

неможат да се склопат. Се свестив: никаков плод неможе да произлезе  

од фамилијарност, , од уживањето заедно во парчиња месо 

печени на ражен.  

 

Погледнав во мојот часовник и видов дека долго време 

поминало од кога одморав тука под силното 

бесознание на овие раздразливи и полни жар трагачи по задоволство.  

Наеднаш ја почуствував таа ладна зрнеста прашина што паѓаше  

и ми стана јасно дека помпејската сцена беше одиграна 

пак одново; во близина беше кучето кое умираше; наскоро  

празнината опкружена од лава ќе биде единственото што останало од неа.  

 

Непогрешливиот ситен дожд истураше  
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без прекин. Свиоците и пиланите на Хад 

повторно беа во погон. Сарказмот и искушението  

за рушење се беа подготвени.  

Одвај можев да го прегрнам сопственото минато,  

некој го мачкаше нeговотo лице,  

со жилет го исекол на парчиња,  

додека ја шараше беспомошната кукла,  

трас, тресок! Некој ги откинал едноставните  

образи од ткаенина, сите драги струготини од детсвото 

 излегуваа на површина.  

Од подземниот свет јас сум повикана  

за имагинарна задача, и (тоа е границата!) 

оние кои ги населуваат снеговите на темнината се испоставува дека се  

целосно лишени од емпатија - “дојди овде, ” тие завиваат 

како ветерот, и “продолжи понатаму, ” тие ги вознемируваат моите соништа,  

како да сум јас под нивно влијание и притоа подложен  

да станам нивен ахеронски роб. Ќе се обидам да им служам,  

и исто така да ги попречам со сета моја сила.  

 

Откако занесно зема дим од својата пура,  

бизнисменот дозволи неговата рака да се спушти 

врз рамото на другиот.  

Договорот беше склучен.  

Тие шепотеа тивко, и тогаш еден од нив 

си замина самоувевен, знаејќи дека е заштитен 

со договорот што беше запечатен со меки алкохолни ликери  

Можев да го почувствувам “кулминацискиот машкиот мирис сочинет 

од дрвени миризби, изгубен во романтични иланг-иланг ноти,  

пропратени од геранија, пачули и галбанум,  

сите довршени со врвната мирислива смола. ” 

 

Во меѓувреме почнав да ја плетам чипката налик на песок и 

 пепел, составувајќи го ракописот од вулканска туфа 

некогаш задолжителен, иако, повторувам, јас не бев под ничие влијание  

(и тоа им го кажав веднаш).  

 

 Всушност, сите луѓе веќе ја имаа напуштено зградата; 

за мене немаше протокол, зашто дојдов 

од она место кадешто идејата за градење на гнезда е непозната;  

некој кој имаше пратено љубовна мисла накај мене  

молеше од подземниот свет за мојата помош.  
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Можев да побегнам од неговиот бесен поглед кој ме измеруваше цела,  

но помислата на мисијата која тој ми ја довери на мене  

ме задржа. Се разбира, никој немаше  

да ме одбрани при мојот спуст низ сулфурните букви -  

само мртвиот човек би ме чувал и заштитил  

или можеби, дури ни тој.  

  

 

 

ГЕЛУ ДОРИАН 

 
 

NEGRESSA MIA 

 

Во метрото на Northern Булевар, таа се качуваше по скалите, ние 

слегувавме долу,  

таа доаѓаше кон нас како темнина која се превора во светлина, ние 

слегувавме како белина која станува темнина,  

нашите вратови се испревртуваа како вретена во женски раце,  

нејзините очи, прозорци низ коишто Венера од Queens влегува,  

нејзините раце понудени од води не можеа да бидат видени,  

нејзините долги нозе прекриени со будното око на скулпторите 

веќе илјадници години, ако совршенство некогаш воопшто постоело,  

туку што поминуваше покрај нас, бевме подготвени да се распрскаме  

над оние кои излегуваа од метрото, уморни по работниот ден,  

таа не ги почувствува нашите погледи, ниту ѝ 

пречеа, таа се качуваше нагоре, доаѓаше во светлината,  

и исчезна во зајдисонцето.  

Јас не изустив ни збор, докторот и јас,  

молчаливи дојдовме на R и пристигнавме на станицата Lexington,  

од таму до станицата на 5th Avenue, во Central Park погледнав кон скејтинг-рингот,  

машина го правеше мразот мазен, неколку верверички 

низ тревата ја бараа заминатата есен,  

самотија, беше тивок ден, без големи надежи,  

што можеше да биде поубаво од ноќта,  

кочиите тргнаа од пред статуата од злато,  

ние направивме мали, внимателни чекори, ќе го повикавме Нело,  

во Madison, немаше да го најдеме,  

ќе скитавме помеѓу излозите и ќе најдевме нешто да си кажеме 
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еден на друг,  

каде, , каде можеш да одиш низ оваа стаклена шума,  

низ малкуте светилки и маските од целиот свет,  

никаде, одвај можеш да ја најдеш подземната станица,  

да те однесе повторно до Stripolli, до кај Никол или Корнел,  

на по едно Carlo Rossi, или Lake Country, зборови и смеа низ 

 ноќта,  

сè до зората кога ќе го слушнеш докторот кој вели,  

Ја сонував неа, имав еротски соништа, за Црнкињата во 

метрото,  

ти будалест докторе, што бараш во Америка.  

 

 

 

ЗДРАВО, БАРБАРА 
 

Ја видов како ја слекува својата кожа, под чаршавите 

црвени како крв, беше само таа, во тој хотел 

кадешто пилотите и стјуардесите порано спиеја,  

беше една вечер, пред Halloween,  

одев на врвот на прстите, иако во мојата крв 

Louis Armstrong свиреше труба, Mia Farrow танцуваше,  

тапаните на некои Црнци во Times Square грмеа 

пукајќи ми ги ушните тапани, ние одевме шепотејќи 

за да не ги разбудиме уморните, но таа 

нежно ја слекуваше нејзината бела кожа и лежеше 

во розе кревет каде што можевме да заспиеме тивко,  

но тоа нема да се случи, нејзиното тело како огромна пеперутка 

заглавена на плафонот, нејзините очи нас нè гледаа исплашено,  

беа повеќе исплашени одошто бевме ние, паднати таму 

како од месечина, не, беше само привид, можеби дури  

delirium tremens, по две ноќи од Carlo Rossi, во зората 

Budwiser, Carlo Rossi повторно, не, не можеше да биде вистина,  

ние одевме шепотејќи над црвеното кадифе,  

црвено како нејзината крв, само таа беше, толку бела,  

Барбара, го слушнав нејзиното име повикано од вратата на лифтот,  

дури таа, Dolly, во нејзиниот фустан полн ангели,  

нејзиното име се свитка во мојата крв над Louis Armstrong,  

над Mia Farrow, над црнечките тапани,  

ништо онака поуспокојувачки, како еротска масажа во кинеските сауни,  

како варварски чин што сум го пропуштил против своја волја,  
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Барбара, здраво Барбара, слушнав како ја повикува  

вратата од лифтот, таа толку нежно се лизгаше, таа помина низ нас,  

не мислам дека нè забележа, нејзиното име ми се залепи во ушниот тапан,  

како што се лепат латици на очите штом ќе кажеш Aloha,  

откако ќе умреш среќен и ќе оживееш тажен.  

 

 

 

VERRAZANO NARROWS BRIDGE 
 

Знаеш да пливаш, во твоите очи на протеран Аргонаут 

се крие Медеја, брановите се сокрија под водите,  

ниту една бура не е толку голема како бунтот на илјадниците 

кои се убија еден со друг, ниту еден брег не е толку тивок 

како овој морски-ѕид, ниту еден диносаурус не е  

толку растеглив над води, со своите два грба  

полни со светкави скали, каде 

ли оди, од каде ли доаѓа, запира во постојано 

 движење, ловците ги штимаат своите двогледи од 

Кулите Близначки, само на рибарот му е предодредена 

тишината на рибата избегана од езерцето,  

само на натрупаното ѓубре под морскиот ѕид – мирисот на смог,  

миризбата што откривачите ја почувствуваа 

кога дојдоа и ги најдоа племињата како се распаѓаат 

во мочуриштата полни со трска, само ако знаеше 

да пливаш ќе можеш еда ја сретнеш историјата носена  

на водите, под закотвените нозе на диносаурусот 

готови да се распукнат на две, само тогаш ќе 

може да ја фатиш помеѓу прстите златната нишка 

за којашто и дојде овде, прогонет 

од себеси од мислите кои се убиваат една со друга,  

паѓаат една по друга ко изнемоштени илузии 

како симфонија на тапаните на Ацтешкото племе.  

 

 

 
GROUND ZERO 

 
Како во свеќник свеќите 

се изгорени на градите на оние кои останаа да се кријат во небата,  

никој не тажи по нив, тие тажат сами за себе,  

нивните солзи горат на камењата,  
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можеш да го почувствуваш мирисот на карбид онака како што ги чувствуваш 

чекорите кои заминуваат паѓајќи од облаците,  

во времето кога мојата душа паѓа во себе  

и гори, во ова време на крајот од годината, никој 

не доаѓа да ги слуша, да ги почувствува изгорените свеќи 

нивниот слаб пламен под водата, сите 

се чувствуваат прогонети од своите куќи, осаменоста 

изгледа многу поубава во студениот ветар испратен од 

Hudson River, како да си ја почувствувал изгорената кожа 

помеѓу отпечатоците кои сè уште летаат, како пердуви 

од ангелски крилја кои лутаат низ искршените прозорци,  

ни очите на оние кои ги возеа последните камиони со остатоци 

и души, иако не можеа да плачат, тие само 

гледаа небаре кулите се издигаат во воздухот  

како некои духови, раб од светлина горе 

до небото, Божјата рака носи цвеќиња 

за да ги засее над болката која сè уште офка под камењата,  

оние кои ја гледаат се со него, оние кои не ја гледаат 

талкаат меѓу чашите со алкохол, бескорисни 

и осамени, за да може да го видиш почетокот 

треба да го видиш тој случаен крај,  

свеќите кои горат, две од нив, под небото,  

потрошени во зачудениот восок на очите 

оставени далеку во исто време со ангелите, можеби 

вон небото, до местото кадешто 

нема да бидат најдени,  

прогонети заедно со плешките на оние кои беа убиени.  

 

  

 
 
MANHATTAN BRIDGE 

 
Во пластичните канти, испразнети од гроздовиот сок,  

тројца црни момци создаваа бесни ритми, нивните жени  

ги броеја центите фрлени во друга канта, згужваните  

долари, ритмите растат,  

повеќе не можеш да слушнеш нешто, под земјата, под водите,  

метроата B, D, Q доаѓаат и одат, железните 
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татнежи, вревата на водата лесно се крши,  

црните изведувачи изгледа се кршат самите себеси, нивните раце ги фрлаат 

стапчињата во воздух,  

минувачите застануваат воодушевени,  

пет-галонските канти набрзина се придвижуваа помеѓу нивните колена,  

од задушените и брзи ритми пукаат ушните тапани,  

посакуваш да заминеш, но остануваш да гледаш и да слушаш,  

од Grand Street сè до Bergen Street 

ритмите на изведувачите ќе ти одѕвонуваат во главата,  

ќе посакаш да се фрлиш од мостот,  

амбисот се појави во твојата глава, паѓаш,  

по East River бродовите вреват, не можеш  

да заминеш од себеси, ако самиот не бидеш до себеси, ти си мртов,  

понесен од текот на чудесните децибели 

создадени во пластичните канти,  

фрлените центи ти ѕвечкаат во главата,  

шушкањето на книжните долари те раскинува,  

кога сега сите звуци би престанале ќе оглувиш од 

тишина, ќе умреш онака како што си роден,  

не можеш ништо да смениш, можеби еден со друг воз,  

една со друга држава, се криеш во истата земја.  

 

 

TRIBOROUGH BRIDGE 
 

Наспроти еден зелен остров без Робинзоновата осаменост,  

како во еден агол во теоремата на Талес, можеби 

во ничија Венеција, едно Индијанско племе 

живее во шатори од облаци, можеш да ги чуеш,  

едно кану плови од Harlem River до East River 

во песни што само јас можам да ги чујам,  

над рајот проткаен со лисја и треви,  

над таа заборавена тишина, од лево и од десно 

тркалата на времето кое се рони 

ги носат сенките до едно никаде за кое сè уште се сонува,  

во паркот нема тишина, не може да биде, дури и ако 

Рандаловото е кралство кое можеби е самиот Еден,  

нема тишина, ниту на исток ниту на запад,  

вревата се врзува сама како марама на каубојски врат 

изгубен меѓу шатори, врисоци, гасови, смог,  

водопад на зелената кал,  
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дивите ѕверови се кријат во калта како во делта пловејќи полека 

кон распаѓање,  

пред нас, земјата, луѓето се подготвени да заминат со снеговите,  

оние кои знаат застануваат во Bronx, другите 

свртуваат кон Boston, не се знае, преку мостот 

можеш да се одлучиш сосема ненадејно, се чини дека сè се врти,  

некој го носи, како во Де Кирико, на сиви улици 

кругот поминува над светиот ореол,  

сèдо небото, и тие ќе се вратат,  

ќе се смират во нивните куќи во Harlem.  

 

 

 

 

 

НИКОЛАЕ ПРЕЛИПЧЕАНУ 

 
 

 

ИДНИ ИСТОРИИ 
 

во постојана потрага таму и тогаш 

во внатрешноста на школката која одамна е испразнета 

каде што сеќавањето на полжавот кој бил во неа 

одѕвонува постојано 

заедно со сеќавањето на оној кој никогаш 

нема да биде 

 

така ја трошев мојата бесна младост 

за време на годините кои повеќе не се паметат 

вкусувајќи ја уморната радост на телесното 

убивајќи ги мислите една по друга 

 

крајот започна многу добро 

со среќни родители и бестрашни соседи 

со моите очи широко отворени зјапнати во запалената 

сијалица 

 

бев јас беше ти 

прашањето нема одговор 

ниту некој 
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знае да ни каже 

 

 * 

* * 

 

додека живеев 

покрај гробиштата 

ја учев ден по ден 

историјата на смртта 

 

приказната за оној древен труп 

изнесен на светло во неговата целост 

и тлото за миг 

беше сосема доволно за мене 

 

зар не сме тие луѓе 

прашував залудно 

зар ова не е последниот знак 

дека сме живееле 

 

во непрекината тага 

никогаш повеќе нема да чувствуваш  

затоа може да кажеш така постоев 

можеби сум избраниот во друг случај кој да знае 

еден ден кога тие години можеби ќе се вратат 

назад 

 

 

 

 
 

МАГЛИВА ЗЕМЈА 
 

ако воздухот беше ограничен само од воздух 

никој никогаш немаше да знае за маглата  

или за сланата 

а јас ќе бев налик 

на нешто прозрачно како самиот воздух 

 

кога го носиме безживотното тело 

телото што сме го чувале прилепено само засебе 
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она кое некогаш нè носеше на спиење 

со нежен жагор 

и го оставаме во туѓа земја 

распостилајќи слободно магливо време над него 

 

 
БЕЗ НАША ПОМОШ 
 

како месото се топи во душата 

заедно со коските и кожата и материјата на окото 

 

како сè се претвора само во поглед 

потем во плач 

и потем во тишина 

тешко ми е да кажам 

дека се случува речиси на истиот начин како преку ноќ 

сè што било складно 

се претвора во кошмар 

и го заменува телото 

 

и ако видиш некој вид чад 

биди сигурен дека не е тело 

ниту пак душа 

а ниту резултатот од нивната крајна фузија 

туку нешто друго 

нешто што мораш 

да го достигнеш сосема сам 

 

без наша помош 

 

 

СОДРЖИНА НА ДУШАТА 
 

Ви благодарам за темите 

Сер, вие господине, човеку што одите по мене 

Ви благодарам за довербата 

не мислев дека ја заслужувам 

 

добро е што згазнавте 

токму таму каде што јас згазнав прв 

можеби вака, можеби вака 
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ќе можете да сфатите 

зашто од оние места 

каде што поминав 

нештата можат да се видат само на еден начин 

 

 

ЦРНИ ЛОВОРИКИ 
 

стравот беше распослан во моето тело од самиот почеток 

не ни чекаа за совршена сезона 

не ни чекаа да се родам 

немав коса напросто едноставно зјапав 

во сијалицата во Суцеава 

но неговите ловорики веќе растеа под мојата кожа 

ја опколуваа мојата глава 

и моето срце  

и не ни шушкаа 

преплашени како што беа 

растеа со мене 

сега се стари и го чекаат доаѓањето на смртта 

ги разбирам оние кои дојдоа 

тие не сакаат повеќе да нèгледаат 

нашата кожа стана сè покревка и преку неа може да се види 

црната круна на стравот 

ловориките на победените 

се пренесуваат низ воздухот 

тие ловорики новодојдените не ги посакуваат 

никој ништо не сака да ми земе  

но јас сè уште стравувам  

сепак стравувам 

дека на крајот нема ништо да остане 

освен оваа круна прилично црна 

дали ова е тој лично? некој ќе праша низ шепот 

вртејќи ми го грбот  

за последен пат 

 

 
НЕПРЕКИНАТА ВЕЧЕР СО РЕКА ВО ПОЗАДИНАТА 
 

Доаѓав од далечина а во позадина реката се влечкаше 

како да беше бескрајна марама 
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или самиот пат оној по којшто одев со цел да стигнам таму 

токму во тој миг кога 

во мракот кој се спушташе 

се огласија 

првите звуци од пијаното 

 

и тие дојдоа до реката позади мене 

прашањето е секако бескрајно како и реката 

само тие звуци  

започнаа и завршија 

нивниот крај беше како насликан во вечерниот воздух 

 

нејзините раце побрзаа тажно по типките на пијаното 

толку долго време не ги беше допрела толку долго време таа 

не беше повеќе она среќно девојче кое си поигруваше со нотите 

 

огромно диво црешово дрво ме покри 

кога ја прескокнав оградата со цел да се вратам назад 

сиромашните гробишта од лево ја правеа темнината уште потемна 

и потврдоглава тишината си го направи патот  

помеѓу темните и белите типки 

 

оваа вечер е бескрајна 

ги прекрива веселите утра  

и сивите денови 

таа е како килим кој е оттргнат од под нашите нозе 

или можеби самата река 

е марамата што ја носевме на рамо 

во детството крај вечерта 

 

 

ВАКЦИНИРАН ПРОТИВ БЕСМРТНОСТ  
 

можеби ќе биде пронајден ден кој во себе ќе може да вклучи сè  

сèод првиот плач до оној последниот 

дождови сонце снег тајни и сеќавања за сите други денови 

 

стоев на една од моите нозе тоа беше такво срушување 

лизгање малку по малку од глобусот 

 

спиев на мојата глава 
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јадев во мојот стомак 

љубовта веќе помина 

една по друга страница 

книгата беше затворена 

нејзините тврди корици 

како затворски врати 

на мојот уморен мозок 

 

мувлосани цвеќиња на гробот на книгата 

каде што и јас стоев 

на една од моите нозе 

лизгајќи се од глобусот 

 

заедно со полната Месечина и со онаа новата 

си вбризгав 

во мозокот 

години по ред/ до овој момент 

 

 

XXX 
 

осаменоста почнува одоздола од стапалата и од 

ножните 

прсти. се искачува по листот на ногата сè до колената и бутовите 

 се нејзин таен  

пат до сексот. преминува и по стомакот, нема да ми веруваш 

пенетрира во соларниот плексус ги обиколува белите дробови срцето сè 

 што може да се пронајде таму.  

ох но тоа е многу долг пат до мозокот. и поминува 

 низ него 

за само неколку секунди 

 

 

ТЕАТАР ОД ПОИНАКВА ПРИРОДА 
 

минувач во магла како што си ти 

сакаш да веруваш дека навистина постоиш 

и твојот бел мозок со сите негови зачадени соништа 

те чува во себе заедно со целото твое тело 

но маглата не е вечна торбичка 

краткотрајна како и животот 
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маглата ни се чини 

 

изложен на сонце ти наеднаш ризикуваш 

да избледееш стар цвет како што си ти 

сокриен во песокта 

сега песокта е твојот мозок со сите твои мисли 

сите раздробени 

мали но сè уште вкочанети 

против 

против 

ох ама заборави ги 

стани мал и вгнезди се во својот мозок 

таму е топло и сè стои мирно 

наскоро ќе се повлече 

и черепот на Јорик ќе проговори 

моментот кога некој провинциски Хамлет 

ќе го подигне со својата лева рака 

и ќе го упати  

и тоа е моментот ќе видиш можеби сценски менаџмент сликање на сцените 

актерски светла како во театар 

 

театар од поинаква природа.  

 

 

 

 

СОВРЕМЕНА РОМАНСКА ПРОЗА 
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КОНСТАНТИН АБАЛУЦА 

Цртачот/ Граферот од лифтот 

(Фрагменти) 

 

 

36.  ЕСЕНСКИТЕ ПОВОРКИ НА ЖЕЛКИТЕ 
 

 
Амалија, лежи испружена на стомак на креветот и раскажува. Над нејзината 

глава, на ѕидот, има еден уште еден погрешен календар. Овој календар има само 

два згрешени дена: една сабота на 9ти, на истиот датум како што е и претходниот 

петок, иако би требало да биде 10. во месецот. И една лажна недела која се паѓа 

на 10ти, а би требало да биде 11ти. Овие грешки бескрајно ја забавуваат и ѝ даваат 
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чудно чуство, дека ваквата ситуација заштитува, на некој начин. Таму на ѕидот, 

се наоѓа една мала оаза на непостоечки денови каде што може да пребегне.  

- Родена сум во селото на желките, раскажува Амалија. Место со околу 

две илјади души, изгубено на крајот на Марамуреш. Се вика Хрб. Таму живеев до 

својата десета година. Видов околу пет-шест есенски поворки, кои никогаш нема 

да ги заборавам. Желките одат во редица, една по друга, низ селските улици. 

Одат да си ги положат јајцата на посебно место на падините од ридот на Хрб. 

Едните се големи колку мал котел, другите колку вршник. Селаните беа 

навикнати на нив и ги оставаа на мир. Верните селанки излегуваа со знамиња на 

портите, се крстеа и се поклонуваа. Шепотеа и по некоја бајачка за да ги штити 

од зло. Се сеќавам само на неколку збора: желки, желки, спасителки/ Чувајте нè 

од зло/ донесете ни радост во домот.  

Филип мисли дека нема баш што да ѝ каже за стариот пријател Коажа, ѝ кажал 

доста. А премногу е апсурдно да ја раскажува смртта на мајка му. . Два-три 

доктра што ги консултирал, вклучувајќи го и доктор Мучка, го беа осигурале 

дека не е голема работа. . . Нејзиниот хроничен бронхит, синусни изливи, ништо 

од тоа не е сериозно. Но сепак, една ноќ се задуши. Можеби од сопствената 

плунка. Филип ја најде утредента. Без здив. Имаше еден ведар израз. Не 

изгледаше како да се борела со смртта. Можеби го завршила животот без да биде 

свесна за тоа. . .  

Филип тогаш сфатил дека животот и не значи нешто многу. Се раѓаш без своја 

волја, умираш без да знаеш и без другите да бидат свесни за тоа. Во целиот овој 

синџир на слабости и незнаења, единствената моќ беше онаа на комунизмот. 

Неговата мајка, потоа тој самиот, беа на листата, под број 113, на црвеното 

породилно оделение од Аушвиц. . Не е нешто со што можеш да се гордееш. 

Вистината е дека ниту е нешто од што би се срамел. Затоа најдобро е да оставиш 

молкот и заборавот да покрие сè. Никому не би му било од полза ако почнеш да 

откопуваш.  

- Еј, што е со тебе? Мојата приказна со желките досадна ли ти е? 

- Не, Амалија. Но, знаеш,  понекогаш. . .  

 

Амалија знае дека постојат паузи меѓу луѓето. Илјадниците инјекции што досега 

и ги дале ја научиле многу за сличните на неа. Можеш некому да му извадиш 

одредена количина крв, , но не можеш да му ги извадиш спомените. Можеш да 

му вбризгаш лек, но не и волја за живот. Но, можеш да очекуваш паузата да 

исчезне сама од себе. Така како што и се случи.  

- Знаеш што?, рече Филип. Ќе нацртам една поворка од желки по ѕидовите, 

околу целата куќата. Првата ќе излегува од прозорчето на подрумот, а 

другите ќе се редат во спирала до горе, најгоре, до оградата од терасата.  

- Одат да си ги положат јајцата, на небо, тоа сакаш да кажеш нели? Амалија 

шепнува весело.  
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- Аха! Климнува со главата Филип и се фрла врз Амалија, бакнувајќи ја по 

косата, по слепочниците, по вратот, по челото, зад ушите. Ја зема ушната 

школка во уста и ја грицка нежно нејзината мала обетка. Во собата 

почнува да се слуша само ситното грицкање на забите на момчето и сè 

позабрзаниот здив на Амалија.  

 

 

 

 

40. ОДГЛЕДУВАЧОТ НА ПОЛЖАВИ ИОН ИЛИНА (ФРАГМЕНТ) 
 
Ќерката на министерот за води има еден пријател од младост: прочуениот Ион 

Илина, одгледувач на полжави. Ион Илина е двојно познат. Прво по неговата 

лична насмевка, која новинарите ја нарекоа најшироката насмевка на светот 

или екваторска насмевка. И второ по најголемите полжави во Романија, кои 

достигнуваат големина колку тениски топчиња. Инаку, Ион Илина се обиде и да 

ги валоризира и на спортскиот пазар, преку врски и така стигна дури на аудиција 

со Ион Цириак. Но овој, ракувајќи вешто со рекетот, набрзина му скрши 

десетина парчиња и го посоветува: гумирај им ги некако куќарките и ќе бидат 

одлични!. Така Ион Илина почна да гумира.  

 

И така започна темнина да паѓа на нашите насмеани лица. Ион Илина едно 

време исчезна. Гумираниот варовник или кадифена коска бараа сериозна 

проучувачка работа. А тоа значеше и сериозни инвестиции: истражувачи, 

лаборатории, високо-кавлитетни и специјални апарати. Ион Илина исто така, по 

склоп на околностите, отиде на двонеделен студиски престој во НАСА. Беше таму 

кога започна романската револуција. Револуцијата која – како што ќе се докаже 

подоцна – стави крај на сите надежи на одгледувачот на полжави.  

По Револуцијата, сите тргнаа во трка по заработувачка. „Дозволено е 

водењето бизнис“, велеа по ходниците сопствениците на бутици и проститутките. 

На никого повеќе не му беше до суптилности од таков вид. Она: „Да направиме 

од тенисот жив спорт!“ Остана само неисполнета желба. Живото тениско топче, 

брзата патека на едно суштество познато по својата спорост го натера Ион Илина 

да размислува за Елеатските парадокси. Како и да е, благодарение на него, она 

кое порано беше парадоксално, сега стана чиста реалност. Полжавот-тениско-

топче молскавично ги поминува растојанијата и така тенисот станува најжив 

спорт во светот. Ион Илина е тажен. Се прашува каква револуција е таа која ги 

ограничува најсмелите, најблагородните и најнесебичните идеи.  

 

Но сепак бате Илина, или бате Нелу, како што го нарекуваат пријателите не се 

обесхрабри. Продолжи да прави опити врз полжавите. Скромни емпириски 
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опити кои го потсетуваа на неговата младост кога беше еден од чуварите на 

Хидроцентралата во Биказ. Период во кој ја запознал ќерката на министерот за 

води и – велат злобниците – беа видени често како пливаат заедно, во ноќта, на 

месечева светлина, во водите на акомулациското езеро. Овие места му донесоа 

среќа, затоа што тука, на бреговите на ова езеро, ги најде првите пет полжави. 

Тој ги затвори во една ѕвезда со пет краци направена од жичана мрежа 

исфарбана во црвено, која и ја подари на ќерката на министерот за води за 

нејзиниот роденден. Тој и покажа како функционира овој интересен жив 

медаљон. Ставена во вода црвената ѕвезда пловеше, а полжавите, милувајќи се 

меѓу себе, ја буткаа таму-ваму во непредвидени правци.  

Така во овие нови времиња кога ништо не е како што беше порано и сè што се 

сличу изгледаше поинаку, бате Илина одлучи да се прибере. Нема да си ја троши 

заштедата за една неизвесна иднина. „Транзиција од слама, демократија од 

картон!“ Им вели тој на пријателите и чека да се избистри водата. „Пред малку 

кога гледав во езерото, гледав јасно до дното. Да не бев атеист можев да се 

поклонам пред потопената црква со свештеник, оној лус човек кој се врзал со 

синџири за олтарот“.  

 

Немајќи ја повеќе заштитата од министерот за води, ги затвори фармите за 

полжави раширени по бреговите на многу реки. Како и да е, продажбата беше 

загрозена, а програмата за рационално хранење се одвиваше во исто време когаи 

револуцијата. Толку популарните денови на риба и на полжави во работничките 

мензи беа избришани од календарот. „Штета“ – рече бате Илина – „голема 

штета. Рибите и полжавите се здрава храна и не му наштетуваат на семејниот 

буџет. Црквата ги беше прогласила за погодни. Специјалистите од НАСА исто 

така. Но, сега целиот свет се преврте наопаку. “ 

Ама Ион Илина не се откажа. Си има свои планови. Јаже, жица, мрежи, 

скелиња, прстени, завеси, тунели, е хе хе... .. . Неговата инвентивна младост уште 

не завршила. Одгледувањето полжави како еден вид наука, ќе спознае нова ера. 

Аквариумски, проѕирни, пивтиести, хранливи полжави, оние со кршливи 

куќишта се надвор од мода. Започна ерата на подземните црни, цврсти, 

непобедливи полжави, .  

 

 

 

49. МНОЗИНСТВОТО БЕЗ ОКЛОПИ 
Мартовско утро. Облаци од тишина го исполнуваат воздухот. Што се случи со 

возилата, со пешаците? Каде исчезнаа? 

По улиците и по булеварите се движат сурии црни полжави, големи колку 

тупаница. Некои како тупаница на боксер.  
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Не се знае од каде дојдоа. Молчаливи, наредени во колони. Не се знае каде 

се упатуваат. Се лизгаат со брзина на електрична играчка. Се шират по уличките, 

се враќаат, кружат, заобиколуваат. Се качуваат по дрвја, по клупи, по статуи. 

Некое време се врткаат по големите раскрсници. Демек бараат нешто посебно. 

Или пак се влечкаат без никаква цел. Тука-таму сончевите зраци им ги 

осветлуваат куќарќите.  

Каде и да поминат, поворките од полжави, оставаат некојварварски мирис. 

Скапани црева и мочка.  

Згрозени, луѓето се затвараат по куќите. Ги затнуваат прозорите со весници, 

крпи и перници за да не влегува воздух. Некои од нив телефонираат во полиција, 

во општината. Други се молат пред икони, или ги контактираат пријателите во 

странство.  

Бесшумна паника во градот. Страв како чвор во грло. Нокт што се крши 

додека спиеш. Искинато писмо од еден луд избеган во азил. Погледнуваш низ 

прозор и ги гледаш црните поворки како се лизгаат. Ти се чини дека утре ќе 

умреш, откинувајќи ги стрелките на часовникот и голтајќи ги.  

Децата останати сами дома излегуваат на улица. Им мавтаат. „Полжаву, 

полжаву, полжавче. . . . “, но овие полжави не знаат за игра. Им се качуваат на 

нозе, по облека, не се одлепуваат. Цицаат и глодаат коса, кожа, месо, крв, нокти, 

очни капаци. Потоа оставаат чудни графити по калдрмата.  

Шарените женски wc-a за нив претставуваат деликатес, и гениталните 

органи исто така. Како и мустаќите, брадите и наочарите. Сè што свети и 

наликува на средство за опстанок. Сè што е накитено и изгледа многу паметно. 

Сè што е невообичаено.  

Четири или пет добро сместени полжави успеваат да урнат човек. Се 

закотвуваат во месото. Не можеш да ги одлепиш. При удар, цврсти се како челик. 

Најпрво се закачуваат за дланките. Така што не може да им се возврати. Ако 

удириш со дланката во ѕид, полжавот само подлабоко се закачува.  

 Лигите горат како киселина. Полжавот ги шири во кругови. Откако ќе 

направи кратер полжавот го плука изгризаното месо. Како што привршува со 

работа, повторно огладнува. И свесно преоѓа на следниот кратер.  

Посебно го привлекуваат усните. Се лепи за нив и цица, цица со сета сила. 

Нападнатите беспомошно претаат, сепак умираат задушени.  

Така, инвазијата е брза, и тивка.  

Никој не вика. Никој не офка.  

Полжавите ги цицаат усните, ги грицкаат непцата. Други пак се 

насладуваат со семенските течности.  

Повеќето се шетаат бавно по колонизираното тело, имаат доволно време. Го 

лупат методски, спирално, почнувајќи од папокот. Ленти од кожа остануваат тук-

таму по улиците. Изгледаат како лушпи од јаболко излупени со ножето на 

нашите дедовци.  
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Тие што повеќе не можат да најдат луѓе се лепат за ѕидовите и почнуваат да 

грицкаат. Секако повеќе ги сакаат оние со графити. Цртежот во боја е нивниот 

десерт. Налик на специјална роденденска торта со лесна крема, пенлива, по 

раскошното гостење со распарените човечки утроби.  

Има доста полжави што ги претпочитаат ноктите. Но тие што ги сакаат 

прстите претставуваат исклучок.  

Така, полицијата нема многу мака. Труповите се препознаваат по 

отпечатоците на прстите, не по ноктите: ова го знае секој аџамија. О, Господе, со 

оние без прсти – иако малку на број - е голема бркотница! Обично вилиците се 

целосно уништени. А идентификацијата според други коски е ризична и 

непрофесионална.  

Забележани се случаи кога колонии полжави целосно ги прекриле 

прозорите на некои куќи. Или прекриле од горе до долу некоја статуа. Други се 

нафрлиле врз колите обоени во живи бои. Но ова не е некое правило. Не може да 

донесуваш заклучоци. Има и чисти и едноставни полжави кои ја сакаат 

проѕирноста. Или пак сладострасните облици на мермерот. Или јаснотијата на 

боите. И го имаат ова право, нели? 

Една старица успеа да припитоми два полжава, па ги чува во еден кофа со 

вода. Ги храни само со сирење. Но тие полжави немаат многу темна боја и едвај 

се како тупаница на дете. Старицата е една измамничка, штетничка. Треба да 

биде благодарна што полицијата не ја гони.  

Јасно е: сурија автентични црни полжави го обиколија парламентот.  

Позлатената врата е окупирана од неколку десетици илјади.  

Злато и јаглен.  

Мартовско сонце.  

Блокада од челични куќишта.  

Ритмично роморење на отровните чудовишта.  

Оптегање на ѕвездените бригади од по пет полжави.  

Жилката на дрвото откажува, се раствора.  

Поставените орнаменти паѓаат: амблеми, натписи, непотребни маски.  

Се повеќе дупки ги пробиваат двете страни на вратата.  

Можеш да ја слушнеш вревата од внатре.  

Парламентарците се на говорница.  

Забрзани противречни говори.  

Ракоплескање и свирење во салата.  

Кавга, врева, мешаница.  

Од време на време женски крици.  

Низ вратата налик на швајцарско сирење лесно влегува внатре мирисот на 

полжави.  

Еден сенатор, со надминати осумдесет години, се онесвестува.  

Еден млад заменик – пратеник му дава вештачко дишење.  
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Телефонистката најавува: откажа централата, полжавите ги изгрицкаа 

каблите.  

Од сега натаму мобилните се единствени кои функционираат во салата.  

Избувнуваат пискави мелодии за сите вкусови: The International, La dona e 

mobile, Little engine little train, Calypso Banana … 

Се зборува гласно, се вика, се удира со нога, се пцуе, се даваат наредби, се 

фрла со мобилните по ѕидовите. Тропање. Бутнати столици. Тишина.  

Потоа нови и нови пискави и растегнати гласови пеат: Bandiera rosa, Aida, 

Ciuleandra ….  

На ова никој не одговара. На ова нема што да се одговори. Гласот на 

пратениците занеме. Но електронските акорди продолжуваат до бескрај, 

одекнувајќи во еден дијалог на глувите: Брановите на Дунав, O sole mio, Salade 

de fruits. . .  

Во еден темен агол на ходникот, неколку телохранители во црно, се 

испружија долу на подот. Ги отстранија значките од градите. Се згрбавија и се 

обидоа да се влечкаат како полжави. Смрдеата што доаѓаше низ се погустите 

дупки на вратата ги обвитка, па нивните обиди да се влечкаат изгледаа 

поавтентични.  

Двајца одгледувачи на полжави патролираат низ целата сала.  

Сигурни во себе, со важни гестикулации. Прскаат со отрови по клупите, по 

националниот грб, по сликите на славните претходници или во воздух. Се 

смешкаат. Ги охрабруваат пратениците. Сепак, никој не верува во ефикасноста 

на испрсканите состојки.  

„Не се обични полжави! Не се обични полжави!“ 

Така извикуваше мнозинството.  

Треперливото пифтиесто мнозинство.  

Мнозинство без оклоп.  

 

 

 

 

52.  ЗАТВОРЕТЕ ЈА ДОБРО ВРАТАТА 
 

Темната поворка маршира по средината на булеварот.  

Вратата, на една месарница, малку подотворена, ги привлекува полжавите 

накај тротоарот. Внатре се гледаат силуети на тројца купувачи и двајца месари, 

еден маж и една жена, со бели мантили. Така, една група од дваесет и пет 

полжави се лизгаат натаму и за кратко време влегуваат внатре.  

Никој од петмината не ги забележа. Купувачите и продавачите се многу 

зафатени: едните во изборот на парче месо, а другите во намерата љубезно и 

брзо да ги услужат муштериите.  
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Така полжавите, пет по пет, можат да ги колонизираат без напор телата на 

петмината речиси високообразовани.  

Им се качуваат по нозете. Им скокаат по рацете и по лицето, им ја 

затнуваат устата.  

Почнуваат да ги грицкаат. Ги исфрлаат лигите во кругови. Ги копаат 

нивните класични конусовидни дупки.  

Тивко и методично, во совршена тишина.  

Месото на купувачите и месото на продавачите. За разлика од јунешкото и 

свинското, кои висат на ченгелите на ѕидот, ова е живо месо. Полжавите сакаат 

само живо месо. И, очигледно, особено човечко месо. Бидејќи јадењето на месо 

од друго животно е зоофогија и би било богохулство.  

Откако си ги ископаа петте задолжителни пет дупки, полжавите се 

забавуваа копајки други од задоволство. Секој според желбите: во слепоочници, 

во папок, во задник. Други започнуваат со лупење на телото како да е јаболко, 

почнувајчи токму од папокот. Овој начин на грицкање ги забавува - и ако не 

беше крајно тешко заради крвта која прска од секаде - би го излупиле уште 

еднаш веќе излупениот човек. Всушност, постои некаков страв дека, гледајќи 

колку многу им се допаѓа лушпата од јаболко - така е именувана според 

класификацијата – шефовите да не ја прогласат за задолжителна. Штета, така би 

изгубиле многу од шармот.  

Газдата ѕирка низ едно прозорче. Гледајќи што се случува во 

продавницата, си ја кубе косата на главата.  

Преплашен ги погледнува закачените јунешки и свински полутки кои 

висат закачени на ченгели. Пет плус шест е единаесет. Ја пресметува во себе 

својата загуба. Се здрвува. Откако полжавите ќе завршат со моите продавачи и 

тројцата муштерии, оп, ќе скокнат на полутките. Господе! Ќе банкротира! 

Така газдата полека ја отвора вратата, решен да ги спаси полутките. Засега 

плжавите се зафатени со луѓето, си вели тој. Ќе земам по две полутки одеднаш. 

Во неколку тури ќе ги однесам. Си направи едноставна пресметка, но згреши: 

отиде по рогови, се врати без уши! 

 Полжавите сега веќе грицкаа само од задоволство. . Немаат повеќе 

обврски кон петмината. Напротив, го чувствуваат чистиот мирис на газдата и 

скокаат по него.  

Глупак! Каков газда на месарница! Како да не знае дека полжавите не се 

зоофаги?! 

Единаесетте полутки остануваат недопрени на ченгелите, пет јунешки и 

шест свински. Месо прва класа.  

На мозаикот на месарницата остануваат шест човечки костури (секој со 

најмалку пет издлабени дупки) и шест лушпи од јаболко внимателно направени 

во спирала.  

 На заминување, одредот полжави ја затвора вратата.  
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Пластичната плочка со натпис ЗАТВОРЕТЕ ЈА ДОБРО ВРАТАТА се ниша 

извесно време, удирајќи на стаклото.  

Под неа, едно кусо написмено соопштение на полицијата, предупредува: 

„Кој не ја затвара добро вратата, Полицијата не одговара за предизвиканите 

штети. “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ГАБРИЕЛ КИФУ 

 

Извадоци од романот Извештај за мојата смрт 
 

 
БЕГСТВО ЗА СЛОБОДА 
 
Исто се случило и кога побегнала од земјата. Само миг бил потребен за да се 

одлучи на овој неверојатен чекор, за живот или смрт, и одлучила без подробни 

подготовки, без размислување, како што би се очекувало. Беше мугра по 

банкетот. Градот изгледаше добро во тоа време од денот, сè уште заспан, тивок, 

со речиси пусти улици; воздухот лесно се дишеше, беше освежен од ноќната 

ладовина. Нивната тајфа од бунтовници (весели-поднапиени-безгрижни, само 

што завршиле висока школа и се подготвуваа да заминат во села и градови, таму 

каде што ги повикуваше татковината, партијата!. . . ) Нивната тајфа, односно 

Дора, Мона, Алберт, Корнел, нејзиниот тогашен дечко и, се разбира, самата Ана, 

кажано со еден збор, нивната тајфа ја кршеше остро совршената, неприродна 

тишина; по улиците на Букурешт, во тој дел од денот, тие беа налик на дамка во 

црвена боја која се движи бесцелно врз огромен бел лист.  

Корнел отвори едно шише со евтино пенливо вино што го сметаа за 

шампанско. Подавајќи го од рака на рака, сите се беа поднапиле. Всушност, како 
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што оддаваше нивниот израз, не беа весели што го положиле крајниот испит, 

пиењето и дружбата одааваа знак дека не можат да бидат понезаинтересирани за 

она што животот допрва им го подговуваше, работите беа зазеле еден навистина 

гаден тек кон полошо. , , Чаушеску сосема полудел, а тие околу него, за да му се 

додворат подобро, се однесувале како да се десет пати полуди од него.  

 Некој, изгледа Мона, со нејзиниот глас на врапче кое го брка јастреб, 

предложи: „Еј дечки, што велите за едно бањање во морето?!“ 

 Корнел, задоцнетиот адолесцент, кој пуштил брада за да изгледа постар, 

искрено зачуден кажа: „Но, во Букурешт нема море. . . “ 

 Ана-Кристина го фиксира со еден прекорен поглед: убавичок, тенок, добро 

воспитан, интелигентен но предвидлив, со едно размислување приземен (terre-a-

terre) неимагинативен. Затоа немаа иднина како љубовен пар, Ана-Кристина 

знаеше дека нема да остане со него, како што тоа упорно го бараше од неа 

Корнел, нема да остане, бидејќи ужасно ќе се досадува. Што пропатила со него за 

да го убеди да водат љубов, па орален секс и, воопшто, за да ги вкусат сите 

слободи што може да се замислат меѓу телото на една жена и на нејзиниот маж; 

тој велеше дека ја сака искрено и упорно сакаше да чека за тоа се до крајот на 

нивната свадба.  

 Ана-Кристина почна да се смее, ах, нејзината мелодична, прекрасна смеа, 

скоро материјална, како живо суштество кое вибрира во воздух, смеа со којашто 

ги хипнотизираше мажите, и навистина ги хипнотизираше, веднаш ги 

претвораше во свои покорни робови,  нејзините гради кои совршено се наѕираа 

низ проѕирните летни блузи, со живи контури, треперливи, силни и со облик 

како да не се од овој свет, таа ги освојуваше со нејзините очи со боја на зрела 

урма, како што ги освојуваше со монументалниот задник (брдо никнато одеднаш 

среде едно вертикално поле), како што ги освојуваше со нејзините долги нозе и 

тенки зглобови – таа изгледаше како газела изгубена во валканиот свет на 

Дамбовица.  

 Така, Ана-Кристина убаво се изнасмеа и на недостатокот на имагинација 

што го поседуваше Корнел му возврати со добронамерна иронија: „мил мој 

Корнел, но постојат нешта, како на пример возови кои те носат таму, на море, и 

постои едно место како Северна Железничка Станица, каде што можеш да се 

качиш на еден од тие возови, и ете за миг, да се најде решение за твојот проблем. 

. . “ 

 Другите ѝ ракоплескаа, придобиени од понуденото решение на Ана-

Кристина. Дора се напи од шишето, не беше многу по алкохолот, но се трудеше 

да ги задоволи барањата на тајфата, инаку би била исклучена за миг, пенливата 

течност истече прскајќи ја по лицето, изгледаше симпатично и предизвикувачки 

така, со виното кое се сливаше по нејзините пегави образи. Алберт ја искара: „го 

трошиш напразно доброто вино, немаш претстава колку се измачив да го 

набавам. . . “ 
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  Како што рекоа, така направија: Ќе одат во Коастинешти за да пливаат во 

морето. Закажаа средба по два часа на железничка станица. Во меѓувреме секој 

од нив тркна до дома да си го земе костимот за капење и можеби некои други 

нешта кои ќе дојдат при рака. Ана-Кристина предложила да тргнат дури и така, 

со тоа што имаат на себе, во свечената облека од банкетот, но другите не се 

согласиле.  

 Алберт живееше многу блиску до Ана-Кристина, речиси врата до врата. 

Беше рус Германец, слаб како стап со избледено лице и носеше наочари. Но 

безличноста на неговиот лик криеше изострена памет и силен карактер. Ана-

Кристина и Алберт се качија во истиот трамвај. Седеа блиску еден до друг на 

клупата со црвена боја; трамвајот беше скоро празен во тоа време.  

 На Алберт одеднаш му се стемни, како што се замаглува понекогаш небото 

во летните денови со бура. „Што ти се случува?“ - го праша таа, не беше тешко да 

ја забележи промената на неговиот лик.  

„Наместо да одиме во Костинешти, не е подобро да одиме кон Оршова, и 

да се бањаме во Дунав?“ 

 Ана-Кристина ја подигна веѓата со колебање. (Ах, и веѓата, и издолжениот 

лик, и правиот нос, и симетричните усни исполнети со тркалезни контури, и тие, 

како и толку други елементи кои го сочинуваа магичното тело на оваа девојка, 

сите заедно веднаш ги покоруваа мажите!. . . )  

„Како мислиш да одиме во Оршова, не разбирам?“ - рече таа.  

 „Во Оршова“ - потврди тој, „можеме да го препливаме Дунав, многумина 

прават така. Да излеземе од овие гомна. “ 

„Аха!“ - извика таа.  

И толку, тоа беше сè. Овој нејасен извик беше нејзиниот единствен 

коментар. Но ова силно момче, Алберт, разбра дека ја убедил. Не разговараа 

повеќе за тоа. Продолжија да се возат во тишина. Во меѓувреме трамвајот почна 

да се полни со луѓе. Секое суштество од машки род кое се качуваше во трамвајот 

и кое ја здогледуваше Ана-Кристина, имаше иста реакција: занемуваше, не 

можеше да си го одлепи погледот од неа. Алберт весело ја следеше претставата. 

„Мислам дека сите овие момци ме пцујат во себе, ме гледаат со тебе и имаат 

впечаток дека јас сум среќникот кој се накити со такво богатство, како овој 

будала успеал да фати такво парче“ - забележа Алберт со тивок глас.  

Ана-Кристина го фати за рака, неговиот коментар го сфати како 

комплимент и одговори некако таинствено: „можеби не се толку далеку од 

вистината“.  

 Се симнаа од трамвајот и беа блиску до своите домови, кога Алберт сфати 

што значеше кратката изјава на Ана-Кристина: Можеби не се толку далеку од 

вистината. Таа побара да ја придружува, да ја чека додека да си го подготви 

багажот. Алберт ја погледна изненаден. Таа учтиво прецизира: Во ова време 

мајка ми е замината на работа, нема никој дома (Леле, Ана-Кристина, детето кое 
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страдало стискајќи ги забите во детството, бидејќи беше девојче само со мајка, не 

беше го запознала татка си, дете без татко, таткото секогаш бил отсутен а мајка и‟ 

тврдоглаво одбивала да и‟ каже кој е тој. Можеби целиот нејзин живот беше 

непотврдена трка за да си го пронајде таткото, за некако да го надомести 

неговото отсуство).  

  Во куќата имаше еден тежок мирис на стари работи: стари книги, 

стари драперии, стар мебел, сè беше старо во таа куќа.  

 Ана-Кристина го прегрна Алберт, па полека го оддалечи од себе и го 

испрати да се истушира. „Веднаш ќе ти се придружам“ - додаде таа. На Алберт 

одеднаш му стана непријатно: „А Корнел?“ „Корнел нема никаква врска со ова. 

Ова е мојот подарок за тебе, мојот знак за благодарност е мојот начин да ти 

кажам дека сакам да пливам во Дунав, не во Костинешти. Сега оди. “ 

 Ана-Кристина си го одржа зборот: се појави во бањата, целосно гола, 

блескава. Алберт беше прекрие со пена. Насмевнувајќи се, таа го откачи тушот, 

го пушти и со млаз млака вода го исчисти од сапуница возбудениот младич. 

Продолжувајќи да се смешка, таа клекна на колена пред него и забележа: „Имаш 

прекрасно тело, не го очекував тоа“, ја отвори устата и го прими нежно овој знак 

на неговата машкост и почна да ги движи усните, во ритам, напред-назад.  

 Во договореното време се сретнаа сите на Северната железничка станица, 

пред Бирото за информации, Ана-Кристина им соопшти јасно на другите дека 

таа и Алберт нема да одат во Костинешти, туку ќе одат во Оршова, да пливаат во 

Дунав. Девојките прснаа во смеа како да слушнале вистинска шега. Корнел 

остана со отворена уста. Каква лудост и‟ помина на Ана низ глава? 

 Наскоро се уверија дека двајцата беа сериозни. Се разделија: од една 

страна-Мона, Дора и Корнел заминаа или не заминаа во Костинешти, од другата 

пак - таа и Алберт, решени да тргнат по својот пат. Ана-Кристина го прегрна 

Корнел со милост, не со љубов, како брат, и го бакна, исто така братски, во образ. 

„Секое добро“ -, му посака таа. Потоа, заедно со Алберт се качија во брзиот воз за 

Темишвар. Другите тројца останаа на перонот, изгубени, мислеа дека 

халуцинираат.  

 Ана-Кристина и Алберт не слегоа во Оршова, туку отидоа во Темишвар. 

Таму Алберт имаше еден чичко од кого можеше, доколку е потребно, да побара 

помош, да ги поврзе со некој водич, демек има типови кои се занимаваат со 

опасни работи, им даваш пари, многу пари, и те пренесуваат преку граница, 

ноќе, знаат тие скриени патишта. . . („Од каде ќе најдам јас пари, и тоа многу?!“ 

се посомнева Ана-Кристина околу остварувањето на планот. „Не треба ти да 

имаш, имам јас но не пари, туку еден златен медаљон со смарагд кој ми го остави 

баба ми, Бог да ја прости“ - ѝ објасни Алберт).  

 Навистина, го најдоа чичкото на Алберт, се викаше Ханс и немаше фаца 

на шваба, на Германец, туку на Грк, црн, со орловски нос, изгледаше како чавка 

која одеднаш добила лик на човек, „Mein Got, Mein Got!“ Почна да се туфка кога 
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слушна какви мисли се вкорениле во паметта на кутрите деца, „Но навистина е 

опасно, верувајте!“- извика. Но сепак се премисли, велејќи: 

„Всушност ве оправдувам, млади сте, целата иднина е пред вас, а овде, во ова 

гомно (Ана-Кристина забележа дека чичкото од Темишвар ја карактеризира 

ситуацијата во земјата со исти термини како и Алберт-гомно. . . ) нема што да се 

прави, всушност сега, кога сте во цутот на младоста треба да ризикувате и, 

најпосле, готово, слобода, ќе живеете како луѓе, не како истоштени кртови, ќе си 

основате семејство (Алберт ја беше претстави Ана-Кристина како негова 

свршеница. . . ), деца, дом, двор со цвеќиња, купатило со италијански плочки, 

одмори на Азурниот брег или во Грција, живот, вистински живот, не ова 

бесмислица, со овој памет. . . “ 

 Така, чичко Ханс ги однесе кај еден тип, Влада, човек од доверба, србин, со 

образи како поминати низ ренде, си дадоа рака и се договорија, „ноќва, точно на 

полноќ, ќе се сретнеме пред театарот“. Речено, сторено. Во договореното време, 

Влада, ќутлив но одлучен, се појави од сенката на еден премин, се поздрави со 

двајцата, се зачуди што девојката беше несоодветно облечена, носеше летен 

фустан, не белки се спремаше за бал, „оваа е навистина удрена“ - си рече во себе, 

но не коментираше гласно, не е негова работа, негова работа е да ги однесе до 

одредено место и за тоа да си прими надомест. Ги однесе по една споредна 

уличка каде ги чекаше една црвена ДАЧИА. Се качија тројцата во таа крнтија и 

тргнаа кон Моравица.  

 Околу два и половина часот стигнаа во една шума, Влада ја сокри колата 

меѓу дрвјата, а тие продолжија низ полето, низ поле со пченка. Листовите од 

пченката ја удираа Ана-Кристина по лицето, никогаш не ги поднесуваше 

листовите од пченка, како да немаа растителен состав, како наострени жилети, 

од пергамирана хартија или дури од тенок челик. На крајот на полето, Влада 

застана. „Готово, до тука е договорено, каде што го гледате слабото светло таму е 

Србија“ - им покажа една куќичка на педесет-шеесет метри подолу. Алберт му го 

подаде на водичот медаљонот со смарагд наследен од баба му и се разделија. 

Србинот го фати патот за назад и исчезна во полето со пченка. Останаа сами 

двајцата. Им беше страв. Се слушна пиштење на штурец: беше оглувувачки и 

ужасно. Веднаш се огласи и еден буф: уште еден преплашувачки звук. Потоа 

завладеа тешка тишина, како плоча од гроб која се става на гради, која покрива 

засекогаш. До куќата во Србија требаше да преминат еден отворен простор, како 

на дланка. Шепотејќи се договорија да одат лазејќи низ тревата што растеше 

насекаде. Напредуваа полека, внимателно, лазејќи, имаа уште малку, мислеа се 

спасени, кога одеднаш, од повеќе страни избувна истата закана: „Стој, стој или 

пукам!“ Потоа, врисоци, удари, тропања, се најдоа опколени од група војници со 

батерии и оружје вперени во нив. Ана-Кристина го чувствуваше силно мирисот 

на пот, им го слушаше дишењето (пушташе звук како да свири) и срцето силно 

да удира, и во темница им ги гледаше стаклените очи на итри сељаци, 
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исплашени и самите изненадени од новата ситуација во која се нашле, решени да 

не се откажат туку-така и да притиснат на чкрапалото. Војниците им ставија 

лисици. Ги однесоа во караулата. Таму имаше струја. Најпосле ја видоа Ана-

Кристина, ги ококорија очите како жаби, им паднаа пломбите, видоа кого 

уапсиле, каква убавина, лудило од жена, во летен фустан, одран од гранките низ 

полето, извалкана со црна земја и трева, беше уште поубава од обично, нејзините 

очи на зрела урма нестварно светеа и не изразуваа страв, туку презирлива 

рамнодушност, било што било, не им е гајле за нив и за тоа што ќе се случи со 

неа, не ѝ е гајле. Целото внимание на неподготвените гаврани со високите чевли 

од кои избувнуваше неподнослив мирис кој убива, се собра врз младата жена. 

Бледото момче не вредеше за нив пет пари, не претставуваше никаков интерес за 

нив. Го удрија неколку пати со кундаците од нивното оружје и го бутнаа во 

подрум каде што го затворија. За разлика пак, Ана-Кристина ја прашаа како се 

вика, и понудија да се измие доколку сака или да испуши цигара. Таа одби. Горе, 

капларот го повлече Милу, наредникот, командантот на групата и му предложи: 

„Да му се невиди, таква жена немам видено ниту на филм. Ајде да ѝ се наредиме 

сите, таква можност нема да имаме другпатпат во животот. ““„Точно, така е, Горе 

има право, можеби навистина вреди да ја ебеме кучката, сите ние“- потврди 

Милу наредникот -, но, што со последиците?“. . . Тој не заборави дека има уште 

неколку недели од отслужувањето на воениот рок, а потоа доаѓа слободата, ако 

го пријави некој, дали ќе западне во невоља баш сега кога крајот е толку близу, 

зар да заврши како глупак?. . . „Не, бре Горе, нема шанси другар, не е правилно“ - 

одговори тој остро, здебелувајќи го гласот за да потенцира дека тој ги дава 

командите. Ќе му рапортираме на претпоставениот. И веднаш се фати за 

телефонот, за оној со рачка, старомодниот, ја сврте убедливо рачката од ебонит и 

викна во микрофонот: „Да живеете другар командиру, барам дозвола да 

рапортирам!“ 

 И рапортираше. Набрзо се појави другарот командир. Имаше сиви очи, 

светли сиво-сребрени, зениците личеа на две вирчиња жива, кои на чуден начин 

се вгнездиле во неговите очни дупки за да се одморат. Ана-Кристина забележа 

дека тој има извонредна линија која ја чинеа виличните коски а на крајот на 

устата има отпечатена една тенка, иронична насмевка. Изгледаше како 

интелектуалец и згоден маж, ако случајно го сретнеше на улица ќе мислеше дека 

е професор по физика или музичар, во никој случај не би помислила дека е 

офицер на граница, кој ги чува границите на татковината од закани, од секакви, 

внатрешни и надворешни непријатели. Тој ја измери од глава до петици. Седна 

на една дрвена столица до едно старо и излупено биро, а неа ја остави да стои. 

Така седеше без да прозбори неколку минути: погледнуваше кога во неа, кога, 

сосема нелогично, во едни бели листови пред него. И војниците стоеја без да 

мрднат, скоро не дишеа, за да не го налутат шефот. Подоцна, офицерот се 

смилува и рече: „Госпоѓице, треба да дадете писмена изјава. “ После една пауза, 
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упати наредба кон наредникот: „Горе, земи ја групата и одете во патролна 

мисија. Јас ќе останам да ја анкетирам другарката“.  

 И каква анкета следеше! Веројатно полесно ќе и беше со целата група 

војници отколку со овој, кој под накитената маска беше лудак. Три дена и три 

ноќи ја мачеше. На крај, спротивно на нејзините очекувања, ја пушти да си оди. 

Алберт го затворија, го вратија во земјата, кутриот тој, кој знае што му се случи 

во животот, а неа ја ослободи офицерот со лице на музичар или физичар. Ја 

ослободи, но по каква цена!  

 

 

 

 

 

НИКИТА ДАНИЛОВ 

(Два расказа) 

 

ЈАГУЛИ 
 

Повторно го сретнав поетот Евгениј Реин во Галавеј, на брегот на Атлантикот, во 

близина на прочуената кула Базел, изградена од каросериите на истрошените 

коли или од оние што претрпеле некоја поголема несреќа по постојано влажните 

улици на Ирска. Градската општина им нудеше на сопствениците или на 

нивните наследници (во случаеви кога имаше загинати возачи во несреќите) 

надоместок, што претставуваше десети дел од вредноста на возилото. Кулата 

всушност беше гробишта од возила, наредени грижливо, постмодерно дело на 

еден ексцентричен архитект, восхитувач на Дали, подигнато на брегот на 

Океанот, замислено навечер да служи како светилник-патоказ на бродовите 

ширум океанот (кулата беше обезбедена со рефлектори изработени од стари 

фарови), а во текот на денот како атракција за туристите дојдени да го посетат 

градот. Во саботните и неделните вечери овде се собираа групи на млади луѓе, 

некои од нив палеа оган, други свиреа на гитара, придружувани од огромните 

бранови кои се тркалаа долж плажата. Силниот ветар ги откачуваше сирените на 

кулата, кои, пак ставаа во функција еден дел од моторите на старите автомобили 

кои беа грижливо поправени. Фаровите одеднаш се палеа, давајќи ѝ на градбата, 

кога се посматра од далеку, изглед на космичен брод кој се подготвува да полета 

кон нови цивилизации. Светлината и бучавата ги привлекуваа не само морските 

галеби кои заспале во засолништата направени меѓу каросериите, но и јатото од 

диви гуски и мноштвото лебеди кои ноќеваа во испенетите води на реката Carrib 

Walkway кои се влеваа бавно во океанот. Младите за забава ги бркаа мавтајќи со 
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рацете во воздух или фрлајќи нагоре празнетите конзерви од пиво кои ги беа 

наполниле со песок и школки.  

Беше шест часот наутро. После една непреспиена ноќ, излегов на мојата 

вообичаена утринска прошетка. Шетајќи по морското крајбрежје, се обидував да 

си ги средам мислите и да си ги смирам срцевите отчукувања кои, поради 

акумулираниот замор, ми оддекнуваа нерамномерно во слепоочниците. Ноќната 

забава беше завршена. Едни по други, младите се растураа по своите домови. 

Моторите и сирените исто така се стишија. И лебедите го зазедоа своето место во 

пејзажот.  

Покрај кулата остана само еден „гостин“: Евгениј Реин. Носеше карирана 

капа и бел мантил што ветрот се обидуваше со сила да му го истргне од телото. 

Лакираните чевли со одврзани врвки лежеа на острото чело на еден Ролс Ројс, 

кој имал претрпено несреќа во Даблин 1921 година. Поетот стоеше со засукани 

панталони и нозете препуштени на брановите. Неговите уморни очи го 

набљудуваа океанот. Од запалената пура, една сина тенка нишка се креваше, 

лебдејќи над влажните каросерии на старите автомобили исполнети од трева и 

многубројни гнезда од галеби. Личише на детектив - или јас така си го замислив 

- излезен од романите на Конан Дојл, еден уморен Шерлок Холмс, дојден до 

крајот на еден тежок и мистериозен случај, чиешто разрешување сè уште е 

далеку. Гледајќи го во длабоко размислување, сакав да го заобиколам, но поетот 

ми даде знак да се приближам. Кога стигнав на неколку чекори од него, видов 

дека неговите нозе, необично тенки, беа покриени со мекотели и морски алги. 

Кој знае колку време Евгениј Рејн седеше тука?! 

- Дојдов тука пред еден час, но еден час поминат на брегот на океанот е 

како еден век. - додека го кажуваше тоа, ми подаде една табакера.  

- Само еден час, Евгениј Борисович? - извикав не сакајќи ѝ го издадов 

моето вчудоневидување. Но овие кутии? Овие шишиња ? 

- Не се сите само мое дело, заскитаа и други навака. Вистина е дека оваа 

ноќ се забавував добро, но не овде, туку на друго место. Пушиш Никита? - ме 

праша. Климнав негирајќи. Како и да е, земи една цигара. Многу се добри. Ги 

купив во Лос Анџелес, каде бев пред една недела. Ќе ја испушиш во Јаши, на 

брегот на реката Бахлуј. . .  

Овие детали ме изненадија. Како го запамтил Евгениј Рејн името на градот 

од каде доаѓам, а особено името на реката што го пресекува нашето мало убаво 

гратче? 

- Меморијата не ме напушти сосема, ми се довери Рејн. Колку што стареам, сè 

повеќе паметам. Честопати се освестувам дека зборувам за работи и луѓе кои не 

сум ги ни запознал. Понекогаш имам чудно чувство дека делови од времето и од 

просторот се откинуваат од небесниот свод и ми го поплавуваат мозокот во 

моменти на замор. Мислам дека постојат моменти кога нашиот мозок станува 

екстремно впивувачки. Секој атом, секоја честичка која нè опкружува во себе ги 
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имаа собрано сите настани кои се случиле во светот од мигот на нивното раѓање 

до мигот на нивната смрт. А сега овие настани се пренесуваат од генерација на 

генерација, како ехо во космичката бездна која се бранува над нас како океан, 

како вртлог, како еден вид  лудило. . .  

Евгениј Рејн го вовлече димот длабоко во градите, за потоа да го ослободи во 

насока на кулата. Наспроти ветрот кој дуваше од широчината, димот не се 

распрсна во воздухот, туку се собра во тенка сина нишка, која полека се 

искачуваше од основата до врвот на овој невообичаен светилник.  

- Оваа кула е симбол. Не случајно сме тука, во нејзина близина. Таа е новиот 

Вавилон. . .  

- Длабоко ме воодушеви тоа што го кажавте - изговорив.  

- Ќе ти раскажам сега еден случај, случајот Balanzaizis. Тоа е необична 

приказна. . . Но, да преминеме на темата. Во Латвија, во близина на Паланга, 

постоеше едно село каде што мнозинството семејства се занимаваа со риболов. 

Ловеа харинги и кркушки. Но ова не им носеше голем профит. Најголемата 

среќа се случуваше еднаш годишно, кога доаѓаа јагулите. Тоа се чудни риби кои 

се однесуваат мистериозно. Неколку децении ихтиолозите ги испитуваат од 

блиску, но успеаја да разберат само мал дел од мистеријата која ги опкружува 

овој вид на риби. Малечките на јагулите се раѓаат во Саргаско Море, во близина 

на Куба, каде возрасните ги положуваат икрите по што умираат. Ларвите носени 

од топлата Голфска струја стигнуваат до европските води, (тоа е едно патување 

кое трае од две до четири години). Кога ќе созреат, јагулите се собираат во јата и 

тргнуваат по истиот пат назад, преминувајќи го Атлантикот во обратен правец. 

Ловењето на овие риби е еден занает колку рентабилен, толку и тежок. Нивниот 

инстинкт за само-сочувување е навистина зачудувачки. Нивите генетски 

наследени инстинкти функционираат како совршено-подмачкан механизам. 

Јагулата го знае местото каде треба да ги положи своите икри и ја чува сета 

енергија за да стигне таму. Не знам зошто, но миграцијата на јагулите ме 

потсетува на егзодусот на Мојсеј. Си ја замислувам Голфската струја како 

Библија, со проточни страници. Ларвите личат на букви кои пливаат од едната 

на другата страна на Атлантикот. Навечер, нивните наелектризирани тела 

изгледаат како да праќаат светлечки сигнали на големите констелации кои 

кружат над Океанот. Многу пати сум направил споредба меѓу миграцијата на 

птиците и онаа на овој вид риби. Птиците ги знаат местата од каде што доаѓаат и 

каде што одат. Младите видови се водени од возрасните, искуството се пренесува 

од генерација на генерација. Јагулите се многу помистериозни. Нивниот 

генетски код е потежок за дешифрирање. Но да се вратиме на случајот 

Balanzaizis.  

Рибарите кои ќе ја откријат тајната на јагулите се збогатуваат. Всушност, 

во што се состои нивната тајна? Секоја година јагулите се фаќаат на различна 

мамка. Баланзаизис беше таткото на едно доста старо семејство. Риболовниот 
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занает го наследи од дедовци и прадедовци. Тој, пак, ги научи своите два сина, 

Леонс и Бредис по нешто од тајните на овој занает. Една ноќ, се случила голема 

несреќа. Стариот Баланзаизис заминал на море и никогаш повеќе не се вратил. 

Морската широчина, неочекувано била разбранувана од силен ветар кој го 

превртел чамецот, а брановите само го голтнале старецот. Фамилијата се обидела 

да го најде телото на нивниот татко. Двајцата браќа, пребарувајќи по дното на 

морето во близина на карпите, успеале да го откријат телото кое беше во 

распаќање: трупот на таткото бил прекриен од јагули. Двајцата синови се 

скамениле. Нивниот починат татко им подарил вистинско богатство. Никој во 

селото, и покрај сите обиди, не успеал да фати ниту една јагула, а тие го полнеле 

чамецот со улов. Бредис и Леонс биле среќни. Го пронашле телото на таткото во 

морето. А заедно со него, ја откриле и тајната на јагулите: таа година јагулите беа 

прилвечени од месото во распаѓање. Гледајќи еден во друг, браќата не знаеле 

што да направат со пленот. Јагулите се беа најале од месото на нивниот татко, па 

секој кој потоа би јадел јагула, би правел грев, јадејќи од месото на Баланзаизис. 

Купот пари што би ги добиле,  им играше пред очи. Леонс беше на мислење да го 

погребаат, но неговиот брат не сложувјќи се, одмавнуваше со главата. „Нашиот 

татко ни праќа знак: грев би било да го одбиеме подарокот“ ; рече Бредис. „Јас 

мислам дека Ѓаволот нè става во искушение“ - со сомнеж рече Леон. Но неговиот 

брат го убеди дека најдобриот гроб за еден рибар е морето. „Наместо да го јадат 

црвите, подобро да ги храни рибите. . . “ „Што ќе се случи ако една таква риба се 

најде во нечија мрежа?“ „Што ќе се случи?“ - рече Бредис. Иако мртов, нивниот 

татко повторно живее. Еден дел од неговото месо беше живо. Неговата душа 

живееше со стотината јагули кои го беа нападнале неговиот труп. Но можеби 

неговата желба е уште поголема. Можеби неговата душа сакаше да живее не 

само во овие невини суштества, туку и во месото на сличните на него? Со оваа 

логика, Бредис потсети на една стара латвиска легенда, според која синовите го 

јадат срцето на умрениот татко за да му ја чуваат жива душата. Леон згрозено 

негодуваше. Неговиот брат беше по природа толку тврдоглав, што ако му 

влезеше нешто во глава, му немаше спас. Да го оставиме ова. И него го 

привлекуваше профитот. По меѓусебната расправија, браќата најпосле успеаја да 

се договорат. Одлучија тајната да ја задржат само за себе. Инаку, што би рекле 

луѓето доколку разберат дека рибарската мрежа и мамката со којашто ловеле 

Леонс и Бредис, е еден труп? И не било кој труп, туку трупот на нивниот татко кој 

беше проголтан од морето! Браќата подеднакво се плашеа уште од една работа: 

од „конкуренцијата“. . . нивната добивка ќе ги заинтересира и другите. Но, како 

што се вели: од тоа што се плашиш нема да се спасиш. Една вечер, Леонс отишол 

во крчмата и многу се опијанил. Така пијан, му ја раскажал целата приказна на 

еден пријател. Веднаш потоа, поточно после два дена, на море се појави уште 

еден рибар на јагули. Пријателот се осмелил да откопа еден мртовец од 

гробиштата и да го искористи како мамка. Во селото почнаа да прават разни 
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претпоставки. Многумина се прашуваа: каква мамка ставаат во мрежата браќата 

Баланзаизис што ловаат толку риба ? Луѓето почнаа да ги следат, скриени меѓу 

карпите. Набрзо тајната стана јавна. И тогаш се случи неверојатна работа: еден 

по еден мртвите од гробиштата тргнале на пат кон морето. Наместо нив, 

селатите ставаа во ковчезите купови слама и сено. Штом се стемнуваше, мажите 

излегуваа на море. Едни ловеа на светлината на фенерите, други користеа 

батерии, некои свеќи. Се приближуваше Велигден. Сезоната на риболов беше во 

тек. Како магија, морето вриеше од јагули. Изобилството од стока ги 

алармираше надлежните кои испратија шпиони во селото. Следеше истрага. За 

време на велигденската недела, целото село беше ставено во оган. Се направи и 

експертиза. Се направија и ексхумации. Набрзо следеше и процес. Не беше лесно 

да се осуди целото село. . . Ова од една страна. Од друга страна и властите не 

сакаа приказната со трупови да стигне во странскиот печат. Јагулите се 

извезуваа. Стигнуваа во Германија, Шведска и Холандија. Како последица, 

скандалот можеше да заземе меѓународен размер. Така, најпосле властите 

замижаа. Случајот се заташка. Единствените кои настрадаа беа браќата 

Баланзаизис, кои беа осудени на долги години затвор. Реин длабоко издиша. 

Неговите уморни очи го проучуваа хоризонтот. Поетот ме погледна и рече: 

  - Но сепак приказната со јагулите не завршува тука. Зошто не ме прашаш 

што се случи со нив? Каде завршија? Е па, завршија во стомаците на многу 

важни луѓе. И каков ефект имаше од сето тоа? Драматичен. Баланзаизис имаше 

рак на белите дробови. Неговите денови беа одбројани. Имаше сомненија дека 

старецот се самоубил. Но тука почнуваат чудата. Според пишувањата на еден 

весник од тоа време, било откриено дека дури 80% од пациентите со иста 

дијагноза биле излечени по јадење јагули. Од нив душата на еден старец даваше 

нов живот. . .  

 

 

 
МИСИОНЕРОТ 

 

Цела ноќ дуваше силен ветер, свирејќи низ шините, тресејќи ги прозорците и 

вратите. Алишта кои беа спружени на балконот, беа истргнати од жиците и 

фрлени на улицата. Во муграта излегов и почнав да трчам по нив, и да ги 

собирам од средината на улицата. Немаше жива душа. Само трамваите и 

минибусите чекаа празни на последната станица, го чекаа појавувањето на 

првите патници кои требаше да излезат од зградите во блокот, симнувајќи се по 

скалите кои сега беа опфатени од темнина. Возачите на автобуси дремеа на 

воланот, а двајцата железничари се симнале од вагоните и се упатиле кон 

трафиката на аголот која работи нон-стоп, каде, веројатно, разговарајќи со 

продавачките, се насладуваа на жешките кафиња земени од автомат. Беше 
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сабота и луѓето си ги одмараа коските и мозоците по долгите денови на трчање. 

Само септемврискиот ветер, невообичаено студен, беснееше по улиците. Со 

облеката која шуштеше на мене, готово да бидам истргнат од тротоарот, се 

обидував да ги вратам последните чаршафи, пижамите и кошулите кои ветрот ги 

беше истргнал и распрснал по големиот булевар. Изгледаше како да има 

бродолом. Многу весници, плакати и многу видови на амбалажа се вртеа по 

тротоарот и се тркалаа на улицата. Разбудена од бучавата предизвикана од 

бурата, и откако забележа дека не сум во кревет, жена ми излезе на балконот за 

да провери дали алиштата се таму, но од нив не виде ни трага. Тогаш фрли еден 

поглед надолу. Едно бело купче без одредена форма, превртено од ветрот одеше 

наведнато, на моменти застануваше, потоа трчаше обидувајќи се да го запре 

нередот од ѓубре и предмети со кои силниот ветар си играше дувајќи ги бесно по 

тротоарот – тоа безформно купче бев јас. Чуствувајќи го нејзиниот поглед вперен 

во мене, го подигнав погледот нагоре кон балконот. Жена ми ме беше 

препознала: ми даваше очајни знаци со раката да оставам сè и да се качам дома. 

Сепак, успеав да ги собрам пижамите и еден чаршав, додека другиот остана да 

виси на чинарот пред бензинската станица Пеко, целиот партал. Низ ветрот, се 

проби нејзиниот извик: „Нема никаква смисла да се спротивставуваш на 

лутината на Бога. Што е однесено нека е однесено... .. . . фрли ги пижамите и 

чаршафите во ѓубре“ - рече жена ми со глас во кој се чуствуваше загриженост и 

страв од непознатото. „Овие работи ќе ни донесат несреќа“ - додаде таа.  

- „И ако ги изгубевме, немаше да ни донесат?  

Жена ми не одговори, само, земајќи ми го чаршафот од раце го рашири во 

ходникот. Се скаменив. На средината од чаршавот се гледаше еден цртеж, 

претставуваше необично животно, половина птица половина гуштер. „Тоа е 

знакот... .. . “ - рече таа и потоа замолче. Во нашата куќа името на ѓаволот, не се 

изговараше, ниту се шепотеше... .. . „Собери се и фрли во ѓубре... .. . “ - рече таа 

шепотејќи. . Нејзината бакарна коса летна како знаме, подигната од провев при 

отварање на вратата. Излегов, мрморејќи во себе, жртва на еден недефиниран 

страв, што се всадува во мојата свест. Наскоро сè што собрав беше фрлено во 

кантата за ѓубре. Ветрот продолжуваше силно да дува. Потоа, додека со стапчето 

го буткав проколнатиот чаршаф во канта, одеднаш бурата се смири. Небото се 

разведри, трамваите и автобусите тргнаа со првите зраци на пролетното сонце, 

луѓето почнаа да излегуваат од зградите и се упатуваа кон автомобилите 

паркирани по ивиците на булеварот или кон трамваите и автобусите кои стоеја 

на своите почетни станици. Бурата помина оставајќи зад себе еден цел бран 

ѓубре, како морето по плима. Се вратив дома. Жена ми молкум ме погледна. Не 

рече ништо. Си ги измив рацете и лицето, се помолив и откако и го бакнав 

челото, излегов. „Господ нека ти го осветли патот“, слушнав како нејзиниот 

шепот полека бледее, зад мене. Погледнав на часовникот. Беше седум и дваесет: 

во осум часот требаше да стасам на другата страна од градот, во еден сиромашен 
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кварт, валкан, каде требаше да завршам една работа, Пред една недела тропнав 

на вратата кај семејството С. Ја носев светилината Господова со мене, ѕвонев 

упорно на вратата. Потоа, бидејќи никој не одговараше чукнав на вратата со 

зглобовите на прстите. Кога тргнав да се вратам, во ходникот слушнав чекори и 

слушнав глас на жена. „Кого барате?“ Гласот не беше остар, напротив пријатен. 

„Ја носам светлината Господова со мене“ - одговорив. Жената ја подотвори 

вратата и ме погледна благонаклоно. „Мажот не ми е дома. Дојдете следната 

сабота“. „Во колку часот?“, прашав. „Дојдете наутро околу осум“ - рече жената. И 

ја подадов книгата на Елен Г. Вајт „Големата борба”, жената ја зема, испитувајќи 

ме со погледот. „Прочитајте ја кога ќе имате време“. „Добро“ - одговори. Ќе ја 

читам. Дојдете во сабота. Не беше ниту млада ниту стара. Се ближеше до 

четириесетата.  

Во осум часот, повторно бев пред нејзината врата. Заѕвонив три пати. Од 

внатре се слушна машки, остар, глас. „Повелете, повелете ве молам... .. . “. Мажот 

отвори и со широки гестови ме покани внатре. „Влезете, влезете господине 

мисионер“ - рече. „И, ве молам, извинете за мојот изглед“. Го погледнав 

набрзина. Мажот беше сув, висок и со мустаќи. Неговите неподвижни црни очи 

му даваа на неговото лице израз на енергичност и острина. „Дозволете да се 

претставам“, рече подавајќи ми ја десната, а не левата рака „Венјамин. Се викам 

Венјамин и сум машинобравар. Простете што не се поздравувам со соодветната 

рака, туку со другатата, но баш средував едно парче месо во кујната“. Мажот се 

насмевна или се обиде да се насмее. Неговите продорни очи станаа уште 

попродорни, додека мустаките му се поткренаа во десниот агол на устата, 

симулирајќи една насмевка, Венјамин ја придвижи својата лева рака кон десната 

во која држеше еден сатар. Не дозволив да бидам импресиониран, иако стравот 

почна да владее со мене. Мирно го погледнав окрвавениот сатар, вклештен во 

неговата десна рака, подигната во висна на градите од десната страна, и се 

насмеав. „Мир, тебе, Венјамин“ - реков. „Се викам Иосаф“ - кратко се претставив, 

чекорејќи во тремот. „Добредојде, Иосаф, се радувам што дојде“ - рече мажот со 

потсмешлив глас и го крена сатарот уште погоре. Немав како назад. Веќе бев во 

средина на ходникот. Правев напори да се однесувам што поприродно. 

Атмосферата во куќата беше тешка. Сите врати од ходникот беа отворени. Од 

кујната доаѓаше еден тежок мирис, задушувачки на изгорено месо. Во бањата 

течеше вода од сите чешми, кои не знам од која причина беа докрај отворени. Во 

трите соби светлото беше запалено. Направив неколку чекори и се скаменив. Во 

бањата, сопругата, жената која ја имав видено пред една недела стоеше гола во 

кадата и ме ѕиркаше низ подотворената врата. Си ја чешлаше долгата коса, црна 

како опашката на гавранот која паѓајќи во ленти и ги покриваше градите. 

„Повелете, рече мажот, еве го месото кое би требало да добие душа од зборовите 

на Господ. . . “  

-”Не дојдов за неа, туку за тебе“ - му реков на Венјамин.  
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-„За мене, , но кој те повика во мојата куќа?“  

-”Зар вие не ме поканивте да влезам?“  

-„Вие дојдовте и кога не ве викнав јас“ - рече Венјамин, учтив, но сепак 

заканувачки. „Дојдовте минатата недела и разговаравте со неа“ - и Венјамин 

покажа кон жената која се миеше во бањата.  

-„Таа ме повика“ - реков.  

-„Гледате“ - рече Венјамин - „не требаше да ја послушате, преку неа 

зборуваше ѓаволот. А да не бев дома, пред кого сега ќе проповедавте?“  

-„Баш затоа и дојдов“ реков, „да ја спасам од искушение“.  

„Може ли“ - рече Венјамин, „да ги проповедаш молитвите на Господ пред 

едно голо женско тело, кое трепери од желба и мисли само на она што може да го 

задоволи?“ 

-„Зборот Господов - реков, „го благословува секое тело, облечено и голо, и 

ги тера него или неа на покајание“. „Гледам дека си голем мајстор кога зборуваш, 

ги вртиш и ги развртуваш зборовите како сакаш, како да не си вдахнат од 

Господ, туку од Сатаната. Да не си случајно негов следбеник?“  

Десната рака на мажот остана крената над мојата глава, а со другата ме 

зграпчи за градите и ме повлече кон него. „Не се плашиш дека ќе те убијам?“ - 

вресна тој.  

-„Можеш да ме убиеш“ - одговорив, обидувајќи се да зборам со што посмирен 

тон. „Дојдов тука да умрам за верата“.  

-„Да умреш за вера?“ - рече мажот и се повлече.  

-„Точно така“ - реков. „Како апостолите“.  

„Господе“ - викна Венјамин, и го фрли сатарот на подот. „Како апостолите? 

Сега верувам“- рече тој и, клекнувајќи на колена,  ми ја бакна раката.  

-„Се откажуваш ли од Сатаната?“ - го прашав.  

-„Се откажувам, се откажувам“ - рече брзо Венјамин, со малку шеговит 

тон.  

-„Се откажуваш и се покајуваш?“ - го прашав.  

-„Ќе се покајам“ - рече брзо Венјамин - „но под еден услов... .. . “  

-„Кој?“  

-„Да го причестиш ова тело“ - рече, со подбивен глас - „како што се 

причестиле во мое отсуство и други. . . “  

Инстинктивно погледнав во правецот на бањата. Жената стоеше и се 

тресеше како лист.  

-„Трепери од желба да се откаже од Сатана“ - рече мажот. „Ако ти си 

безгрешен и го носиш благословот на Господ, засади го ова грешно тело и спаси 

го од гревови... .. . Фрли го во темнината твоето семе на светлината“ -, додаде 

Венјамин искривувајќи си го лицето - „и тогаш ќе ти бидам вечно благодарен... .. 

. “  
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-„Амин“ - реков и ја кренав раката со знак на крст, прво пред него, потоа 

кон неа. И тогаш се слушна свиреж. Ветрот, кој беше се смирил, пак почна да 

дува силно. Прозорците почнаа да се трескаат. Вратите се откорнаа од основата. 

Едно слепо беснило ја исполни целата куќа. Алиштата почнаа да излегуваат од 

шифонерите, летајќи во кружни бранови низ ходник. Во кујната, сите садови се 

направија прав. Косата на жената се крена кон таванот. Од црна, стана бела како 

млеко. Фрлениот сатар кој беше фрлен на подот пак се најде во раката на мажот 

кој ме гледаше заканувачки. Одеднаш надворешната врата се отвори и со неа 

сите прозори. Алиштата кои летаа во воздух беа апсорбирани од провевот и 

исчезнаа во надворешниот ужасен хаос. Ќебињата и чаршафите беа истргнати од 

креветите, летаа превртувајќи се како фантоми во ходникот, барајќи ги телата на 

кои до неодамна им беа засолниште. Врз еден чаршав го видов отпечатен знакот 

на пеколот. Сакав да го фатам и да го фрлам низ прозорецот, но чаршафот се 

откачи од моите раце и летна кон голото тело на жената, која со крената коса и 

рацете дигнати нагоре, беше клекнала во ходникот. Чаршафот се свитка како 

змија околу нејзиното голо тело, задушувајќи ја.  

 

 

 

РАДУ ПАВЕЛ ГЕО 

 

 
ФАИРИЈА: ЗЕМЈА ДАЛЕЧНА, ,  

 Одломка 
 

 

Старецот ни кажа дека повеќе од дваесетина од нив умреле по пат, кога се 

обидувале  да стигнат до изворот што и ние го баравме. Секако, имавме среќа 

што наидовме на овој дедо, тој му кажал на принцот дека  

 

водата на животот 

 

извира некаде горе меѓу двете планини кои се издигаат над нас, но дека секој не 

е способен да стигне до него. Тројца негови другари беа убиени од планините. Не 

знам дали шестмината или осуммина од нив куртулиле и го донеле Давос овде. 

Но не сум сигурен дека успеале да се вратат од каде што тргнале, а ниту сум 

сигурен што се случило со кралицата, само претпоставувам дека сега би требало 

сите да се стари или веќе умрени. А, можеби и не. На таа далечна планета, во тој 

далечен свет, не ја почувствував историјата. Нам, на луѓето, ни недостасува 

осетот за време-како воопшто да го поседуваме. Ниту колективната меморија не 

им беше многу средена. Редеа крал по крал, кралица по кралица, херој по херој, 
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непрекинато, до бескрај, а внуците не се сеќаваа на минатото подалечно од 

нивните баба и дедо. Не е важно, сите си наликуваа едни на други. Ники ќе 

можеше да објасни подобро.  

 „Зошто никој не успеа да стигне до водата на животот?““- праша принцот.  

 „Тешко е, патот толку е. . . треба да се качуваш по карпи по овие планини, 

има скоро вертикални карпи. . . сакав и јас, но. . . ти требаат две раце за да 

се задржиш. Скоро бев стигнал до изворот, но тој ѕид... .. . и планините, 

рече уште Давос, не седат мирни. . . почнуваат, се удираат со врвовите 

скоро по цел ден, потоа се изморуваат. . . сега се умориле но пак ќе почнат. 

. . наскоро ќе ја почнат битката и прават ужасна врева, ужасна. . . “ 

 

Одеднаш старецот се склупчи на земја, како да се сетил дека му се заканува една 

многу блиска опасност и немал друг избор освен да стане едно со земјата. Го 

гледавме со недоверба и сожалување. Но, по две-три минути се слушна едно 

мрзеливо татнење, кое беше како вибрација која полека се засилуваше, и стана се 

посилна и посилна и стигна до треперливо, постојано татнење што ни ги гребеше 

ушите и го растресуваше месото од коските. Ги гледавме со страв двата камени 

врва кои се издигнуваа над островот сега изгледаше како да е приближуваат се 

поблиску до нас. Ги гледавме како вибрираат, во нивните сиви тонови, како си 

земаат залет и се удираат небаре се живи, со сув и тежок пукот. Во сиот мој живот 

не сум слушнал нешто погрозно!  

. Татнеа, вриштеа, се удираа, а по долината тркалаа огромни парчиња од 

одронета карпа. Инстиктивно се склупчивме, исто како сиротиот Давос. Се 

обидувавме со дланките да си ги заштитиме ушите, додека земјата ни се тресеше 

под нозе. Заштитното поле на нашите вселенски-костими не вредеше пет пари, , 

така што, кога сè престана, едвај можевме да се слушнеме еден со друг. . Значи за 

ова зборуваше стариот Давос! Најпосле разбравме во што беше тешкотијата: 

изворот на животот бликаше помеѓу двете планини од еден вертикален ѕид. 

Немаше како да се закачиш за карпата и во исто време да ги употребиш двете 

раце за да ја земеш водата на животот. Особено доколку тогаш почнуваше 

раздвижувањето помеѓу двата огромни камени врва.  

 „Може да се стигне од другата срана?“ - праша Брејв Соул (Храбра Душа) 

 „Не“, одговори старецот.  

 „Но каде се влива изворот?“ 

 „Размислував јас за тоа... .. . и моите другари... .. . Но ме оставија тука сам, 

толку долго време... .. . “ 

 „Добро, добро, тие ве оставиле овде“, - брзо одговори принцот благо 

изнервиран, - „каде се влева изворот?“ 

 „Ова, води... .. . тргнува од еден врв од онаа од десната страна, , и се влева 

во една пештера горе, на врвот на другата планина“.  
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Брејв Соул промрморе нешто, потоа зема еден дрвен сад што го најде во 

колибата на старецот и тргна кон двата планински врва. Сам. Го остави мечот 

забоден во земја и замина. Се надевав дека ќе се врати жив, дури и ако не успее 

да земе од водата на животот. Си мислев барем дека нашите ласери се доволно 

силни да ги здробат на парчиња тие лоши планини.  

Во тој миг се слушна лесното тропање на копитата на Хипокалос.  

 „Еј Принцу почекај!“ - викна тој.  

Брејв Соул застана и го погледна зачудено. Стариот кентаур застана на два метри 

од него, и засрамено наведнувајќи ја главата, почна да прета со копитото по 

тревата. Конечно, се осмели да прозбори: 

 Би можел јас да ти дадам едно копито помош - рече, без да го погледне в 

очи јунакот кој ни помогна да стигнеме до тука.  

Принцот сега го гледаше уште поизненадено. . Хипокалос пак ја отвори устата: 

 „Ако сакаш... .. . По ѓаволите“, - кентаурот фрли нервозно со копитото, - 

„можеш да ме јавнеш мене. Јас ќе се качам по планината, во тоа сум доста 

добар, не гледај дека имам копита. Не ме гледај така! Ниту задната нога не 

ми пречи, , разбираш? Јас ќе се закачам, а ти ќе имаш слободни раце, ќе 

земеш од водата на животот и ќе се вратиме“.  

Се возбудив. Признавам, проголтав еден чвор. Хипокалос, гордиот кентаур 

кој не прифаќаше никого да качи на грб, си ги прегази гордоста и зборот за ова 

суштество кое многу пати досега му се потсмеваше. Ни на принцот не му беше 

лесно. Го видов како поцрвенува и бара нешто да каже, но не знае како да почне. 

Кентаурот го извади од незгодата: 

 „Еј што велиш? Сакаш ли?“.  

Сакаше. И отидоа. По скоро два часа пат брмчењето започна одново. Двајцата сè 

уште не се појавиле. Ние пак се фрливме на земја и кога сè се смири и ги 

отворивме очите, ги видовме покрај нас, како тешко дишат, но со победнички 

израз. Хипокалос беше целиот испотен, грбот му беше воден а белата коса беше 

наполнета со прашина. Принцот, застанат покрај него, не гледаше, а в раце го 

држеше длабокиот сад полн со една бистра, безбојна течност. Вода. Видов дека 

беше изгребан по целото лице и една лента од месо му висеше од десното бедро, 

но тој зрачеше од гордост. Изгледаше како статуа. Успеал.  

 „Од каде знаеш дека е баш таква вода?“ - го прашав со недоверба, а потоа 

видов како веднаш започна да зјапа во мене.  

Не помислил на такво нешто. Тогаш добив идеја.  

 „Знаеш“ – ја извадив желката од џебот каде што ја чував – „ајде да 

пробаме. . . на неа“.  

Се колебаше за миг: не сакаше да троши од неговото непроценливо богатство, 

но инаку немаше да знае дека тоа е богатство. Сфатив дека му е тешко. Кутриот 

херој, на крајот прифати, го наведна полека садот над желката, оставајќи да 
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капне малку течност врз нејзиниот оклоп. Чекав без здив, иако ми доаѓаше да 

ржам заради смешната ситуација. Кап, кап, кап, , неколку капки капнаа врз 

жолтиот оклоп и набрзо се раширија како жива. Брејв Соул веднаш се оддалечи 

заедно со скапоцениот сад, се слушна еден сув удар и таму долу се појави едно 

димно облаче во кое го видов како мавта со рацете нашиот Џовани, механичарот, 

мулатот. Никна од никаде, испружен на земја, со стомакот на земја и неверојатно 

валкан. Беше еден шок, можеби најголемиот што го доживеавме во Фаирија. 

Џовани стана. Желката исчезна... .. . Но немав време да се соземам. Едвај го 

слушнав принцот како среќен вика: „Ја имам! Успеав“ а потоа слушнав еден груб 

глас: 

 „И што?“  

 

Се свртевме како по наредба. Зад нас стоеше, , појавена од никаде, убава 

волшебничка, која му се потсмевала на Џовани. Механичарот поцрвене во лице 

и се обиде да се пушти кон неа. Викија ја испружи раката: 

 „Стој на место!“. И нејзините руси плетенки што и ги покриваа градите се 

разбушавија од налетот на ветрот. „Или“ – се насмеа жената – „сакаш да 

пробаш и други возбуди?“ Џовани застана, а жената зачекори важна меѓу 

нас.  

 „Успеа, така ли?“ Се сврте кон принцот, повеќе весела. „Гледам дека се 

повреди малку, но тоа не е ништо за еден херој, нели? Убедена сум дека 

нема да расфрлиш ниту капка од водата на животот за да се излечиш 

себеси“ - и му ја покажа раната на бутот. „Затоа си херој. Голема работа! Ти 

требаше дури и вкрстен коњ. Самиот немаше да успееш. “ 

Нејзините големи зелени очи немирно играа. Оваа жена не ми будеше ни 

капка непријателство и не разбирав најдобро од каде се појави нејзината „злоба“. 

Попрво би рекол дека повеќе изгледаше како дете кое весело си играше со кукли. 

Не знам зошто, но се повеќе ми се допаѓаше. Имам впечаток дека и кентаурот не 

ја зема многу сериозно или се правеше дека не ја слуша.  

 „Како што виде, до сега те оставив на мира да направите сè што посакавте, 

иако можев да ве спречам да заминете. Не можеш да кажеш дека бев 

многу злобна со тебе? Направи како што сакаше“.  

 „Вистина?“ - праша Брејв Соул. „А бурата? Птиците убијци? А карпите 

никнати од длабочината? Или пак крадците кои беа подготвени да нè 

убијат? А ѕверот во теснецот кој ми ги уби странските другари, што велиш 

на тоа?“ 

Една сенка помина по нејзиното лице и за миг изразот на лицето ѝ се смени. Во 

тој момент неверојатно заличи на дрвената сирена која вози Skylark на вода.  

 „Ѕверот во теснецот? Кој ѕвер?“ - праша таа.  

 „Не се преправај дека не знаеш!“ - заржа горчливо херојот.  
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Всушност мене ми се причинија две суштества, и од едната и од другата страна 

на тесниот канал меѓу карпите. Како и да е, Викија изгледаше прилично 

зачудена. Немаше абер за било какво животно. Ники се приближи до Брејв Соул: 

- „Јас мислам дека е така како што вели таа, принцу. Тој ѕвер. . . , знаеш, 

мислам дека беше нешто друго, беше дојден од друг свет, како и другарите на 

Хипокалос. Се сеќаваш? Тогаш во шумата? Што сè не видовме ние на патот низ 

водите. . . “ 

- „Абе ајде, зар мислите дека би се плашела да кажам за тоа што сум 

направила?“- рече жената со презир. „Можеби“ – рече таа со посладок глас и 

лажно разнежен – „. . . можеби ми е жал за тебе. Си ја виде принцезата, нели? 

Мислам дека едвај чекаш да ја излечиш и да бидете среќни до длабока старост. . . 

или се лажам? Гледаш“- додаде таа посериозна- „ни јас не знам сè. Како да се 

смениле работите. “ 

Брејв Соул не успеа да ја сокрие гримасата, веројатно кога се потсети на грдата 

Анџелина.  

- „Но сега имаш од водата на животот“- продолжи маѓепсичката и нејзиното 

триаголно лице се разбистри некако демонски и продолжи- „Сепак јас те 

советувам да не брзаш да се вратиш кај твојата магична прасица. Би сакала баш 

да ти помогнам некако, но не знам како. Ох но сепак знам. : ќе направам овој 

брод да не ноже да те врати назад. Ќе моѓе да плови но единствено во една 

насока - само напред. Можеш да останеш тука, како овој човек“ (покажува кон 

Давос), „можеш да заминеш пливајќи. Можеш да си изградиш нов брод, ако 

сакаш. . . можеш да направиш сè што ти паѓа на памет. . За тоа време ќе можеш 

да размислуваш за иднината, колку и да биде тешка. Што се однесува до бродот. . 

. ааа, Skylark, така беше нели?“... .. . . . . . – рече - „нема да те однесе до Анџелина, 

онаа со тело на крава. Ако сакаш да бидеш нејзин крал, барај нешто друго. А 

твоите другари кои се странци во нашиот свет, тие можат да одат каде сакаат. Не 

ми е гајле не ми требаат. Не се вклопуваат овде. Само се плашам да не се изгубат. 

“ 

Ме погледна во очи и се насмевна. Нежно, како што ми се причинуваше.  

- „Верувајте ми на зборот“ - продолжи таа - „светот не е една сонувалка. Ако 

сакате да си одите, одете си, само внимавајте да не се изгубите во пустината. . . “ 

Го продолжи последниот збор, гледајќи ме, а јас имав впечаток дека 

повторно гледам лик кој веќе сум го сретнала некогаш, некаде. Ми се 

појавија на ум едни бели трупови, паднати во црвено-жолтиот песок, кои 

се сушеа на жешкиот ветер. Прашав, голтајќи во суво, бидејќи одеднаш 

станав многу жеден.  

-  „А што има од другата страна на Крајот на светот ?“ 

- „Друг свет. . . мислам. Не знам, никогаш не сум била таму и ниту не мислам да 

одам. “ 
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- „А за приказната за една тврдоглава девојка, си слушнала ?“ - ми се испушти 

без да сакам. Викија ме погледна изненадена и се израдував што ѝ го 

привлеков вниманието. Молчеше неколку секунди. Ја збунив? Најпосле рече: 

- „Не, оваа приказна ништо не ми значи. Повеќе не Еве гледаш, има 

прашања на кои неможам најдобро да одговорам“. - вештерката пак намерно ме 

гледаше. . „Ти знаеш ли?“ 

И исчезна оставајќи зад себе еден темен облак што ветрот веднаш го 

распрсна. Јас пак, веројатно заради близината почуствував како ми се 

воспалуваат ноздрвите и почнав да кивам често, со затворени очи и со 

солзење. Одеднаш, ме опфати една топлина и седнав долу на жешкиот 

песок.  

Во следниот миг силно извикав. Под прстите го чуствував течењето на финиот 

песок кој истекуваше од мојата дланка. Над мене сонцето убиствено грееше и 

околу мене се распосла една неприродна тишина. Знаев уште пред да ги отворам 

очите: повторно бев во проколнатата пустина, местото кое ме измачуваше во 

соништата или Господ знае, местото каде ме чекаше смртта. Ми беше топло, 

страв, бев изненаден, жеден, и почнав да трчам, да плачам, да викам и да се 

тркалам низ жолто-црвениот прав на песочните насипи, небаре го изгубив умот. 

Никогаш нема да се спасам! Никогаш нема да се спасам од тука! Никогаш! Бегав 

и бесно го плукав песокот кој ми влегуваше во устата, се подкачував по 

височините што се лизгаа и се протегаа насекаде. Се лизгав и викав со сет глас, 

со исушена уста, испотен, сам, замелен од припекот. Значи за ова зборуваше 

Викија: стигнав на крајот. Пустина. Сам. Можеби последен. Или... .. . к би можев 

воопшто да разбере нешто од овој ирационален свет во кој имавме лоша среќа да 

се срушиме? 

Мислам дека трчав по насипите неколку часа – или кој знае? – можеби 

само неколку минути. Како и да е, по извесно време почнав да се влечам, , , 

гребејќи ја кожата од стаклените нишки на песокот и кажував клетви. 

Продолжив така, со главата собрана во раменици сè додека едната рака не ми 

застана допирајќи едно студено, необично студено месо од човечка нога. 

Погледнав и прво го видов валканото стапало, со испукана кожа, црни нокти. 

Потоа една сива наметка, и таа нечиста. Лицето на оној од чија нога се сопнав, 

тешко го распознав, ставајќи си ја раката како стреа над очите. Го знаев, го знаев 

од некаде... .. . Од каде? Полека се кренав од песокот, ги истресов- воопшто не 

знам зошто - ракавите на униформата и долго го загледав. И старецот ме 

гледаше мене, со благ израз на лицето. . Како да чекаше нешто. Неговите очи, 

зелени и длабоки, ми го привлекоа вниманието, без насолзената коричка која го 

разблажува погледот на луѓето во години, како да не беа негови очи, како да ги 

земал од некој друг кој го знаев. Но сè уште не можев да се сетам.  

Тој прозборе прв: 

- „Уморен си, така ли?“ 
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Потврдив со климање на главата, потоа собрав сила и го прашав со засипнат 

глас, кој и самиот не си го препознав: 

- „Те познавам, те знам од некаде? Сме наишле еден на друг некогаш во овој 

луд свет?“ 

- „Си заборавил!“ - ми замери благо тој. „Не е важно: луѓето забораваат. Се 

викам Делио, и ако сакаш, ќе ти испеам нешто. “ Веднаш, додека зборуваше, од 

под облеката, извади еден инструмент што не можев да го препознаат и засвире 

по жиците. Несвесно изустив: 

- „Приказната за една тврдоглава девојка... .. . “ 

- „Гледам дека не си заборавил баш сè. Или барем на неа се сеќаваш. Затоа 

можеби работите не стојат толку лошо. Добро, дојди со мене странецу“.  

- „Каде? Го прашав“ - но не го почекав одговорот, станав и почнав да 

чекорам по него.  

Старецот веќе го беше свртел грбот и чекореше во некој правец што за мене 

беше кој-било. Не одевме долго: можеби пола час. Слеговме во една длабока 

долина, со тежок застоен мирис, како целиот воздух да се беше здрвил таму со 

илјадници години, како во затворена кеса. Но кога се искачивме на врвот на 

насипот пред нас таму долу, во долината видовме високи, зелени дрва. Оаза! Ја 

гледав и не им верував на сопствените очи. .  

-  „Стигна до својата цел“ - ми кажа старецот. „Оттука самиот ќе се снаоѓаш. 

Да не се плашиш:  

работите се такви какви што треба да бидат. “ 

- „А ти?“ - го прашав, уште збунет од виденото. Но не добив одговор. Се 

свртев, но не го видов, како да се беше стопил во жешкиот воздух. Се упатив кон 

оазата плашејќи се и таа да не исчезне, исто како старецот. Немаше многу да се 

изненадам. Но ништо не се случи, по неколку минути ја галев, со чувство на 

олеснување, свежата кора на дрвата. Најпосле дишев лесно, омекнувајќи ги 

сувите ноздрви со бранот влажен воздух. Насекаде имаше десетина, стотици 

птиците црцорливки кои ме правеа да чуствувам радост што со зборови не 

можам да ја опишам. Пред мене се простираше една чудесна ливада и се 

слушаше живо жуборење на еден извор. Продолжив, придружен од дрските 

птици кои весело ми летаа покрај ушите.  

Влегов во една чистинка. На средината царуваше еден базен со седефасто 

бела боја. во кој имаше проѕирна - и се надевав - студена вода. Без на ништо да 

мислам, го соблеков прашливиот вселенски-костум, се фрлив во базенот, за 

водата да ми навлезе низ сите пори. Се свртев на грб, со отворена уста под 

изворот. Голтав без здив, литри, од свежата течност, која боцкаше нежно на 

јазикот и удирав со нозете како разгалено и задоволно дете. Престанав кога се 

свестив дека црцорењето на птиците се претвори во кристално јасна смеа, 

помалку злобна. Дури тогаш станав и погледнав наоколу.  
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Русата маѓепсничка чијшто лик ме следеше откако ја најдов Фаирија, стоеше 

потпрена на седефестата ивица на базенот и ме гледаше како лудувам. Косата 

слободно ѝ паѓаше по скоро голите рамена покриени само со еден проѕирен вел, 

зелен и долг до над мазните, бели колена. А очите нејзините зелени очи – но, ги 

имав видено некаде, или? – ме гледаа упорно. Одеднаш сватив дека сум гол и 

поцрвенев. Ми гореа врвовите на ушите а образите како да ми се запалија. Со 

едната рака ја собрав облеката што пливаше на водата и ја навлеков на мене. 

Викија, весела, непрестано гледаше во мене, . Почувствував дека треба да кажам 

нешто и тешко промрморев: 

- „Ова треба да е твоето засолниште. . . “ 

 Девојката и понатаму намерно ме гледаше без да одговори, а јас се 

почувствував уште понеугодно. Не можев да смислам нешто попаметно да 

кажам? Погледот ми се лизгаше по тоа младо кревко тело, за потоа да се загледа 

во нејзините фасцинантни змиски очи. Чекорејќи низ водата која ми стигнуваше 

до половина, седнав и јас на ивицата на базенот и почнав да си ги средувам 

мислите. Најпосле имав можност да си разјаснам работите со оваа жена. Зошто 

да не се обидам? 

- „Ти ме донесе овде, нели?“  

- „Се радувам што ти текна“ - ми одговори таа. „Размисли уште подобро: кој 

ве викна во овој свет?“ 

- „Кој свет?“ - се зачудив. „Оваа проклета пустина во која умреа сите мои 

другари? Бескрајната пустелија околу, во која и јас чекам, да се спасам од 

лудите провиденија што ме обземаат? Оваа пустина со нејзините 

пирамиди, со човеколиките ѕверови, нејзините трупови и загатки од кои 

ништо не разбирам! Или... .. . ?“ 

- „Или?“ - побрза таа, треперејќи. „Нели, нели не можеш а да не мислиш, 

така ли? Или... .. . што?“ 

 Молчеше за миг, , , а потоа додаде: 

- „Сега знам дека го направив вистинскиот избор. Послушај ме малку, 

водачу на странците... .. . “ 

- „Се викам Рони. Рони Петершнајт. “ 

- Како и да е Рони. Ти навистина мислиш дека сум толку злобна кучка? 

Мислиш дека посакував да те повредам тебе или твоите придружници? 

Знам дека не си во состојба да разбереш што се случува во нашиот свет, 

ниту би знаел како. Вие ги гледате работите на толку чуден, невешт и 

површен начин. Но сепак, на крајот нешто си разбрал како што треба. 

Инаку не би те довела овде. “ 

- „Да ме доведеш? Зошто?“ 

- „Слушај ме, од сето она што го доживеа во овој наш свет, што би сакал да 

избереш? Реалноста која се протега отаде дрвата и околу нас или. . . 

другиот свет?“ 
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Отаде дрвата, надвор од оазата... .. . Се потсетив на труповите спружени на 

песокта, еден до друг, се сетив на фантасмагоричниот ѕвер со женска глава 

подготвен да ме здроби со еден удар на шепата, на стравичното пловење по 

морето од песок со еден брод... .. . каков брод?  

 И одеднаш во мислите ми се појави ликот на едно момче, црнко и 

долгокосо, со една платнена лента на чело, искачено на јарболот на еден брод кој 

пловеше по реката со зелени брегови и необични суштества, на едно девојче кое 

го сакав во детството, на нежните очи на едно суштество со човечка глава и тело 

на коњ - и се ми се зрбка во главата, се ми се измеша, како да пикнав рака во 

едно клопче со сплеткани конци во кои се обидував да најдам барем еден крај. И 

згора на се, зелените очи на маѓепсничката покрај мене ме прогонуваа насекаде, 

во секое време, на секое место што моето сеќавање го посети. Не изустив ниту 

збор.  

- „Сега, дали гледаш што се случи? Дали разбираш барем дел од сликата?“ - 

продолжи таа. „Се почна да се кине на парчиња. Границите беа прегазени, 

исчезнаа или се растурија, во мали парчиња живот. Ниту јас не сум тоа 

што треба да бидам, без разлика колку и да се трудам. Сепак, мислам дека 

всушност ме мразиш исто толку силно како непромислениот јунак со кој 

станавте другари. Нели е така?“ 

Ми се насмевна, овој пат без тронка злоба, негирајќи го со тоа она што досега го 

кажала. Нејзиното лице лесно се озари и сфатив дека ќе бара нешто од мене, а 

мене ни на крај памет не ми идеше да кажам „не“! 

„Сепак бев лоша, тврдоглава и неправедна со тој беден принц. И со вас не 

се однесував добро! Затоа тешко ќе ти биде да поверуваш дека барам да 

направиш нешто за мене. Само, треба да ме послушаш, инаку“ – покажа 

околу – „песокот ќе остане господар на целиот свет. Што ќе избереш, , , 

песочната пустелија или... .. . мене?“ 

- „Кое е реалноста?“- срамежливо побарав појаснување.  

- „Реалноста? Еве, гледаш на што мислев, како неспретно расудувате вие! Не 

можам за жива глава да ве разберам! Реалноста е ова овде, она таму, она 

отаде. . . Тоа е мојата реалност, твојата или таа на кентаурот. Таа е никаде 

и насекаде, правиш да биде, или ја оставаш да се распрсне, исчезне. Да 

знаеш“ – рече со мек глас – дека не сакам да ги малтретирам твоите 

пријатели. Никогаш не го правев тоа. Работите се сплеткаа многу порано 

пред да дојдете тука. Не е поради човекот коњ или вашиот вселенски брод. 

Но да ги оставиме минатите работи да бидат минато. Она што е сплеткано 

останува сплеткано. Не сакам ништо друго освен да го одржам овој свет во 

целост, . . каков што бил досега. Не е лош свет, до сега сигурно и ти се 

увери во тоа. Доколку би сакал да ме слушаш и да правиш како што ти 

велам, пустината ќе биде настрана уште долго време. Еве со какви 

размислувања те повикав, странецу... .. . ааа, Рони. “ 
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Се сврте и ми покажа една необична, стара опрема испружена на тревата околу 

базенот: еден вид кошула од тркалезни метални плочки сошиени една врз друга, 

едни сребренасти панталони од истиот материјал и еден шлем со мрежа 

поставена токму онаку кадешто треба да бидат очите. Бел пердув стоеше на врвот 

на шлемот. До нив имаше и еден долг меч во облик на крст, со смарагдна дршка.  

- „Не ти барам нешто што неможеш да направиш. Некаде во нашиот свет 

недостига еден маж. Некаде работите излегле од контрола. Изгубија секаква 

смисла. Ти земи ја оваа облека, достојна на витез и порави го тоа што е 

расипано. “ 

- „Сепак не разбирам што сакаш од мене!“ - реков, зачуден од необичниот 

предлог. „Мислам дека не си направила добар избор. “ 

-  Да, да, го направив! Нема воопшто да ти биде тешко, слушни ме што ти 

велам. Многу размислив пред да те изберам тебе. Знам дека не е сосема во ред 

тоа што повикав странец на помош, но можеш ли да кажеш со мирна душа 

дека не тие гајле за никого од тука?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГЕ ШВАРЦ  

 

ПАРАНОЈА ШВАРЦ 
 

(извадок од романот Параноја Шварц,  

издавачка куќа Clusium, 1999) 

 

 

Пролог 

„Сите знаења потекнуваат од врските кои луѓето ги создаваат меѓу себе“ – 

(Еврипид, Ангромаха) 

 

 

СУШТИНА 
 

Чуствувајќи дека неговиот живот е бесцелен, и неспособен да го разбере сето она 

што се случуваше околу него, Гуг одлучи да ја бара нивната суштина.  
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Се повлече во срцето на една густа, стара шума за да води живот на 

самотник.  

25 години живееше мачно спиејќи во грмушките и хранејќи се со корени, 

но во исто време медитирајќи за нештата што го опкружуваат.  

Дваесет и пет години на длабоко медитирање го наведоа до верувањето 

дека ја спознал суштината на работите. Станал мудар човек.  

На крај, за да ги поштеди сите други од тоа да се откажат од дваесет и пет 

години од својот живот со цел да го достигнат истиот заклучок, Гог одлучува да 

се врати меѓу своите, , , и да им ја понуди придобивката од неговите 

продлабочени мисли: им ја откри суштината на нештата.  

 Но уште пред да успее да заврши со зборувањето, Финч, едно пегаво момче 

со будалеста појава, кое работеше како коњушар, , му возврати: 

 „Не е така! Токму обратно е. “ 

 Гуг се замисли, потоа одговори:  

 „Можеби си во право. “ 
„Кога двајца прават една иста работа, не е истата работа“ –  

(Сирус, Сенека, Epistles) 

 

 

ЛЕКЦИЈА ПО ПОЛИТИЧКА ЕКОНОМИЈА.  
Господинот Гуг седејќи половина час го набљудуваше Финч како лови риба. 

Беше вистинско задоволство да го гледаш овој човек, со помината прва младост, 

небричен и парталав, но сепак истакнат со неговите дела. Од далеку се гледаше 

дека Финч е вистински професионалец. Навистина, во тој половина час, 

господинот Гуг го виде Финч како извади на брегот три убави риби, три 

прекрасни примероци. Во близина, неколку рибари-аматери попусто се трудеа 

да фатат риба во море кое изгледа немаше никакви живи суштества за нив.  

Но за изненадување на господинот Гуг, откако го фати третиот и 

најубавиот примерок – и тоа со каква леснотија се фаќаа рибите на јадицата на 

Финч, наспроти очајот на другите рибари -, , професионалецот си ја собра 

опремата, се повлече под сенката на едно дрво и си легна. За неколку секунди, 

заспа.  

„Ете зошто“ - си помисли Гуг - „сиромашните се толку бедни. . . Кога не би 

биле толку мрзливи и би работеле совесно, за неколку месеци значително би им 

се подобрила ситуацијата“. Колку повеќе размислуваше, господинот Гуг се 

повеќе се нервираше. Најпосле, не издржа, се упати кон дрвото под кое спиеше 

големиот рибар и се закашла неколку пати. Финч се разбуди.  

 „Слушај“ - му рече господинот Гуг милно на несреќникот. „Би сакал да 

ти го просветлам умот. “ 

 „Просветли ми го“.  
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 „Види“ - рече господинот Гуг, охрабрен од прекрасната приемливост на 

рибарот. (Некои луѓе се полни со добра воља. Штета што, во најголем 

број случаи, нема кој да ги просветли. ) – „Види, ти сега фати три риби. 

Три, нели? Кажи ми зошто се откажа од работата?“ 

 „Па што требаше да правам?“ 

 „Да ловиш повеќе риби!“ 

 „А зошто?“ 

 „Како тоа „зошто“?! За да ги изедеш. “ 

 „Но мене и на жена ми сосема ни се доволни овие што ги фатив. Дури се 

плашам дека едната ќе треба да ја фрлиме. “ 

 „Зошто да ја фрлиш? Можеш да ја продадеш!“ 

 „Навистина? Зошто?“  

 „За да си купиш подобра јадица. “ 

Финч се почеша по тилот.  

 „Па да“ - призна тој - би можел да го направам тоа. Но една подобра јадица 

е многу поскапа од една риба. “ 

 „Гледаш? Затоа ти кажувам дека не требаше да престанеш со твојата 

работа! Рибар си? Да рибар си. Што треба да правиш? Да ловиш риба. Затоа си 

рибар. Значи ако работеше уште еден час, со рибата што ќе ја фатеше, ќе можеше 

да си купиш една подобра јадица. “ 

 „Да? Па... .. . Но што ќе ми е подобра јадица?“ 

 „Со подобра јадица ќе фаќаш повеќе риби. И тоа со ист напор. “ 

 „Јасно е тоа“ - рече Финч. „Но зошто да фаќам повеќе риба?“ 

 „За да си купиш подобра јадица, исто толку добра како и претходната. “ 

 „Уште една? Зошто?“  

 „За да фатиш уште повеќе риба. Со две добри јадици еден рибар како тебе 

би можел да фати... .. . Охо, хо! 

 „Би се снашол, не велам не... .. . Но зошто да ловам повеќе риба?“ 

 „За да ја продаваш! Не разбираш човече? Од заработените пари, за кратко 

време, би можел да си купиш чамец. “ 

 „Еј! Па кога би имал чамец, би можел со него да тргнам празен и да го 

вратам полн. “.  

 „Гледаш? Гледаш, дека разбра? Можеш да фатиш толку риба и така за 

неколку месеци да си купиш бротче. “ 

 „Навистина? Па да би можел“ - се сложил Финч, повторно чешајќи си ја 

главата. Го обзеде еден дотогаш непознат ентузијазам. Но бранот помина со 

истата брзина како што дојде. „И што да правам со бротчето?“ 

 „Со едно бротче? Кога би имал бротчр, би можел да ангажираш неколку 

рибари, вредни момци - тие да ловат за тебе. “ 
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 „Зошто тие би ловеле за мене?“ 

 „Затоа што ти ќе имаш пари. “ 

 „Значи така? И што би требало да правам со парите?“ 

 „Зарем не сфаќаш?“ - Таковиот очигледен недостаток на сфаќање на 

принципите на политичка економија со право го иритираше Господинот Гуг. 

„Тие ќе ловат риба за тебе, а ти ќе можеш да си легнеш и да спиеш. “ 

 Да? - праша Финч за последен пат. „Но, најљубезно ве прашувам, што 

правам јас сега?“ И си легнува, заштитен од старото дрво целото во чворови, си ја 

стави излитената капа на небриченото лице, и за неколку мигови, почна да `рчи.  

„Што е она што две договорени лица не можат да остварат ? – (Сомадева, Kath, 5, 

12) 

 

 
ТЕЛЕФОНИ 
 

Тој – Гуг – знаеше дека Таа постои, и што е уште поважно, знаеше каде може да 

ја најде. Се чинеше дека ништо не може да ѝ застане на патот на нивната среќа. 

Требаше само да ѝ се јави. Така го сврте нејзиниот број.  

 Во меѓувреме – како што често се случува меѓу две лица кои се вљубени – 

и Таа мислеше на Него. Толку многу сакаше да зборува со него! Се намести 

удобно покрај телефонот, врз една мека перница поставена долу на подот, и 

добро се подготви за долг разговор во кој се ужива. . . . Го сврте бројот.  

Но, бидејќи толку многу посакуваа да разговараат еден со друг, ги кренаа 

слушалките во исто време, а како последица на тоа, линијата која требаше да ги 

поврзе постојано беше зафатена.  

Ниту еден од нив не ја спушти слушалката, туку секој го вртеше повторно 

и повторно бројот бројот на својата љубов. Но, бидејќи единствениот одговор кој 

го добиваа беше само огласувањето на тонот за„зафатено“, првичната досада 

постепено се претвораше во љубомора, потоа со револт: кога единствената твоја 

желба е да го слушнеш гласот на твој/ата сакан/а, зошто Тој/Таа толку долго 

зборува со Бог знае кој? 

Обајцата со часови без престанок се обидуваа да разговараат еден со друг, 

но бидејќи не успеаа во тоа, нивната страст згасна во исто време и двајцата 

истовремено ја спуштија слушалката.  

Сега би можеле да разговараат колку што сакаат еден со друг... .. .  

Еден ден, долги години подоцна, Тој сврте погрешен број и токму Таа му 

одговори: 

 „Мислам дека го згрешивте бројот“ - му рече, без да се сети на неговиот 

глас.  

 „Извинете, ве молам“ - ѝ одговори Тој, без да го препознае Нејзиниот.  
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„Затоа, тој што се врзува за живот, треба да провери дали срцата се складни! Илузијата е 

кратка, каењето долго“ – ( Шилер, Lied, 8, 4. ) 

 

 

 
СВАДБА 
 

На свадбата на неговиот син, д-р Гуг заедно со сите гости присуствува на еден 

необичен настан: 

- „Едгар Гуг“ - праша свештеникот -, „дали ја земаш... .. . . ?“ 

- “Јас сум Едавард Гуг“ - го прекина гласот на среќниот младоженец.  

- „Едгар Гуг, дали ја земаш... .. . “ - сакаше да повтори свештеникот.  

- “Јас сум Едгар Гуг “, повтори младоженецот со истиот пискав глас.  

Во оваа фаза на настанот се создаде еден момент на длабока тишина. 

Свештеникот шепотеше со добра волја: „Едгар Гуг, дали ја земаш за жена... .. . “, , 

а Едгар Гуг продолжуваше да повторува, пак во шепот но пискаво: „Јас сум Едгар 

Гуг“.  

„Знаете, ми изгледа важно да ја прецизираме оваа работа во еден толку 

свечен чин, затоа што би можело било кој да се претстави со мое име и да се 

ожени наместо мене. “ 

- „Но синко, те познавам, уште од кога беше мал... .. . “ 

- „Многу се изменив од тогаш. “ 

- „Добро, но присутни се твоите родители, роднините... .. . “ 

- Па да! Да речеме дека работите се ОК што се однесува до мене. Но не сум 

многу сигурен во врска со тбе? Кој си ти? 

- „Јас сум свештеникот само што не те венчал, Едгар Гуг. “ 

- „Како се викаш? Знаеш, добро е да се каже сè. Пред да стане премногу 

доцна. “ 

- „Јас сум отец Хенри Крупа. “ 

- „Хенри. . . “ - Едгар Гуг замислено го повтори името. „Тетко, добро е добро 

да те венча свештеник кој се вика Хенри?“ 

- „Мене ме венча отецот Георге Крупа. Тој умре 1914. “ 

- „Тогаш, подобро е да се вика Хенри“ - потврди брзо Едгар Гуг. „Хенри... .. . 

Хенри. . . “ 

- „Ова име го добив од татко ми“ - свештеникот се слушна себе си како гордо 

го вели тоа.  

- „А другото?“ 

- „Кое друго?“ 

- „Па, рековте дека се викате и Крупа. Или се лажам? Оче, ако ова прашање 

ви е тешко, можеме да разговараме во четири очи. Ајде, деца, излезете малку да 

ги разгледате селските гробишта! 
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Откако останаа сами во црквата, свештеникот Крупа се почувствува 

непријатно. Едно време беше тишина.  

- „Меѓу нас не би требало да има молк“ - рече најпосле Едгар Гуг.  

- „Ти се чини дека нешто не е во ред?“ - праша свештеникот.  

- „Да не брзаме со заклучоците! Да не брзаме со заклучоците!“ 

- „Тогаш?“ 

- „Вистината е дека никому не му пишува на челото што е и со каква цел е 

тоа што е. “ 

- „Ме познава целото гратче!“ 

- „Но јас не те познавам! Всушност не го познавам ниту пекарот, ниту 

месарот и не си ја знам ниту доилката. Но им верувам затоа што и тие 

велат дека ги познава целиот град... .. . најпосле, најпосле, зошто да ми 

биде денот на свадбата поинаков? И сега, што е со тебе, зошто се засрами?“ 

- „Направи лош гест! Не требаше да ги избркаш надвор! Да си ја испратиш 

невестата на денот на свадбата на гробишта... .. . “ 

- „Сите ќе завршиме таму“ - воздивна Едгар Гуг.  

- „На гробиштата има многу луѓе“ - рече кумот, кој се враќаше со другите во 

црквата.  

- „Го чекаат свештеникот на погреб“ - рече таткото на невестата.  

- „Станува студено, доаѓа зимата“ - додаде некој друг.  

- „Да побрзам“ -, рече Едгар Гуг.  

Во продолжение, церемонијата се одржа нормално, без инциденти.  

 
„За да живееш, остави да живеат... .. . Слушај, гледај и молчи“.  

– (Балтазар Грациан) 

 

ДЕВОЈЧИЊА РОДЕНИ БРЕМЕНИ 
 

Во универзитетската Клиничка болница, се случи еден неверојатен настан кој 

предизвика голема возбуденост меѓу специјалистите и долги статии во 

весниците со ексклузивни наслови на првата страница на сите публикации.  

Стипендистката Зетелмајер-Стоичков Гудрун роди, на пет месеци, здраво 

девојче од 4, 280 кгр. Младата мајка, на возраст од одвај 13 години, и пред овој 

неверојатен настан била сметана за чудо од дете, зашто уште на неполни три 

години предизвика сензација со тоа што зборувала осум јазици, а на 111/2 години, 

матурирала. Одлична студентка на катедрата за Историја на гастрономијата во 

рамки на Факултетот за теоретска и практична исхрана, Гудрун Зетелмајер-

Стоичков која работеше на својата завршна задача се до последениот ден пред да 

роди - настан што ја фати неподготвена бидејќи беше само во петтиот месец на 

бременоста. Таа се надеваше дека кога ќе се породи ќе биде веќе дипломирана и 

со одбранет докторат. Но работата се забрза, детето дојде на свет многу порано 
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отколку што се очекуваше – Благодарние на Бога беше здраво! И се беше во 

рамките на нормалното, земајќи предвид дека се работи за Гудрун Зетелмајер-

Стоичков која сè постигнуваше многу порано од другите.  

Но во нејзиниот случај, уште не ја соџвакал едната зачудувачка ситуација, 

човек веднаш се наоѓаше во друга не помалку зачудувачка ситуација. Овој пат, 

чудото претставуваше фактот што Аристотела-Фитагореиа Зетелмајер Стоичков - 

тоа беше името кое му го дадоа на бебето - беше веќе трудна во моментот на 

нејзиното доаѓање на овој свет. И ова, без разлика како ќе ги посматраме 

работите, секако беше апсолутен рекорд. Комисија од осум специјалисти дојдени 

од сите краеви на светот, ја подложија малата Аристотела Фитагореиа на сите 

можни тестови само за да констатираа дека без сомнение е трудна, и дека на 

четиринаесет години, Гудрун ќе биде горда баба на едно момченце.  

Истражувањата докажале дека Аристотела-Фитагореиа била генетски 

оплодена - можеби како последица на екстензивното книжевно знаење на 

нејзината мајка.  

Аристотела-Фитагореиа роди момченце со тежина од 3.200 килограми кое 

беше крстено Муциус Корнелиус Гуг. Тоа се покажа како сосема нормално дете, а 

во градинка се спријатели со Пој Цепелин, која ја роди на шест месеци Естера 

Евангелина, таа пак трудна во седми месец. Само по неколку дена, последно 

наведената, ја роди Корнелија Грача која пак, додека се уште беше во утробата на 

својата мајка веќе ја беше родила Амелија Арабела. Амалија Арабела пак роди 

три генерации Џудит, Рахаела и Ребека.  

Овие генетски мутации, се докажа не се генетски мутации, туку попрво 

биле ефект од целосно несоодветна исхрана карактеристична за нашето време. 

Ова беше научно докажано - без можност да биде побиено - од самата Гудрун 

Зетелмајер-Стоичков во нејзиниот докторски труд и во следните истражувања, за 

кои двапати последователно ја доби Нобеловата награда.  

Додека да наполни дваесет години, Гудрун веќе беше пра-пра-пра-пра- 

баба. Без извонредниот теоретски и практичен придонес на нејзиното 

истражување, ситуацијата ќе излезеше надвод од контрола.  

За жал „Тоа што излегува од мачка, јаде глувци“! Амалија-Арабела – која 

според некои гласини беше правнука на Гудрун, благодарение на 

(недокументираното) вплеткување во работите на Муциус Корнелиус Гуг - за 

жал, Амелија Арабела почнала, на една многу рана возраст, да манифестира 

интерест, , за Историјата на гастрономијата, зафаќајќи ја на само шест години 

деканската фотеља на Факултетот за теоретска практична исхрана. Во едно од 

нејзините сензационални научно-текстуални излагања таа успеа да ја побие 

теоријата на Гудрун и јасно да докаже дека неисправната исхрана не може да 

доведе раѓање на трудни девојчиња.  

Во текот на следните три годи се родиле уште 27. 654 трудни девојчиња. 

Ритамот на овие случувања беше во сè поголем раст и којзнае како би завршило 
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сето тоа доколку Сократа-Платона дефинитивно не докажеше дека таввите 

случаеви во пракса се невозможни. . Теоријата на Сократа –Платона никогаш не 

беше побиена и оттогаш, повеќе не се раѓаа трудни девојчиња.  

 

„Стеснувањето е мајка на смелоста. “ (Шекспир, Cymbeline, 3, 6) 

 

 

 
 

 
 
 

КАРИЕС 
 

Гуг си ги избриша мустаките со салфетка, потоа стана на нозе и го напушти 

ресторанот. Остатоци од храната му беа останале во кариесот и тој мљаскаше, 

одвреме навреме, непријатно со јазикот.  

Во трамвајот, Гог почна да ги чепка забите со чепкалка.  

Но претенкото дрвце под силниот притисок брзо се скрши.  

Го отвори весник, но неговиот јазик автоматски ги бараше остатоците од 

храна во кариесот.  

Скриен зад големите страници на весникот Гог се обиде со ноктот.  

На негово изненадување, прстот лесно го собра во дупката.  

Потоа ја пикна целата дланка, па целата рака точно до лактот.  

Парчето месо се наоѓаше уште подлабоко, така што господин Гуг ја пикна 

и другата рака и се наведна непретпазливо над кариесот*. . .  

Но само каква среќа имаше, баш тогаш возачот ги удри кочниците 

предизвикувајчи запрање на трамвајот.  

 Гуг загуби рамнотежа и падна главечки напред во сопствениот кариес. 

Внатре мирисот беше тежок а местото беше доста тесно, така што тој се 

чуствуваше како да патува во трамвај пренатрупан со луѓе низ загадените улици 

на големиот град. Поради позицијата – паднал со главата надолу – имаше 

впечаток дека ја чуствува крвта како се лизга кон мозокот. Во приквечерината 

почна да чувствува глад а особено жед. Се наоѓаше во целосна темница, бидејќи 

ја беше затворил устата веднаш по падот. Поради тоа, не знаеше дали е ден или 

ноќ, не знаеше дали квачи во сопствениот кариес еден месец или една недела. 

Почна да вика... .. . сè додека не го слушнаа. . .  

Најпрвин тие се обиделе да го ослободат со чепкалка, но единствено 

успеале само ужасно да го боцкаат. Не можеле ниту забот да му го извадат, 

поради тоа што веќе започнал да гнои. Се додека ситуацијата не се подобри 

животот на Гуг беше во опасност. Но никој не можеше да ја преземе на себе 

законската одговорност да го извади Гуг од неговиот сопствен заб. За да се 
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изведе ова, беше потребна писмена изјава на Гуг – која секако тој не беше во 

состојба да ја даде.  

Гуг реши да се потпре само врз сопствените сили. Со огромни напори, , 

успеа да излезе лазејќи по стрмните ѕидови на забниот материјал. Но тогаш се 

случи непредвидливото. Ослободените нозе му го погалија сводот на горниот дел 

од устата и Гуг икна. Големиот бран на воздух го откорна од кариесот и тој се 

голтна самиот себе. Се лизна низ потесните и пошироките патчиња и застана во 

стомакот.  

Тука не беше толку тесно и тој можеше да мрда. Меѓународната 

организација на црвениот крст со силни мегафони му опиша една совршена 

карта на внатрешноста на еден нормален човек. Сепак, постоеше прашањето, 

дали господин Гуг можеше да се смета за нормален или не. Сепак, тој одлучи да 

не преземе ништо и да ја чека само - елиминацијата. Меѓународната асоцијација 

на Црвениот крст го предупреди, со помош на оние исти мегафони, дека треба да 

побрза: наскоро ќе почне варењето. Се свика и советот за безбедност на ОН, а и 

експерти на НАТО покажаа интерес за случајот. Хелсинкишкиот комитет 

протестираше во име на непочитување на човековите права.  

Гуг немаше време да ги следи природните патишта. Со џебнотo ноже, со 

ноктите и забите почна да си прави пат каде што картата му покажуваше најмала 

дебелина на стомачните ѕидови. Но не напредуваше доволно брзо а и силата 

постојано му опаѓаше. Кога најпосле реши да го пробие стомакот, една ужасна 

слабост го сруши и тој изгуби свест.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Во болница, дежурниот лекар го пополни изводот на умрените со дијагнозата: 

„перфориран стомак“.  

 

*неговите родители многупати му кажуваа да остане дома, на село, таму каде 

воздухот е чист, повеќе да пешачи, , да не им верува на тие луди транспортни 

возила. . Но Гуг не ги послуша и се качи во трамвајот кој ги иницираше грозните 

случувања што следеа. Не стигнал дури ни да си замисли колку убаво би му 

минувало времето слушајќи го постојано жуборењето на изворите и 

фолклоричнотот блеење на овците.  

“Случајноста игра една значајна улога во секој настан, или подобро кажано, таа ја 

претставува самата суштина на секоја човечка акција“  

(Демостен, Olynthiae, 2, 22) 

 

 

АДРЕСА 
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Гуг ја прочита уште еднаш адресата запишана во неговиот бележник, а потоа 

праша еден минувач: 

- „Простете Ве молам, дали можете да ми кажете како да стигнам до 

улицата Моцарт?“ 

- „Улицата Моцарт? Одете право напред и зад аголот. . . “ 

- „Благодарам!“ 

- „Зад спротивниот агол свртете десно, , потоа одете два блока. . . не, чекајте 

да видам. . . три блока, па потоа свртете лево. . . “ 

- „Значи ја преминувам улицата и на првиот агол свртувам десно, потоа 

одам три блока... .. . . “ 

- „Не, човеку! Не си разбрал. . . Ох, господе, како да го натерам да разбере?“ 

- „Но разбрав многу добро... .. . “ 

- „Ништо не си разбрал!“ 

Финч се развика предизвикувајќи еден возрасен господин со елегантна папка 

под мишка да застане покрај нив. .  

- „Што е проблемот?“ 

- „Ајде кажи“ - Финч го праша Гуг, „што всушност бараш ти на улицата 

Бетовен?“ 

- „Сака да стигне до улицата Бетовен? Но зошто, ве молам, го сака тоа“ - се 

заинтересира една дебела и по малку вулгарна жена.  

- „Затоа што. . . Но јас ја барав улицата Моцарт. “ 

- „Зошто?“ 

- „Затоа што. . . затоа што ми се допаѓа музиката“, Гуг се обиде да се 

пошегува.  

- „Обидете се по улицата Том Џонс“ - го посоветува еден пегав ученик.  

- „Бегај од тука, безобразник еден! Не постои улица Том Џонс, ! Каква е 

денешната младина! Се чудам зошто учителите сè уште добиваат плата“ - 

се пожали видниот господин, оној со елегантната ташна под мишка.  

- „Да ги разјасниме работите“ - авторитативно рече наредникот. Каде сакаш 

да одиш?“ 

- „До улицата Моцарт. “ 

- „Лаже! Прашај, го господине полицаец, дали барем знае каде е улицата 

Моцарт?“ 

- „Каде е улицата Моцарт?“ 

- „Па, баш тоа беше предметот на моето прашање. . . баш. . . “ 

- „Тука јас поставувам прашања! Значи тврдиш дека сакаше да одиш на 

место за кое не знаеш ништо?“ 

- „О! Колку пати нашите чекори не одвеле кон непозната иднина“ - 

реплицира бранителот.  

- „Приговарам“ - викна обвинителот.  

Во задниот дел на салата, една госпоѓа од присутните ѝ објасни на сосетката: 
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- „Тој е Австро-унгарски шпион !“  

- „Но Австро-Унгарија повеќе не постои!“ 

- „Па што? Ти ќе ме учиш мене како стојат работите?“ 

- „Тој е наследник на Неро“ - одлучи другиот после едно зрело дебатирање 

во себе.  

- „И што станува со ограбениот воз?“ - се интересира претставникот на 

печатот. „Зошто не го обвините за украдените пари?“ 

- “Има нешто сомнително со оваа улица Моцарт“, - судијата мораше да 

потврди.  

(Еден лут протест беше објавен во ЛИРА, списанието на музичкиот 

конзерваториум. На претставата „Свадбата на Фигаро“, таа вечер, три редари и 

една солистка беа грубо истепани. )  

- „Да резимираме“ - предложи судијата.  

Во статии со врескачки наслови, весниците ширум светот пак се жалат за: 

„Алармантното ескалирање на загадувањето на Океаните“.  

Така, ништо не можеше да се преземе што би го спасило Гуг од смртна 

казна.  

Пред извршување на казната, во ќелијата на Гуг дојде висок функционер 

гарантирајќи му го помилувањето и дури и убава награда; сè што требаше да 

направи Гуг е да ги каже имињата на главните водачи на мрежата за економска 

шпионажа.  

Првите сомнежи во врска со вината на Гуг се појавија две години подоцна. 

Чекор по чекор, се расветли целиот случај. Весниците се разгаламија, а Метро 

Голдвинн Мајер сними филм. Една религиозна секта го прогласи за маченик. 

Конзерваториумот, кој од неодамна, го носеше неговото име, ја претстави 

сипендијата посветена на проучување на животот на патронот Гуг.  

 Десетина години подоцна, се откри дека Гуг беше директен наследник на 

Моцарт. Еден норвешки научник успеа да докаже и нешто повеќе: Гуг беше внук 

на Моцарт. По неколку десетици години, со доказ кој не можеше да се побие, се 

докажа дека Гуг беше незаконски син на големиот Амадеус. Потоа го поставија 

акцентот на и-то: Гуг не бил никој друг, туку самиот Моцарт, и тоа несреќно 

поладне, имал намера само да си оди дома. А кој беше Моцарт? Не се знае. Не е 

ни важно.  

Еден ден, гледајќи една адреса запишана во неговиот бележник, , Моцарт го 

запре Финч: 

- „Простете Ве молам, дали можете да ми кажете како да стигнам до 

улицата Гуг?“ 

- „Да видам... .. . “ - рече Финч, чешкајќи си ја главата на чуден начин - дури 

некој може да каже на еден трасцедентален начин. . .  
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РАДУ Ф. АЛЕКСАНДРУ 

 
 

ПРИКАЗНА ЗА МОЈОТ ТАТКО 
 

Сцена 3 

2.  

Лица: 

Анка, Андреј 

 

 

Андреј, 31 август 1986.  

Тоа утро мојата сопруга замина од дома до Институтот каде што 

работеше, и оттогаш исчезна. Во ташната оставена на биро, имаше 

белешка напишана на рака, за мене: “Мило мое злато, ти си прекрасен 

човек, ти благодарам за дните и ноќите поминати заедно. Ќе ги носам со 

себе, имам потреба од нив. Сега сонувам еден долг и грд сон. “ До денеска 

не успеав да ја одгатнам пораката што таа сакала да ми ја испрати со тие 

неколку зборови. Живеев шеснаесет години без да знам што се случило 

со мојата сопруга, без да разберам дали е жива или не!... .. .  

Денеска, 24 мај 2002 година, на еден семафор во центарот на градот, 

мојата сопруга, зад воланот на една кола залепена до мојата, ми испраќа 

втора порака, која никој од нашето опкружување не треба да ја знае:  

„Жива сум! Тука сум, од крв и месо!“... .. . Анка, што се случува?... .. . Што 

се случи пред шеснаесет годни и што требаше да разберам од пораката 

што тогаш ми ја остави – што се случува и што треба да направам денес, 

од моментот кога ја видов Соња? 

Анка:... .. . . Андреј, јас сум твојата сопруга, а Ирина е нашето дете... .. . . Андреј: 

(зачуден) Потребно е да ме потсетиш за тоа?! 
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Анка: Како што зборуваш, некој што те слуша би бил сигурен дека Соња била а и 

денес е твоја сопруга... .. .  

Андреј: Каков пропуст, какво невнимание! Ти раскажував што се случи и... .. . . 

ѓавол знае како... .. .  

Анка: Те сакам, Андреј! 

Андреј: (ја гушка, ја бакнува, одеднаш ја истргнува од раце и ја гледа вџашен) 

Никој и ништо повеќе нема да ме раздели од тебе и од нашиот мал 

ангел: Никогаш да не се сомневаш во тоа! 

Анка:  Ти благодарам! 

Андреј: Но сега имам потреба од твојата помош. Ти си единственото суштество 

кое успеа да направи ред во моите мисли! 

Анка: Анка: (тивко, со доза на претпазливост). . . . Никогаш не си ми кажал каква 

била твојата реакција кога си дознал дека Соња исчезнала. . . . Се 

прашував... .. .  

Андреј: Како ми било во денот, часот и мигот кога ми ја соопштија веста за 

нејзиното исчезнување!. . .  

Анка: Анка: Се обидував само. . .  

Андреј: Немаше ништо. . . Немаше „момент“ кога дознав! Не е како тогаш кога 

човекот со кого живееш е соборен од инфаркт или паѓа под тркалата 

на некое возило или дури се самоубива, а ти одеднаш се будиш пред 

една вистина која те потиснува со нејзината едноставност. Бев лишен 

од „привилегијата“ да имам пред очи доказ: труп! кој би ме натерал да 

разберам што се случило!. . . Неколку саати во текот на кои се 

прашуваш загрижено каде можела да се задржи, без никаков знак. . . 

Телефоните кои ги вртиш на некои пријатели обидувајќи се гласот да 

ти биде што посмирен. . . Патот до Институтот, каде работното време 

веќе завршило и никој не одговара на телефон... .. .  

 А таму, ташната оставена на биро и пораката од која не можеш да разбереш 

ништо, апсолутно ништо! Но, за којашто ти велат дека не е 

„проштално писмо“ на човек кој имал намера да си го одземе 

животот... .. . И стравот кој гори во умот од помислата дека можеби го 

направила тоа... .. . Ден по ден кога паниката се меша со надежта дека 

кога ќе стигнеш дома, таму ќе биде таа. . . Или телефонот до којшто 

седиш неподвижен, ќе заѕвони и ќе го слушнеш нејзиниот глас. . . 

Или... .. . Измачувањето станува уште понеподносливо кога си 

замислуваш дека. . . секое објаснување за тоа што се случило изгледа 

прифатливо. . . Дури и болната помисла дека личноста што ја чекаш 

умрела и се реинкарнирала во кучето скитник кое оди зад тебе по 

целиот пат до дома. . . И за цело ова време, еден црн и студен бран, 

ужасно студен, те обвива бавно додека целосно не те обземе, давејќи те. 
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. . Оставајќи ги тие околу тебе да мислат дека си жив. . . Помогни ми, 

кажи ми што се случува.  

Анка: Анка: ... .. . . Можеби навистина си ја видел Соња. Сигурно, можеш да се 

прашуваш дали вашата средба била случајна или не, поважно ми 

изгледа дека средбата траела толку колку што таа сакала. . . не 

застанала, не ти кажала ни збор. По шеснаесет години, мислам дека ќе 

беше нормално да ти даде барем еден знак за препознавање, за да 

бидеш сигурен дека не се работи за сличност или за привидение. . . Ми 

кажуваш низ што сè си поминал, се обидувам да го разберам 

измачувањето од сомнежот дали твојата бивша сопруга е жива или не. . 

. Време е и нејзина обврска овој пат да ти овозможи да разбереш. Да те 

ослободи. Не го направила тоа. Зошто? Не знам. Знам само дека 

поминала покрај тебе и продолжила понатаму без да ја сврти главата. . 

. Мислам дека ова е најпаметната работа што можела да ја направи. . . 

И мислам дека така треба да направиш и ти.  

Андреј: ... .. . Тоа е едно решение. Но најпрвин помогни ми да разберам зошто се 

сокрила под капа навлечена врз очите и со црни наочари?. . . Зошто 

барем за миг не дозволи да и се види лицето?!. . . Зарем не е слободна 

да прави што сака?!  

Анка: Анка: (без знаци на агресивност) Слободна?!? Зошто и од кого ?! 

Андреј: (ја гледа неколку мигови и се колеба да одговори). . . Работеше во еден 

компјутерски центар: беше добар математичар.  

Анка: Анка: Стотици, илјади дипломирани математичари работат. . .  

Андреј: Еден компјутерски центар кој мислам имаше врска со војската. . .  

Анка: Анка: Како тоа „мислиш“?! Не знаеш каде работела Соња? 

Андреј: ... .. . Еден ден донесе весник во кој имаше оглас за Компјутерскиот 

центар при Министерството за одбрана. Сакаше да се обиде, мислеше 

дека се подобро платени. Го побара моето мислење, и реков дека ми 

изгледа добра идејата. . .  

Анка: Анка: Ја примиле? 

Андреј: Ми рече дека добро поминала на тестирањето, но никој не ја побара. . .  

Анка: Анка: Па тогаш зошто мислиш дека работела за нив? 

Андреј: ... .. . . Откако исчезна, бев секаде. . . Барав некаква трага. . . Го земав 

весникот и отидов кај министерот. . . Не успеав да стигнам до бирото за 

информации. Дојде еден цивил и многу љубезно ме праша каков 

проблем имам. Му кажав дека мојата сопруга се јави на објавениот 

конкурс за информатичари, во Компјутерскиот центар и. . . . Ме 

прекина и ми рече дека не знае за што зборувам, дека немало никаков 

конкурс. Јас пак му реков дека имало оглас во весник. . . Ме прекина 

пак и ми рече дека немало никаков оглас и дека изгледам како 

сериозен човек и би требало да знам дека се наоѓам во институција 
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која не ги вработува луѓето преку конкурси огласени во дневниот 

печат, а уште помалку специјалистите во Компјутерскиот центар. Се 

изнервирав и го прашав дали ме зафркава, дали ме смета за луд и 

почнав да викам, му го покажав весникот и побарав прием кај другарот 

министер. . .  

Анка: Анка: Можеле веднаш да те затворат! 

Андреј: Дојде еден војник ме фати за рака и ме исфрли надвор. Цивилот викна 

по мене да не случајно ме натера ѓаволот да стапнам уште еднаш таму.  

Анка: Анка: ... .. . Кога пред неколку минути, се запраша дали да се земе предвид 

идејата дека Соња се крие. . . ми изгледаше безсмислена. Сега доколку 

повторно ме прашаш не би знаела што да кажам. . . Толку години сме 

заедно и има работи за кои немам поим. Зошто не ми кажа? Зошто не 

ми кажеш?! 

Андреј: ... .. . Зошто? Да ги пренесам во твојата глава сите тие прашања без 

одговор, сите мои кошмари, или да се обидам да ги пикнам некаде, 

каде никој нема пристап до нив? 

Анка: Во твојата глава! Да останеш далеку сам со нив! Се обиде еднаш Андреј: и 

резултатот беше дека речиси полуде.  

Андре... .. . Мала соба, без прозори, една маса, две столици. . . Една свеќа, која 

мислиш дека ќе згасне секој миг, но која продолжува да гори со саати. . 

. За да стигнам во собата требаше да поминам низ некои подземни 

тунели, низ кои, од еден извесен момент можев да се движам само 

наведнат или дури на колена. . .  

Анка: Што е ова? 

Андреј: ... .. . Оние што ги ѕиркав низ ходниците исчезнуваа пред да стигнам да 

ги видам. . . Никогаш не запамтив ниту еден лик: сенки, не луѓе!... .. . 

Или луѓе претворени во сенки. . . Во канцеларија, секој пат ме чекаше 

Бужор. Седеше на столот, не стануваше, не ми подаваше рака, ми 

даваше знак со главата да седнам и седнував пред него. . . Со добра 

волја, трпелив, понекогаш дури насмеан. . . Потоа ми поставуваше 

секакви прашања, за Соња за нејзиното исчезнување од кои на 

повеќето не знаев да одговорам. . . потоа ми даваше знак дека сум 

слободен, станував и си одев. . . Бужор никогаш не се изнервира, не го 

повиши тонот, не ме удри. . . Имаше трпение со мене, како да имавме 

да поминеме еден пат на чиј крај беше сигурен дека ќе ме одведе. . . По 

неколку дена се враќав. . . Истиот пат, истите и исти прашања. . . не 

знам колку време траеше ова. . . Еден ден го најдов многу расположен. 

Ми подаде рака, ми даде знак да седнам и веднаш кажа, со радост која 

не се обидуваше да ја сокрие: „-Го најдов!“- „Кого?“ прашав “- Како 

кого? Кого бараме ние толку време?“, – „Не знам“, – “Не знаеш?“, „- Не 

знам“, - „Виновникот, човеку! Виновникот!“ – „Кој е?“, – „Ти!“ 
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едноставно директно без коментар... .. . Ми ја покажа вратата. Станав и 

заминав со едно чувство на олеснување какво дотогаш не сум 

доживеал. . . Се стана јасно, бистро. . . Сето измачување беше само за да 

дознаам дека јас сум Виновникот.  

Анка: За што виновен? 

Андреј: ... .. . Од таа ноќ веќе никогаш не сум ја сонувал Соња. . . Дотогаш, по 

цели ноќи, кошмари без крај. . . И потоа, , одеднаш некој го вперува 

прстот кон мене и ми вели „ТИ“... .. . И, од тој момент, повторно ја 

почувствував спокојната тишина. Вперениот прст го изразуваше 

најужасното обвинување против мене и тоа ми донесе мир. . . Вината се 

поднесува полесно отколку сомнежот, отколку несигурноста?. . . Се 

помирив полесно со помислата дека сум виновен отколку со 

неизвесноста за идентитетот на виновникот? Како сме кроени, 

Анка?!... .. . Кажи ми, ти која знаеш да читаш најдобро што лежи во 

нашите души, како господе сме скроени?! 

Анка: ... .. . Бужор е реална личност?... .. . Навистина постоел?  

Андреј: ... .. . Не знам.  

Анка: ... .. . Да претпоставиме дека се објавил огласот за Компјутерскиот центар. . 

.  

Андре Да „претпоставиме“?! 

Анка: Каква би била неговата смисла? Зарем ќе бараа математичари преку „мали 

огласи“?. . .  

Андреј: Не. Беше само начин да ги идентификуваат луѓето од кои имаат потреба, 

за потоа да ги регрутираат.  

Анка: Зошто?! 

Андреј: Една фамилија на цигани од утро до вечер стојат на семафорот по 

булеварот и ги мијат стаклата на возилата. Им дадов нешто пари и две 

слики на Соња и ги замолив да го запишат бројот на возилото кога ќе 

помине од таму.  

Анка: Ако помине. . .  

Андреј: Помина! Ми рекоа дека ја виделе. Црвена кола, но не успеале да го 

запишат бројот бидејќи поминала со голема брзина.  

Анка: Те исмејуваат!  

Андре Ми рекоа дека отсега ќе внимаваат на сите црвени коли и дека нема да ја 

пропуштат. . .  

Анка: Која марка е колата што ја следат? Колку коли со црвена боја поминуваат 

само во еден час под нивниот нос?! Ти ги земаат парите и ти продаваат 

магла! 

Андреј: Сакам да одиме заедно... .. .  

Анка: Треба да ја земеме Ирина од училиште! 

Андреј: (истовремено со Анка)... .. . јас да стојам на едниот тротоар... .. . .  
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Анка: Андреј! 

Андре... .. . ти на другиот, треба да бидеме повеќемина таму, ќе го земеме и Џони, 

и ако помине пак со гужвата, нема да се спаси ќе ѝ го извадиме 

шеширот, од главата, ќе ѝ ги симнеме наочарите и најпосле ќе можеме 

да се погледнеме и да разговараме, да ги разјасниме работите еднаш за 

секогаш!... .. . дојди со мене! 

Анка: (со шепот)... .. . Не... .. . Не го прави тоа. . .  

Андреј: ... .. . . Се плашиш?! 

Анка: ... .. . Да, , Андреј, се плашам.  

Андреј: Како така?! Од кого ли ќе се плашиш уште денес?! 

Анка: ... .. . Не знам... .. . Така чуствувам, без да мислам на нешто конкретно... .. . 

Сè што ми кажа... .. . Начинот на кој се одвивале работите утрово... .. . 

Се работи за случајност или... .. . ? 

Андреј: Се разбира дека не! 

Анка: Или „се разбира дека да“! Немаш ниту еден конкретен елемент, некаква 

извесност. Сè што знаеш сигурно е дека не знаеш ништо сигурно! 

Можеш да се најдеш вплеткан во голема мешаница или можеш да 

продолжиш понатаму, како ништо да не се случило.  

Андреј: Но се случи! 

Анка: Андреј, кога ја нарече Ирина последен пат по име? За тебе постои само 

„Ангелчето“. За „Ангелчето“ твое, за нашето дете, извади си ги од глава 

тие проклети мигови од кај семафорот и дозволи нашиот живот да 

продолжи мирно! 

Андре „Миговите“ за кои што зборуваш траат шеснаесет години!... .. .  

Анка: Бужор, твојот иследник, ти го врати мирот, без да сака да го направи тоа, 

од мигот кога те нарече „Виновен“. Јас со години се обидувам да ти го 

одбранам мирот и не успевам.  

Андреј: Не е вистина и двајцата знаеме колку многу ти должам. Но сега, те 

молам! Разбери, ако Соња е жената која ја видов, тоа е прв пат, а 

можеби и последен кога можам да дознаам што се случило со нас! 

Дозволи ми да направам што треба да направам! 

Анка: По секоја цена?! 

Андреј: До сега ја платив цената наметната од другите. Што може да биде 

полошо од тоа?! 
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СОВРЕМЕН РОМАНСКИ ЕСЕЈ  

 
 
 
 
 

МОНИКА СПИРИДОН 

 

 
ЕВРОПЕИЗМОТ: АНАТОМИЈА НА ЕДНА ОПСЕСИЈА 

 

„Да се измисли Европа“ беше еден парадигматичен процес, нестабилен и 

комплексен на автопретставување, кој од Просветувањето наваму, од една страна 

вклучи, а од друга исклучи широки геополитички и културни простори. Од 

другата страна на овој процес, Лари Волф, меѓу другите, ги идентификува 

напорите на Западна Европа да се дефинира себеси како единствена и вистинска 

Европа, наспроти Алтернативата за не-европска и варварска. (Волф, 1944). 

Просветителското искушение да се замисли европската заедница како вистински 

центар на цивилизацијата, неизбежно доведе до алтернативната проекција за 

некои периферни или „маргинални “ светови, во чие огледало Европа добиваше, 

преку авторефлексија, сознание за себе. Мимикријата, самоогледувањето, 

пронајдокот ориентиран растечки или опаѓачки, беа исто толку решенија за 

претставување на Европа, од центар кон периферија или обратно.  

Покажувајќи јасни симптоми на имагинарно автоколонизирање, романскиот 

идентитетски проект, кој е предмет на ова излагање, започна на источната 

„периферија“ на континентот и се докажа вреден за внимание, во мерка во 

којашто појдовна точка беше Европа, и неизбежно, не-европската алтернатива.  

Имагинарниот романски идентитет беше сцената на којашто се разви цела 

серија културни парадигми, предизвикувајќи притисоци, отстапки и прекини, но 

кои делувале како катализатори на колективните ставови или како неисцрпни 

извори на стереотипи. Поларната ориентација на такви културни модели ја 

издава постојаната опсесија на периферните заедници за силни објаснувачки 
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насоки, крајно, авторитетни, способни да наметнат ригорозен ред на конфузниот 

и немирен плуралитет на своите семантични простори. Како последица, со текот 

на времето, во Романија, противречностите од типот европски/не-европски се 

покажаа привлечни за агенциите одговорни за идентитетската проекција.  

Романскиот културен идентитет стана предмет на јавен интерес само со 

националистичките буржоаски револуции во 1848. Таканаречените „révolutions à 

la française” доведоа до отцепување на Романските Кнежества од отоманскиот 

свет, во сите погледи. Едно такво економско, социјално, политичко и културно 

уредување кон Западот предизвика една интензивна активност од симболична 

имагинарност. Во својство на социо-симболички конструктор, во последните 150 

години, романската нација беше континуирано обновувана.  

Илустрирајќи го типот на имагинарен „супериорен“ конструктор, за кој се 

застапува меѓу другите Бенедикт Андерсон (Андерсон, 1983), парадигмата на 

современиот романски идентитет се одликува со една опаѓачка динамика и е 

производ на локалната интелектуална елита. Кои беа творци и промотори на 

овој вид на национализам е работа достојна за внимание. Во 1848, не повеќе од 

две дузини претставници на буржоаската класа во растеж, мнозинството 

писатели, наречени „les bonjouristes“, го конципираа проектот за националниот 

идентитет и го наметнале како предмет на општ јавен интерес. Во Романија, на 

културните продуценти на аксиоматски начин им беше доделена една суштинска 

улога во дефинирање на нацијата, за неа самата и за останатиот свет. Пред тоа, 

како и по паѓањето на Железната завеса, книжевността си ја презема улогата на 

најголем инструмент за изградба на романската нација. Теоретски развиена како 

секундарна социјална сила (Немојану, 1989, 4-7) романската книжевност се 

наметна како извор и привилегиран двигател на серија модели од акција со 

огромно аксиолошко влијание.  

Овој процес на идентитетската градба беше раздвижен од два главни 

чинители. Едниот политички, со удел на доцното внесување на големата 

Француска Револуција во една „припитомена“ варијанта, околу 1848 година, во 

Источна Европа и особено во зоните претходно под отоманска контрола, а 

другиот културен, ориентиран кон создавањето на национален јазик и 

национална книжевност, во поширокиот хоризонт на појавувањето на Париз 

како претстолнина на европскиот модернизам.  

Создадени како репери на романскиот национален идентитет, 

генеричките категории европски/не-европски делуваа како профитабилни, 

шпекулативни заштити, покривајќи цела серија на имплицитни поларитети: 

космополитизам наспроти автохтонизам, иновација наспроти традиција, 

динамика наспроти стагнација, критика наспроти креативност, световно 

наспроти духовно. Сменети во егзистенцијални стратегии, филозовски, морални, 

идеолошки или политички, антиномиите во прашање добија силен реторички 

идентитет и се развија во стереотипи, основни литературни видови, над-стилови, 
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вербални клишеа. Во овој контекстуален хоризонт, европеизмот означуваше 

пред сè верба во прогрес, рационализам, индивидуализам, духовно -световно, 

култ на оригиналноста и на капиталистичка економија. Наспроти тоа, беа 

избркани примитивизмот, егзотичноста, анахронизмот, автентичноста, 

православниот дух, фобијата на капитализмот, фатализмот (Спиридон, 2004, 15-

17) 

Уште повеќе, двата пола беа идеализирани или демонизирани низ една 

едноставна, но многу ефикасна страрегија: една од двете категории беше 

трансформирана во доминанта на националниот идентитет, вистинското 

национално самосознание, додека, на симетричен начин, другата категорија 

беше стигматизирана како периферна, секундарна, декадентна и субверзивна 

димензија: Алтернативноста (Другиот). Во Романија, овој национализам со 

европска ориентираност функционираше по тоа што Ернест Гелнер го 

нарекуваше политички покрив на една голема нација-држава (Гелнер, 1983): 

Франција.  

Романските интелектуалци од средината на деветнаесетиот век од блиску 

ги следеа француските филозофи просветители кои ја израмнуваа Франција со 

највисоката европска цивилизација (Волф, 1994, 19-21). Просветителската 

опсесија за разум водеше кон повторно откривање на недоразбирањето меѓу 

цивилизацијата и варварството. Една таква логика, на основа на претпоставката 

дека разумот ќе можел да се развие кон зрелост само во модерна Европа. 

Европеизмот најпосле беше создаден како врв на цивилизацијата. Сепак, поимот 

цивилизација наметнуваше едно подредување, и за француските филозофи, 

највисокиот степен на цивилизација во Европа беше персонифициран во 

Франција. Беше токму моментот во кој, на континентот, францускиот јазик го 

замени латинскиот, како јазик на интелигенцијата. Еден век подоцна, во 

Романија, францускит јазик ги замени старогрчкиот и старословенскиот од 

привилегираните позиции, како религиозни идиоми, што пред тоа се користеа.  

Како последица на буржоаските револуции „à la française”, романските земји ја 

претпочитаа илузијата за стабилна и реална врска со Франција. Младите 

романци, се регрутираа на француските универзитети, држеа чекор со локалниот 

политички живот, беа постојано присутни во литературните салони и ги 

поставија основите на една фамилијарна поврзаност. Франко-романските врски 

беа често директни, лични и чуствителни. Во едно писмо објавено во Courrier 

Français, С. А. Розети и Јoн К. Братиану, значајни политички личности на 

времето, му препорачуваа постојано на Едгар Квинет: „Потсетете ја Франција 

дека сме нејзини синови и дека се боревме на улиците за неа. И додадете дека и 

го следевме примерот во се што презедовме“ (Ангелеску, 1998, 49).  

Во 1853, Јон К. Братиану му напиша на Наполеон III, барајќи му помош за 

идното соединување на Романските Кнежества, за што наскоро следеше да се 

дебатира во Париз. Негов главен аргумет беше дека идното политичко 
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соединување би било слично на вистинско „француско освојување“. Романската 

војска, се прецизираше во писмото, би станала француска војска, романските 

пристаништа од Црно Море и од бреговите на Дунав би претставувале пазар за 

пласирање на француската стока. Франција така би ги добила сите предности 

на вистинска колонизација а ниту една од многуте нејзини непријатности 

(Братиану 1938, 31).  

Во некои погледи, овој процес имаше и театрална димензија. 

Драматичната атмосвера на фрацуската револуција и постреволуционерниот 

француски контекст беа имитирани колку инстутиционално толку и реторички, 

на начин што предизвика комичен ефект. Гледајќи во ретроспектива, 

националниот поет Михаи Еминеску критички го опиша периодот, откривајќи 

во идеолошкиот и револуционерниот дискурс на генерацијата од 1848, не само 

еден силен имитирачки порив, но и извесна смешна нишка. Инаку, романските 

историчари ги нарекоа движењата од 1848 „имитирачки револуции“. 

Камуфлирачкиот синдром беше една од основните димензии на проектот за 

романскиот идентитет. Кога, во меѓувоениот период, Чиоран го парафразираше 

Монтескије, поставувајќи го патетичното прашање „Како може да се биде 

Романец?“, тој беше совршено свесен дека културната мимикрија е еден од 

неговите неизбежни одговори. (Сјоран /// Чиоран, 1956, 54) 

Поинаку кажано, романската идентитетска градба, претпоставуваше на 

постојан начин, препознавање на надворешните културни модели, колку 

угледни толку и легитимни. Најистакнат и најиздржлив беше францускиот 

модел, вклучувајќи го Париз, неспорна културна престолнина на европскиот 

модернизам.  

Во Романија, влијанието на европеизмот à la parisienne врз секојдневната 

егзистенција, врз цивилизацијата и менталитетот беше доминантно и без 

конкуренција. Социјалниот живот, формалните врски, ритамот на улицата, 

институциите – сѐ што се одвиваше пред очите на јавноста – се трудеше да се 

преклопи со новите стандарди. Воспитувањето на младата генерација, 

истакнатите манири, јавната забава, претставите, луксузните прошетки – сето 

тоа прогресивно го копираа од француските модели. Но, ако се погледне 

повнимателно, галската мимикрија беше цврсто всадена во најчистиот културен 

простор. Пред да се постави на сцена во секојдневниот живот и да ги пренесе 

моделите во локална фикција, воспитаните и монденските букурештки кругови 

имаа пристап на оригиналните извори на француската револуција. Елитната 

романска франкофилија го носи непогрешливиот печат на Бодлер, на 

скитниците симболисти, како Нервал или Барби Д`Орвили, но и тој на Балзак, 

Пруст и Жид. Паралелно, во предградијата, средната класа, која на крајот на XIX 

век се наоѓаше во енергично социјално и економско исчекување, ги проголтуваа 

Богородичната црква или Мистериите на Париз од Ежен Сиу, преведени во 

фељтон и најчесто објавени во женски списанија. Ако навлеземе подлабоко во 
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фиктивниот свет на романските писатели, Париз го губи монополот во корист на 

други алтернативни модели, или барем соодветни. Сепак, во светот на 

фризерницата, на трговецот, на газдата на ресторант, на модната продавачка, на 

слаткарот, но и во тие на младите од булеварите или на водачите на 

литературните кафулиња, синонимот западно-париски беше несомнен.  

На поинакво ниво од секојдневната народна франкофилија, европскиот 

план бара создавање на модерен национален јазик и книжевност. По 1848, 

модерниот романски јазик беше припоен на оригиналната латинска матрица, со 

интезивно внесување на француски неологизми, соодветни на новите 

цивилизациски и културни реалности. За типичниот романец, длабоко поврзан 

на хипотезата на латинските корени на овој национален идиом, романски, 

едноставно значеше, француски. Во моделирањето на нацијата, локалната етно-

историја и идеалите на „нацијата-маса“, опседнати од падот на Рим и од 

латинското наследство, делуваа во среќна конвергенција со парадигмата на 

модерна ориентираност. Во создавањето на романскиот идентитет, како да беше 

вдомена, како и во други културни простори, една логика на хомогенизираност 

(Доналд, 1988, 33). Поинаку кажано, автоктоната култура може да се опише како 

маневарски театар, во кое идентитетските сили извршија притисок кон 

централизирање, лингвистичка стандардизација и единственост, 

неутрализирајќи ги центрифугалните тенденции за културна диференцијација.  

Во овој поглед, романскиот случај не е изолиран: теоретичарите на 

национализмот инсистираа на изградена природа и на елитистичките корени на 

националните јазици: 

„Националните јазици се по правило квази-вештачки градби, понекогаш 

виртуелно создадени. Точно во спротивната насока во којашто се претставуваат 

националистичките митологии, тие ги нудат приоритетните темели на 

националната култура и матриците на националниот дух. Во случај кога постои 

веќе литературен или административен елитистички идиом, ова може да биде 

претставен во есенцијален лост на националната прото-кохезија“ (Гелнер, стр. 

47-79).  

Паралелно, ова европско Самосознание, космополитско, модерно, 

либерално, световно, динамично, демократично, урбано така како што беше 

дефинирано, беше илустрирано од една голема идеја за голема книжевност. Под 

нејзина заштита, историјата, политичкиот и новинарскиот дискурс, романот, 

поезијата или патеписната книжевност соработуваа или едноставно се мешаа, 

истовремено базирајќи се на масовното внесување на француски модели. Да 

земеме само два примера, модерната романска поезија ги напушти балканските 

нео-грчки модели, позајмувајќи многу брзо француски видови, како еротска, 

историска и дидактичка поезија. Во исто време, во прозата, присуствуваме, под 

покровителство на Балзак, Пруст и Жид на создавање на граѓанскиот роман, 

прогласен како основен вид на модерната автоктона книжевност.  
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Литературните претставувања на Букурешт се исто толку примери на 

заемното потенцирање меѓу романскиот напор за културна мимикрија од една 

страна и манихеистичната опсесија за дикотомија европска/неевропска, од 

другата страна.  

Романската книжевност често ја отелотворуваше склоноста за културно 

моделирање во незаборавни симболички топографи вртејќи околу 

престолнината. Букурешт беше аксиоматската појдовна точка на еден 

семантички устремен поттик, кој како резултат имаше цела серија на необични 

волшебни архитектури како Малиот Париз. Со внимателна анализа, „градот-

текст“ (Гелеј, 1993) наречен Малиот Париз кој одигра клучна улога во 

изградбата на романскиот културен идентитет, беше производ на една 

фасцинантна мешавина на идеолошки клишеа, на стереотипи на здравиот разум 

и на литературни проекции сто насто фиктивни. Оваа урбана имагинарна 

архитектура беше брзо потврдена реторички од училиштето, но и од изјавите на 

повремените патници, мнозинството французи, како Пол Моран, Рејмон Поакар, 

Лисиен Ромие. Малиот Париз, е всушност производ на еден автентичен процес 

на имагинарно автоколонизирање, кое се наоѓа на основата на романската 

идентитетска градба и кое најпосле ја преобрази Франција во едно непожелно 

место, проектирано и инструментализирано од периферна култура, ангажирана 

во борбата за европеизам.  

Како последица на буржоаските револуции, европската парадигма од 

1848, проектирана од les bonjouristes имаше долга кариера и вредна за 

внимание, без да се смени ништо радикално до Втората светска војна кога 

Романија беше окупирана од СССР. Во краен случај, меѓувоениот период може да 

се гледа како врв на автоктоните напори за економско, политичко и културно 

модернизирање, но и за синхронизирање со европскиот уметнички модернизам.  

Во XX век, франкофилија – главниот двигател на локалниот 

евроцентричен проект - беше спроведена од една група на видни интелектуалци 

без додатни фрустрации или локален комплекс на инфериорност, со една 

очигледна наклонетост кон развиеното проблематизирање на нивниот 

идентитет: една вистинска галаксија на културни „ѕвезди“ кои придонесоа во 

промовирање на европеизмот по различни патишта од нивните претходници од 

четириесетиосмата. Со самиот факт да се родиш како романец, тие ја перцепираа 

Европа како аксиоматска татковина.  

Напуштајќи го засекогаш или привремено Букурешт, за попровокативни 

места, тие беа решени да создаваат насекаде, едноставно како европјани. 

Доколку му веруваме на Едвард Саид „најголем број индивидуи припаѓаат на 

една единствена култура, на едно место, на една татковина, додека прогонетите 

се дел барем од две, тоа што ги прави длабоко свесни за паралелните димензии 

на културната припадност“ (Саид, 1984, 170-172). Симболичен до највисок 
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степен, нивниот европеизам направи прекршок и го направи ирелевантен 

тесниот топографска смисла на поимот припадност.  

Некои од нив се сместија во Париз, други постојано се движеа од Романија во 

Франција. Елена Вакареску, на пример, ја претставуваше Романија како 

дипломат во Париз и Женева, додека принцезата Марта Бибеско обично 

поминуваше половина година во Париз, другата половина во Романија, како што 

божицата Просерпина, која си го делеше животот меѓу земјата и пеколот.  

Потомка на византискита фамилија Маврокордацилор, Марта Бибеско се 

освати со еден генерал на Наполеон, преку нејзината свекрва, принцезата 

Караман-Шиме: “Во нејзините жили течеше романска, француска и италијанска 

крв и со интезивен притисок на меморијата, таа се потсети на минатото на сите 

европски семејства, на кнежевствата и на народите кои ја поттикнаа 

креативноста на нејзините претци“, привлекува внимание еден од 

современиците на принцезата (Елиаде 1986, 67).  

Познат гостин на париските салони, Марта Бибеско имаше меѓу нејзините 

познаници воени и политички личности како Рамси Мек Доналд, Невил 

Шамберлен и Винстон Черчил (на кого му посветила една монографија). Како 

доказ за нејзините видни париски пријателства, може да се спомне 

кореспонденцијата со Пол Клодел или добро познатата книга Au bal avec Marcel 

Proust (На бал со Марсел Пруст).  

Целосно посветена на француската книжевност, таа објави во Париз и во 

Букурешт, поваќе од 30 томови, некои одликувани со награди на Француската 

академија. По Втората светска војна, генералот Шарл Де Гол и ја додели Легијата 

на честа за посветеноста и енергијата со која напишала книжевност на 

француски јазик.  

Марта Бибеско ги посвети последните триесет години од животот на една 

огромна книга, која за жал остана недовршена: La Nymphe Europe (Бибеско, 

1960, 1976). Нејзиниот наслов е сликовит, персонифицирајќи ја идејата за 

Европа во женски лик: нимфа. Во книгата на Марта Бибеско, овој посебен вид за 

претставување на европеизмот му отстапува постепено место на еден 

автобиогравски дискурс, детал кој го докажува очигледниот персонализиран 

начин, автопрепорачлив за преземање на европеизмот, кој ги одбележува 

идендитетските опции на романските интелектуалци од дваесетиот век. Тоа му 

додава на идентитескиот проект од 1848 една авторефлексивна конститутивна 

димензија (Тодоси де Зепетнек, 2002, 10).  

Оваа генерација на романски интелектуалци, проевропски ориентирани се 

обиде систематски да ја проблематизира равенката локално наспроти европско, 

со добро потврдени состави, како La Nymphe Europe, јавните дискусии на Елена 

Вакареску во Франција или Швајцарија, размислувањата на Чиоран за тоа Како 

можеш да бидеш романец, објавени во Париз, или Есеите на Мирчеа Елиаде, 

повеќето напишани на француски (Елиаде, 1986, 76).  
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Откако се смести во Западна Европа, Мирчеа Елиаде требаше засекогаш 

да си го дефинира културниот статус, кој во термините Монтескје би требало да 

биде преточен во еден Хјурон. Сепак, неговиот впечатлив Журнал, долг колку 

еден живот, како и неговите есеи, даваат енергична реплика на најужасните 

ограничувања на секого: националните корени. Покрај Марта Бибеско, Елена 

Вакареску или Чиоран, Елиаде додаде нови вредности на традиционалното 

значење на припадноста, изјаснувајќи се за една интелектуална космополитска 

татковина. Спротивно на ограничениот територијален национализам, нивната 

Европа беше побрзо „еден наднационален свет“ (Сулејман 2006, 268).  

Движењето од периферијата кон еден престижен културен центар каков 

што беше Париз, престолнината на европскиот модернизам, може да се земе 

како најголема димензија на напорите на една маргинална заедница да се 

интегрира и да стане видлива. Паскале Касанова која размислуваше за овој 

процес во нејзината книга Светската република на книжевността, како во 

една серија на сродни студии, го карактеризира како сопствен колонијализам 

што претставува обратен вид на движење, од центар кон периферија (Казанова, 

2004) 

Ниеден развој на евроцентричните претставувања на романскиот 

идентитет не може да превиди една помалку видлива реплика од 

франкофилскиот европски надуен проект: оној инспириран од германските 

модели на размислување и акција. Спротивно на јавната еуфорична 

франкофилија овој „скромен“ и некако молчелив европеизам беше промовиран 

од романските студенти дипломирани на филозовските, политехничките или 

економските студии на универзитетите во Берлин, Гисен или Виена.  

Особено по историскиот момент кога во Романија преземањето на 

престолот на династијата Хохенцолерн им понуди подобра шанса, најразличните 

носталгии, аспирации и локалните евроцентрични интегративни амбиции се 

заложија за една про-германска алтернатива. Заеднички е фактот што во 

Германија, протестантската династија на Хохенцолерн повеќе од хабзбуршките 

католици, беше прифатена како потомок на „Идејата за Mitteleuropa“ (Џонсон, 

2002, 169). При крајот на векот, почнувајќи со владеењето на Карло I, 

монархијата на Хохенцолерн го започна процесот на социјална, политичка и 

економска модернизација на земјата, градејќи ја „Европска Романија“. Денес во 

Букурешт се вели „Ни требаа скоро сто години постепено да уништиме сѐ што 

направи кралот Карло I, и сеуште не успеавме сосема!“.  

Од ретроспектива, за многу историчари, прогерманските европски опции 

одговара да се во тесна врска со таканаречената „колонизаторска“ идеја на 

Mitteleuropa. Варијантата на светската политика наречена Mitteleuropa се 

базираше на историската и цивилизациска мисија на германската култура, наука 

и технологија (Џонсон, 2002, 170). Во наједноставното претставување, 
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заедничкиот именител на ова беше планот на една германска империја, доволно 

распространета да одржи еден нов европски ред.  

Инспирирана и потхранета од проектот Mitteleuropa или не, про-

германската европска алтернатива во модерна Романија заслужува да се спомне 

барем затоа што, од другата страна на привидот, воспоставува заеднички печат 

со својот франкофилски антипод: движењето од горе надолу, ориентацијата од 

периферија кон центар и особено, истата упадлива автоколонизаторска 

тенденција. Уште повеќе, двете имаа една идентична временска структура, со 

едно пашоптистичко и едно постпашоптистичко вртење. Непотребно е да 

додадеме дека и прогерманскиот идентитетски проект остава на виделина една 

конзистентна автореференцијална нишка.  

По Револуцијата од 1848, културната и политичка асоцијација Младина 

(Junimea) лансира шпекулативно артикулирана критика на адреса на брзиот и 

површен увоз на француски модели откажувајќи ги како „облици без дно“. 

Синтагмата му припаѓа на Титу Мајореску, лидерот на Младина, филозоф, 

литературен критичар, одличен политичар и премиер. Откриената формула, 

активна и денес во современа Романија, етикетира брзо на неоправданиот увоз 

на култура и цивилизација, сега особено од Европската заедница. Самопрогонет 

во Берлин кон крајот на својот живот, Ј. Л. Караџале, еден од најпознатите 

национални писатели на XIX век, направи во неговата проза едно длабоко 

отсликување на златното доба на Малиот Париз и на Ориентална Белгија, 

претставена како производ на една смешна галска мимикрија.  

Каков што е случајот со проектот за француска ориентираност, 

прогерманската алтернатива беше прифатена во првата половина на XX век 

(особено во периодот меѓу војните) од една група млади елитни интелектуалци, 

кои ја украсија со една видлива авторефлексивна димензија.  

Неофицијалниот и харизматичен лидер на групата, професорот по 

филозофија и политичар Нае Јонеску, го објавува во извештајот теоретски 

односот меѓу европеизмот à la française, видлив, спектакуларен и надуен и про-

германската ориентација, понеочигледна, но поефикасна. За Нае Јонеску, 

франкофилската постреволуционерна ориентација би била повеќе реторична, со 

посебно влијание на образованието и политичкиот дискурс на модерна 

Романија. Додека, во поголема пропорција отколку би можело да се замисли, 

културата вклучувајќи го урбаниот изглед на Малиот Париз, би криела 

есенцијлни и длабоки германски модели.  

Нае Јонеску се афирмирал како еден од најстрасните и најугледните 

критичари на филофранцуската модернизација на Романија, која беше само 

површна имитација на нејзиниот оригинален модел: „Би го нарекол ова еден 

менталитет за промена спротивставен на еден менталитет за создавање“ 

(Јонеску 1928, 147). Цитатот го доловува, со една незаборавна формула, 

„менталитетот за промена“, стабилната парадигмична димензија на романскиот 
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имагинарен идентитет. Следбениците на Нае Јонеску силно го осудија 

театралниот аспект и оригиналната комичност на културната мимикрија, 

воопшто како и обожувањето на „светиот француски модел“. Сепак, не можеме 

да не го земеме во предвид фактот што автоколонизирањето со германска 

ориентираност подржано од нив најпосле го предизвика појавувањето на 

екстремистичкото движење на Железната Гарда.  

 

Наместо заклучоци 

 

Каков што е случајот и на други европски простори, во Романија, нацијата, 

промовирана од интелектуалната елита, функционираше како главен аргумент 

на кохезија за жителите на една несоодветна територија. Според Хабермас, во 

Италија и Германија не беше поинаку: „Пред сѐ, нацијата претставува еден 

политички проект што дава чуство на кохезија. Во случајот на Италија и 

Германија, изградбата на нацијата се одвиваше од горе надолу, во една состојба 

во која интелектуалната елита се обиде да бара подршка за нејзините политички 

проекти“ (Хабермас, 1998, 397-410).  

Иако есенцијално елитистичен, во последните 150 години овој проект 

беше продаван со успех на нацијата-маса, која во Романија, во предложените 

термини од Ерик Хобсбаум беше длабоко приврзана на една сопствена форма на 

„народен протонационализам“ (Хобсбаум, 1990).  

Потврдувајќи ја фамозната формула на Беркли, „Esse est percipi“ (Да се 

биде значи да си забележан), овој тип на културна аспирација кон видливост 

базирана на едно движење од периферија кон центар, би требало јасно да се 

стави во спротивност со таа што се нарекува во моментов „колонизација“ тврди 

Паскале Касанова (Касанова, 2004, 90). Француската авторка сепак не сугерира 

посебен назив за овој процес, сопствен на романската идентитетска градба, и во 

кој, како што произлегува од гореизнесеното, може да ги разликуваме јасните 

атрибути на една „автоколонизаторска“ ориентација. Со нејзината 

центрипетална динамика, генерирана и промовирана од внатре, од 

интелектуалната елита, проекцијата на проевропскиот романски идентитет јасно 

се спротивставува на поимот „колонизација“.  

Треба да се додаде дека легитимно е да се стави овој тип на „имагинарна 

автоколнизација“ точно на антиподот на „империјализмот на имагинацијата“ - 

движење од центарот кон периферијата, дефинирана и истражена од Весна 

Голдсворти во нејзината книга Inventing Ruritania (Голдсворти, 1998), која го 

отсликува спектакуларниот и истраен процес за пронаоѓање на Балканот, 

започнат во модерна Западна Европа и активен до денес.  
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КОРИН БРАГА 

 
 

ИМАГИНАЦИЈА, ИМАГИНАРНО, ИМАГИНАЛНО -ТРИ КОНЦЕПТИ 
ЗА ДА СЕ ДЕФИНИРА КРЕАТИВНАТА ФАНТАЗИЈА 

 

Фантазијата, фикцијата, фикционализацијата, се стремат да станат, во 

современиот свет, истражувачки инструменти наменети да ги комплетираат 

разумот и логиката, и ова не само во доменот на уметноста и културата, туку и во 

науката. Во продолжение ќе го скицирам профилот на три поими кои изразуваат 

различни нијанси на концептот на фантазијата: имагинацијата, имагинарното и 

имагиналното.  

Првиот од термините е од дамнешно време, поттекнува од латинските 

зборови „imago“ и „imaginatio“. Последните два се создадени од француската 

школа за истражување на имагинарното. Досега малку познати во англо-

саксонската средина овие термини немаат соодветни зборови во англискиот 

јазик. Се обидоа со превод преку „imagining“ (термин кој го сугерира фактот дека 

имагинацијата е динамичен процес, како во книгата на Ричард Кирни Poetics of 

Imagining, 1998), и преку „the imaginary“ (во обид да се претвори придавка во 

именка, каков што е случајот во книгата на Волфганг Ајзе The Fictive and the 

Imaginary, 1993), но ниту едниот не го протолкува точно француското значење 

на имагинарното. Последниот термин „имагинално“ создаден од Енри Корбин се 

појавува и во латинска форма „mundus imaginalis“.  

1. Имагинацијата е традиционалниот термин, кој го означува тоа што 

грците ги нарекуваа eikasia и phantasia, односно функцијата на душата создавач 

на слики (eidola, phantasmata, eikones итн). Така, уште од Платон, фантазиите 

беа несовршени, дури погрешни, копии на идејата (eidos, idea), имагинацијата 

беше сметана како психичка функција од втор ред.  

Проблемот со овие претставувања е тоа што, иако се корисни за знаењето, 

сепак тие не се реални сами по себе, туку се нивни замени. Или, можно ли е не-

постоењето да го претстави соодветно постоењето? Во дијалогот Мудриот, 

истражувајќи ги основите на не-постоењето, Платон прави разлика меѓу две 

форми на уметноста на сликата: техника на создавање на коректни соодветни 

слики (eikones) на реалните работи и техника на создавање измислени слики 

(phantasmata) на некои работи кои можат дури и да не постојат (Мудриот, 236 а-

с). Во прв ред, една таква разлика изгледа како да го решава проблемот, правејќи 

eikones да одговараат на постоењето, а phatasmata на не-постоењето. Eikones ќе 

бидат коректните слики, способни да ја рефлектираат вистината, а phatasmata, 

лажни слики кои создаваат заблуди.  

И покрај тоа, прашањата што продолжува да ги поставува Платон во врска 

со спротивностите од софистистичка природа, предизвикуваат нови проблеми. 
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Заради репродуцирање на реалните димензии на работите, понекогаш сликите 

се принудени да лажат. Таков е случајот со колосалните статуи, кои што 

занаетчиите треба да ги деформираат во горниот дел, за луѓето кои ги 

набљудуваат од долу да ги видат во димензионална хармонија. Проблемот не е 

во тоа што едните слики се коректни а другите некоректни, туку тоа што сликите 

колку можат да претстават кработи кои постојат, толку и работи кои не постојат. 

Во јазикот на Платон, ова не води до парадоксалниот заклучок дека не-

постоењето создава живот. Phantasia би била способноста да се создадат 

непостоечки илузии, односно не-постоење (Мудриот 240б).  

Уште повеќе се комплицира ситуацијата кога ги гледаме сликите од 

перспективата на онтологијата и на метафизиката на Платон. Во десетата книга 

од Република, грчкиот филозоф ја изложува славната теорија на двата степена 

на мимикрија. Било кој предмет, на пример, еден кревет, може да се замисли на 

три начини: како парадигма или идеја за кревет, онтологиска суштина, 

претставувајќи „последна природа на нештата“; како кревет материјал од дрво, 

односно иманентна копија на надмоќниот модел; како кревет нацртан од сликар, 

или претставен од еден склуптор, односно една привидна копија на 

материјалната копија на идеалниот модел (Република 597а-598 б). Тврдењето 

дека сликите замислени од луѓето се едни копии на копиите (односно се од втор 

степен) го одведоа Платон до славното исклучување на уметниците од идеалниот 

полис.  

Ученикот на Платон, Аристотел, ги презема размислувањата на својот 

учител во друг контекст, исто толку важен за потеклото на концептот на 

имагинацијата. Во трудот За душата, тој воспоставува една хиерархија на 

функциите на душата: сензации, меморија, имагинација, желба, расудување, 

размислување . и. т. н. Аристотел ја дефинира имагинацијата како способност за 

создавање на внатрешни слики и ја става меѓу сензација (aesthesis) и мислење 

(dianoia). Сликата произлегува од сензации, сепак фантазијата, самата по себе, 

не е сензација. Сликите може да се појават во отсуство на сензациите, како што 

се случува во соништата. Поточно, фантазијата е едно движење на душата 

произведено од сензациите созданени во чинот (За душата 428а-428 б).  

Проблемот со кој се конфронтира фантазијата е тој што, иако генетски зависи од 

сензациите, таа се одделува од нив и е различна од нив. Или, во аристотеловиот 

систем сензациите се тие што ја гарантираат вистината. Сетилата секогаш се 

веродостојни, затоа што се во непосреден допир со надворешните работи, додека 

сликите ја прекинаа оваа врска. Поинаку кажано, „сензациите секогаш се 

вистински, додека сликите често се лажни (pseudeis)“ (За душата, 428а). Од друга 

страна, интелектот (nous) и науката (episteme), кои се наоѓаат на другиот крај на 

скалата на психичките функции, се квалитети, способни да ја развијат вистината, 

благодарение на нивниот внатрешен начин на функционирање, на нивната 

инструментална логика (organon). Наспроти тоа, имагинацијата се наоѓа на еден 
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меѓукат, меѓу овие две нивоа на психичкиот апарат способен да ја гарантира 

вистината, односно сетилата и интелектот. Имагинацијата е сместена во „ничија 

земја“ каде се појавуваат илузиите и грешките. Сликите ги деформираат 

сензациите, создавајќи илузии и лажни претстави, додека свеста и интелектот се 

должни да ги разработат и да ги поправат овие грешки.  

Големите грчки филозофи сметаа дека имагинацијата нема способност да 

ја одрази реалноста и да ја осветли човечката психа. Јудејско-христијанската 

традиција, од друга страна, се сомневаше и таа во имагинативната способност, 

сметајќи ја за извор на оригиналниот грев и на злото воопшто. Така, согласно 

рабинските коментари, Адам, иако создаден според ликот и сличноста на Господ, 

го надминал божесвениот закон, затоа што беше надарен со една способност, 

која, иако го разликуваше од другите животни, го спречи да остане во близина на 

Господ: yetser (имагинација). Поинаку кажано, Адам го привлече забранетиот 

плод затоа што имаше имагинација. Секој пат кога ќе почнат да ја вежбаат 

фантазијата, следбениците на Адам ќе се оддалечат од правиот пат и ќе паднат 

во глупост и еретичност.  

Слична точка на гледање беше прифатена и од христијанските теолози и 

од средновековните доктори, кои, на филозовскиот скептицизам му дадоа и една 

религиозна аверзија против фантазијата. Сите активности врзани со 

имагинацијата како онироманија и другите видови на пророштва беа сметани 

ѓаволски. Родителите на црквата како Тертулиан ги поделија соништата во три 

категории: соништа испратени од Господ, соништа испратени од ѓаволи и 

соништа создадени од човечката душа. Бидејќи соништата од првата категорија 

се мнгу ретки, советот што им го даваa на верниците беше да не се верува во 

соништа, бидејќи тие се или инструмент на искушение и на корупција, или 

обични субјективни илузии. По Советувањето во Тренто, Контра-реформата ги 

интензивира нападите против бујната фантазија на Ренесансата, 

предизвикувајќи го она што Јоан Петру Кулиану го нарекува „големата цензура 

на имагинарното“.  

По религиозната цензура на фантазијата, филозофите на тогашниот 

современ модернизам развија нови аргументи против оваа способност, 

аргументи од рационална и емпириска природа. Почнувајќи од Декарт, 

имагинацијата почна да биде сметана за „домашна лудост“. Во еден краток напис 

(објавен постфестум) Regulae utiles et clares ad ingenii directionem in veritas 

inquisitione, Декарт ја презема чистатa аристотелова разлика меѓу имагинацијата 

и интелектот. Тој потврдува дека ингениум, когнитивната способност на човекот 

се состои од четири функции: перцепција, меморија, имагинација и интелект. Во 

рамките на неговата дуалистичка визија, која ја одделува материјата (res extensa) 

од духот (res cogitans), Декарт смета дека интелектот ги рефлектира 

апстрактните и не-фигуративните идеи на духовната супстанца, додека 

имагинацијата нуди слики на видливите супстанци. Дури повеќе, самата 
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имагинација би била вистински предмет, и просторно и фигуративно. 

Единствената когнитивна функција која има пристап до вистината е интелектот, 

додека имагинацијата е осудена да талка меѓу мноштвото лажни слики, без да 

може да направи сортирање.  

Во најдобар случај, сето тоа што би можела да го направи имагинацијата за да му 

послужи на знаењето, би било да им понуди на идеите од духовна супстанца 

индивидуални и фигуративни примери од телесната супстанца.  

Сепак, ако Декарт сметаше дека е можна извесна соработка меѓу 

интелектот и имагинацијата, Спиноза и други рационалисти ја негираа дури и 

способноста на имагинацијата да соработува со разумот. Во една статија објавена 

постфестум, Tractatus de intellectus emendationem et de via qua optima in veram 

rerum cognitione digitur, Спиноза ја исклучува имагинацијата од „методата“ на 

наоѓање на вистината. Според него, единствен критериум на вистината е 

знаењето. Разумот е единствената психичка функција која може да ја развие 

кoрeктната врска меѓу природата на надворешните предмети и егзистенцијата на 

овие предмети. Во функција на односот меѓу суштина и постоење, Спиноза 

дефинира три врсти на предмети на спознанието: невозможни предмети (чија 

што природа им противречи на постоењето), потребни предмети (чија што 

природа им го противречи непостоењето) и можни предмети (чија што природа 

им го дозволува и постоењето и непостоењето). Потребните предмети се јасните 

идеи на интелектот, кои ги рефлектираат надворешните реални работи. 

Невозможните предмети се фикции создадени од имагинацијата без да 

содејствуваат на реален предмет. Можните предмети се лажни конјуктури и 

интерпретации, кои даваат извесно постоење на една некомпатибилна природа 

со оваа. Интелектот е способен сам да создава потребни предмети, додека 

имагинацијата е изворот на фикциите и на невистините. Паганските митологии, 

народните суеверја, магичните техники како и христијанството сметани се од 

Спиноза како невозможни предмети создадени од фантазијата.  

Гледана како „болест на душата“, имагинацијата била, ред по ред, потценета од 

рационалистите, емпиристите и материјалистите од XVII и XVIII-от век, од 

„филозофите“ на Светлините, од позитивните мислители на XIX век и од 

научниците од XX век. Еден од последните филозофи од оваа категорија е Жан-

Пол Сартр, кој повторно го елаборира концептот на имагинацијата во рамките 

на феноменологијата и на егзистенцијализмот. Преземајќи една стара 

дистинкција на Аристотел, Сартр ја дефинира перцепцијата како создавање на 

слики во присуство на надворешни предмети, а фантазијата како 

актуализирање на слики во отсуство на овие предмети. Негов заклучок е дека 

сликите ја имаат цврстината на непостоењето. Тие немаат реална онтолошка 

основа, како всушност и целата човечка свест. Да се потсетиме дека во 

Постоењето и непостоењето, Сартр идентификува две форми на постоење: 

постоењето само по себе, постоење кое претставува причина за постоењето, 
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постоењето за себе, кое се обидува да се самоанализира и да си даде некакво 

значење и со тоа е принудено да излезе од себе и од постоењето воопшто, надвор 

од се што постои, во непостоењето. Човечката свест е едно постоење за себе, таа 

не создава, таа паѓа во непостоење, и е уривач на тоа што го набљудува. 

Човечката свест е потеклото на непостоењето. Имагинацијата, и таа учествува во 

овој процес на непостоење, создавајќи слики без живот.  

2. Терминот „имагинарно“ е создаден во XX век со цел да го обнови 

концептот доста дискредитиран на „имагинацијата“. Имагинарното (во именска 

смисла) содржи две спротивставени значења. Во првиот случај, тоа ги одразува 

производите на имагинацијата, пасивното тело од слики и претставувања 

создадено од колективна или индивидуална фантазија. Во дефиницијата на Х. 

Ведрин, , имагинарното е светот на верувањата, на идеите, на митовите и на 

идеологиите кои ги впива една индивидуа или цела цивилизација. Во вториот 

случај, имагинарното ја означува динамичната човекова способност што го раѓа 

овој комплексен систем на слики.  

За Клод-Жилбер Дибоа, имагинарното е една психичка енергија која си ги 

наметнува формалните структури како на ниво на индивидуи, така и на ниво на 

колективитети. За Жоел Томас, тоа е „еден систем, еден динамизам организатор 

на слики, кој им дава длабочина, поврзувајќи ги меѓу нив“. Според Жан-Жак 

Виненбургер, тоа ја означува внатрешната сила создавач на имагинацијата, 

„систематските групирања на слики што означува “еден принцип на авто-

организирање, на авто-поетика“.  

Во историјата на европската култура, реконструкцијата, која терминот 

„имагинарно“ го означува со една споредба со терминот „имагинација“, започна 

со Емануел Кант и со идеалистичките филозофии на Фише, Шелинг . и. т. н. Во 

Критиката на чистиот ум, Кант си зацрта да ја надмине „кавгата“ меѓу 

филозофите рационалисти и емпиристи. Тој докажа дека ниту тезата на 

апсолутен приоритет на разумното човечко знаење, ниту таа на приоритет на 

сетилата, така, ниту теоријата на Декарт ниту таа на Име, не се прифатливи. 

Човечкото познавање има место благодарение на соработката меѓу 

сензибилитетот и разумот, првото снабдувајќи ги „содржините“ на интелектот, а 

второто потребните „форми“ за организирање на овој материјал.  

Местото на средба меѓу сетилата и разумот е трансцеденталната 

имагинација, една психичка функција во која Кант гледа претпоставка за 

секакво познавање. Без трансцедеталната имагинација би имале сензации без 

разбирање, или разбирање без сензорска подршка. Додека првата е едно слепо 

познавање, втората е празно познавање. За да стане појасно новото признавање 

што го дава на концептот на имагинација, Кант ја разликува репродуктивната 

имагинација од активната или продуктивната имагинација. Репродуктивната 

имагинација се однесува на мимикричните начини на претставувањето, односно 

на стариот термин на имагинацијата како комбинаторичка функција на некои 
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перцепции и постојни ретроспективни траги. Напротив, продуктивната 

имагинација се однесува на еден трансцедентен начин на формирање или 

создавање слики. Францускит термин „имагинарно“ ќе го преземе кантовиот 

концепт за трансцедентална или продуктивна имагинација.  

Мислителите, следбеници на Кант го развија концептот на имагинацијата 

како априорна форма на психата. Ернст Касирер на пример во Филозофија на 

симболичните форми потврдува дека човечкото мислење и култура се 

моделирани од серија на априорни категории кои ги нарекува „симболични 

форми“. Перцепцијата на надворешните работи е организирана и водена од една 

внатрешна авто-конзистентна и авто-експресивна структура. Оваа „симболична 

видливост“ му додава на перцептивното искуство една неинтуитивна смисла. 

Коцептот за трансцеденталната имагинација беше преземен од други мислители, 

од XX век, како што е Лучиан Блага, кој прави разлика меѓу трансцеденталните 

или разобличувачки метафори и пластичните или репродуктивни метафори, 

или Паул Рикеор кој ги дефинира така-наречените „живи 

метафори“(“metaphores vives”).  

Друга поголема струја која придонесе за рехабилитација на имагинацијата 

беше психоанализата. Во Толкувањето на соништата, Зигмунд Фројд го 

смести изворот на фантазијата на сонот во тоа што го нарекуваше несвесно или 

човечка подсвест. Психологијата на длабочините претпоставува дека 

имагинацијата е една церебрална фукција екстремно креативна и експресивна, 

независна и понатоверана со смисол за индивидуа отколу перцепциите, поимите 

или свесните идеи. Фантазиите кои произлегуваат од несвесното имаат иста 

внатрешна сила и иста евидентност како инстинктите и нагоните.  

Карл Густав Јунг, големиот дисидент од психоаналитичкото движење 

успеа да ги усогласи психоанализата со неокантизмот. Додека Фројд тврдеше 

дека несвесното ниво на психичкото, место од каде се појавуваат фантазиите, 

има индивидуален и неповторлив карактер, Јунг го подигна концептот на 

несвесното од персоналната димензија на колективната. Тој воспостави дека 

колективната несвест е структуирана од сет на матрици кои ги нарече архетипи. 

Според него, архетипите играат иста улога на нивото на психичкиот живот на 

индивидуата како инстинктите на ниво на соматски живот. Митовите и 

симболите кои ја создаваат човековата култура се посебни изрази на 

колективните архетипи.  

Врз основа на овие теоретски бази, мислители како Гастон Башлар, 

Мирчеа Елиаде, Шарл Морон, Жилбер Диран ја основаа, во средината на XX век, 

модерната наука на имагинарното. Карк Керени, историчар на религиите кој 

соработува со Јунг, напиша цела серија на студии посветени на боговите на 

античка Грција, гледајќи ги како архетипски слики на таткото и мајката (Зевс и 

Хера) на мајката и ќерката (Деметра и Персефона), на човештвото (Прометеј) 

или на животот (Дионис) 
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Мирчеа Елиаде, еден друг историчар на религиите, поканет од Јунг да учествува 

на состаноците на кружокот Еранос, напиша една Студија за историјата на 

религиите во која ги организира религиозните симболи на човештвото по 

вертикална скала, која слегува од астрономските неба до пдземјето на Земјата. 

Гастон Башлар, на почетокот научен филозоф, заврши со пишување на една 

серија „психоанализи“ за четирите елементи на Аристотел: оган, вода, , воздух и 

земја, гледани како матрици на човековата фантазија.  

Можеби најзначајниот мислител од оваа линија е Жилбер Диран. Во 1969, 

тој ги објави Антрополошките структури на имагинарното, студија во која се 

ставени основите на еден парадигматичен систем на културните симболи. 

Тргнувајќи од антрополошките шеми и рефлекси (вертикална позиција и 

сексуална функција), тој дефинира три режими на имагинарното: дневен, ноќен 

и цикличен или мистичен. Подоцна, во 90-те години тој додаде на оваа културна 

морфологија една дијахронична и историска метода, што дозволи анализа на 

еволуцијата на констелациите на слики и симболи со помош на концептот 

„семантички базен“. Оваа херменаутика беше наречена „митодологија“. Во 2005, 

еден од неговите ученици, Ив Диран, објави една книга за практична 

психологија во која има за цел да го докаже постоењто на режимите на Диран на 

имагинарното со пмош на една група на тестови наречени А. Т. 9.  

Во 60-те години пак, Жилбер Диран основа Центар за истражување на 

имагинарното, поттикнувајќи создавање на една мрежа на слични истражувачки 

групи, најпрвин во Франција, потоа во други земји, особено на латински јазик. 

Денес, во целиот свет постојат повеќе од педесет истражувачки центри на 

имагинарното, во Франција, Шпанија, Португалија, Италија, Романија, Белгија, 

Швајцарија, Полска, Чешка, Грција, Израел, Бразил, Аргентина, Кореа . и. т. н. 

Меѓу најзначајните современи теоретичари на имагинарното може да се 

цитираат Клод-Жилбер Дибоа, Жан-Жак Виненбургер, Филип Валтер, Мишел 

Мафесоли, Жерар Пејле, Ален Песен, Жоел Томас, Лучиан Боја итн.  

3. Третиот поим кој ја опишува фантазијата, „имагинално“ или „mundus 

imaginalis“, има потекло во една комплементарна традиција на концептот за 

имагинацијата. На некаков парадоксален начин, филозофијата на Платон која 

ги игнорираше сликите како копии на копиите, создаде една алтернативна 

традиција, елаборирана од неговиот ученик Плотин во III век од н. е. Плотин ја 

реорганизирал метафизиката на Платон во еден систем на еманации, во кој, од 

првиот принцип, Едниот, го развива последователно Космичкиот интелект, 

Душата на светот и материјалниот свет. На сличен начин, човекот е составен од 

три природи, интелектот или духовното, душата и телото. Во овој троен систем 

Душата на светот (Anima mundi) одговара на човечката душа, односно на 

чувствата, страстите и фантазијата. Во неоплатонизмот, благодарение на 

нејзината консупстанцијалност со Anima mundi, човековата имагинација добива 

една целосна онтолошка релност.  
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Во Средниот век, кога класичната филозофија во Европа беше 

„заборавена“, муслиманите го преземаа меѓу другите антички концепти и 

неоплатонскиот систем. Во суфи мистиката, постојат три нивоа на релност: 

разбирливиот свет, составен од идеи и суштини; посредниот свет, во кој 

суштествата се појавуваат како видливи фигури но нематеријални и 

чуствителниот свет на телата и материјата.  

Интелектуалната реалност е достапна на чистиот интелект, посредната реалност 

– на визионерската имагинација, а материјалната реалност на чуствата. 

Спротивно со психолошката имагинација што создава нереални фикции, 

визионерската имагинација има пристап до трансцеденталната реалност на 

посредничкиот свет. Ангелите, Пеколот, тврдината на Господ опишани од 

визиите на мистииците, се онтологиски манифестирања на Душата на светот 

(anima mundi). За да ги опише овие мета-психолошки претстави, францускиот 

филозоф Енри Корбен, кој ги испитувал искуствата на мистичните зороастрици 

и на муслиманските шиици, им го даде прaвиот епитет на имагинални односно 

онтологиски реални, во спротивност на терминот имагинарно, односно 

субјективни, со една исклучиво психолошка природа. Тој го нарече посредното 

ниво на космичката реалност mundus imaginalis.  

Некои од неоплатонските и суфи концепти навлегоа во Европа во XII и 

XIII век. На пример, во опишувањето на Мигел Асин Паласиос, космологијата на 

Данте е инспирирана од системите на Ибн Араби и други муслимански 

филозофи, кои им станале познати на христијаните преку учените и 

преведувачите од дворот на шпанскит крал Алфонс Мудрецот. Сепак, 

вистинското откритие на неоплатонизмот се случи дури во Ренесансата. 

Платоновата академија од Фиренца, водена од Марсилио Фичино, ги 

ревалоризира и преведе Платон, Плотин, херметичките договори, создавајќи 

една филозофија алтернативна на христијанската теологија. Во еврејското 

учење, астрологија, алхемија, магија и други скриени дисциплини се засновани 

врз неоплатонизмот, втората еманација или интермедијалниот свет (Pneuma или 

Anima mundi) е двигателот на сите магични влијанија и операции. Испитувајќи 

го содејството на индивидуалната душа со душата на светот, истражувачот ја 

користи имагинацијата за да создаде појави и настани. Со помош на фантазијата, 

наречена vis imaginativa i phantastikon pneuma, тој може да ги преслика и да ги 

материјализира внатрешните слики. Во неоплатонската и затворената 

Ренесанса, имагинацијата имаше oнтологискa ефикасност.  

Романтичарите си ги присвоиле окултистичките филозофии на 

Ренесансата. Исто како и ренесансните волшебници тие ѝ доделуваа на 

филозофијата една божја сила. Поетот е гениј надарен со демонска способност за 

творење. Опасен конкурент на Божјото и творечкото, романтичарскиот гениј е 

создавач на едни микро-светови исто толку онтологиски реални и конзистентни 

како и материјалниот свет. Големата разлика меѓу неоплатонистичката и 



109 
 

романтичарската мистика е во фактот што, за романтичарите, движењето на 

надмоќност не е нагорна, туку надолна, не е дневна туку ноќна, не е 

интелектуална туку имагинативна, не е ориентирана кон надвор туку кон внатре, 

не е ангелска туку демонска. Според германскиот филозоф Хаман, 

самосознанието кое е слегување во пеколот, може да донесе откровение. 

Менувањето на сите овие правци е благодарение на повторното доделување на 

имагинацијата, на оној „магичен јас“ толку извикан од романтичарите, кого 

психоанализата го нарекува несвесен.  

Неоплатонската, суфи или романтичарската фантазија има еден 

имагинален квалитет: таа може да даде материјална форма и едно реално 

присуство на идеите и внатрешните суштини. Мundus imaginalis е свет на 

метафизички слики со иста антологиска конзистентност со светот на 

платоновите идеи. Сепак, постои опасност таквата дефиниција да биде масовно 

оспорена, особено денес, по постмодерниот „пресврт“. Во контекст на 

критичарите на кои релативизмот и современиот скептицизам им ги носи 

големите метафизички раскази и експликативни сценарија на светот, тешко е да 

се прифати безусловно претпочитувањето за вистината и за постоењето од 

шпекулативните системи. Концептите за mundus imaginalis и за онтолошка 

фантазија, е тешко да се верифицираат. Во оваа ситуација, кое би можело да 

биде уште значењето на имагиналната способност? Во обид за усогласување на 

неоплатонизмот во постмодерните времиња, би рекол дека mundus imaginalis е 

еквивалент на тоа што го нарекуваме иконо-сфера или имаго-сфера. 

Современата цивилизација еволуира кон едно „глобално село“ чии што жители 

од целиот свет се во тек со помошта на медиумските средства, со сите настани 

што се одвиваат на земјината топка. Сепак, за разлика од традиционалното село 

каде пренесувањето на овие информации се правеше на директен начин, во 

глобалното село информацијата е индиректна, пренесена со посредници. 

Глобалниот систем на публицитет, дистрибутивните мрежи на филмовите, 

весниците и списанијата, кабловската и сателитската телевизија, интернетот, 

сите овие медиуми не нудат „разбирливи“ слики на луѓето и настаните, туку 

имагинарни слики, преработени во студија и во канцеларии. Овие интер-

субјективни слики, или дури објективни, создадени на колективен начин, 

формираат еден вид на визуелен екосистем. Живееме во една имаго-сфера исто 

како што живееме во атмосфера, биосфера и неосфера. Мислам дека можеме да 

ја асимилираме без големи ризици иконо-сферата, светот создаден од 

современата визуелна цивилизација на еден mundus imaginalis. Врз основа на 

тоа, предлагам термините метафизички и мистични, конструирани од Енри 

Корбен, да се вратат на актуелната култура на сликите.  

Како заклучок, трите концепта и дистинкциите меѓу имагинацијата, 

имагинарното и имагиналното, за коишто приложуваме по една кратка 

биографија, може да се диференцираат врз основа на фактот дека се поврзуваат 
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со три различни нивоа на конзистентност или на онтолошка густина: 

имагинацијата упатува на непостоење, имагинарното на психолошката или 

субјективна реалност, а имагиналното на онтолошката или мистичната 

реалност.  

 

 


