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ОЧИ В ОЧИ
По повод појавувањето на „Македоника“

Izdava
MAKEDONIKA
litera – Skopje

Нужно легитимирајќи се пред јавноста и пред денот,
веднаш ќе речеме дека, во поддршка на многустраните и
можни форми на македонствувањето денес, не сакаме да
Redakcija
се претставиме ниту како претенциозни новодојденци на
Naume Radi~eski актуелната национално-културна сцена, ниту како одреку(glaven i odgovoren вачи на скоро непристојно ограничените колку индивиurednik)
дуални, уште повеќе колективни респектирања на идеите
и на акциите што ги покренувале нашите претходници во
Volf O{lis
поблиските или во подалечните минати времиња. При(Germanija)
Nove Cvetanoski стојно респектирајќи ги токму нив, не ретко имајќи го пред
себе најпрво нивниот пример, не помалку нужно сме загрижени, меѓутоа, само пред помислата дека и поединечно, а
Kompjuterska
уште повеќе како колективитет, и понатаму можеме да
podgotovka
MAKEDONIKA останеме само пасивни, па и немоќни, а во уште полоша
форма дури и несвесни набљудувачи – случајно најдени, но
litera
никако и случајно изгубени на/по патеката што ја изодуваат и нашиов и многу други народи низ судбинските и
Korica
двојни,
а во нашево време веќе и тројни, ако не и уште
Len~e Toseva
посложени одници – на цивилизацијата и на историјата.
Веројатно и затоа, сега и овде ние воопшто и не
Adresa
MAKEDONIKA поставуваме прашање дали на мапата на македонските
периодични публикации денес, во ова не само скудно,
litera
туку многу повеќе скудоумно време, треба или не треба
ul. 4 Juli 170a, 1000
да се појави ново списание – не пак од каков карактер би
Skopje
требало да биде или какви идеи би можело да афирмира
E-mail:
makedonikalitera@yahoo.com тоа? Воопшто немаме илузии ни дека би можеле квалитаTel.: +389 (0)2 2038117; тивно којзнае колку да ја подобриме или пак од нејзините
+389 (0)2 2722820
за нас толку многу неповолни позиции да ја изместиме
Transakciska smetka: таа скудоумна ќуд на времево. Но, барем да не (му)
210065788450142
молчиме. Дајте барем да пркосиме и барем да започнеме
Banka: NLB Tutunska –
да ја учиме лекцијата на ослободување, веќе еднаш – на
Skopje;
ослободување од стравот, ако не повеќе, тогаш најпрво и
EDB: 4044010502677
барем од стравот пред самите себеси.
Најмногу затоа, најмногу со таква цел излегуваме
Pe~ati
денес
токму како поттикнувачи и како трагачи, во најсиPe~atnica Naumovski
гурна форма, пак, како афирматори на подзаборавени или
– Skopje
на нови истражувачки и аналитички македонистички сознанија. И не само на сознанија од наша национално1

културна или просторна провениенција, туку извонредно отворени и приемливи и
за сознанија што доаѓаат однадвор. И тоа од повеќе причини. Најмногу поради
секогаш актуелната валидност не само на сопствените знаења за себеси, туку и на
валидноста на сликата на другите за нас. Покрај тоа, не можеме да не речеме ни
дека немаме и претходници. Како што не можеме да речеме ни дека актуелните
македонски состојби – од егзистенцијално-економските до духовните, односно од
колективната историска свест до индивидуалната физиологија – премногу хуманистички, илузионистички или не знам како прогресирале во однос на далеку подраматичните, па сепак сродни случувања во нашето поблиско или подалечно минато.
Во однос на состојбите и на случувањата, на пример, по или спроти кои, како глас од
пустината се креваше санктпетербуршкиот „Македонски глас“ на Чуповски и на
Мисирков пред девет децении. Веројатно квалитативно не многу поинаку можеме да
се откриваме денес ни во однос на малку повеќе од две децении подоцнежните и
веројатно не помалку национално-историски сигнификантни „Македонски вести“
што ги „испраќаше“ од Софија Ангел Динев, заедно со една цела плејада наши дејци
и творци од/во емиграцијата.
Тие и не само тие наши гласници и гласови што се креваат од, за среќа, не до
толку запустените пустини во нашето минато (како што би посакувал некој) и што
се одбиваат од ѕидот на нашиве денешни амозитети, сигурно и малку поинаку нè
антиципирале. Ако воопшто и можеле да нè антиципираат нас, вакви какви што
сме (и какви што би требало да бидеме или да не бидеме). Ако ние воопшто и го
заслужуваме тоа? Ако воопшто сме можеле да бидеме предвидливи ние од ова
време со нашите невозможно можни позиции (без позиции). Веројатно не малку
поинакви сме можеле да бидеме не само во минатото, не пак ние денес, до толку
повеќе што од денес за утре можеме и да работиме на тоа. Поинакви сме можеле и
поинакви треба да бидеме веќе според загрижувачките визии на нашите за нас сега
недостижни апологети и антиципатори дури и од не така далечното минато. Не
малку е и интересно и значајно како сме видени уште и од многу надворешни
свидетели за и уште повеќе со нашите растежи, падови, немоќи и пркосења од
минатото, но не помалку и денешни. Затоа и ќе настојуваме да бидат овие страници
со посебен респект и отвореност кон нив. Но, не сме несвесни за обврската и тука
да поставиме и да сочуваме и такт и мерка.
Погледнувајќи (се), поради сето тоа, денес, во двојното, ако не и тројно,
временско, огледало, не можеме да не поставиме барем едно од многуте самонаметнувачки прашања: треба ли да отстапиме пред можноста да (не) бидеме малку и
пренагласени – пренагласени барем во очите на некои од оние за коишто сме имале
среќа(!?) да им бидеме современици. Но, излегуваме, ете, ќе речеме пак, сигурно не
и само колку за пркос. Благороден или каков и да е, се разбира. Ако, можеби и не е
– сè уште – и до толку само наивен на македонски начин. Излегуваме, најпосле,
затоа што, едноставно, сè уште нè има. Не сакаме да зафаќаме ниту туѓи, ниту веќе
зафатени простори, места, позиции. Се појавуваме без да пледираме на, не пак да
атакуваме кон којзнае какви откривања ниту на одамна откриени и јасни (за кого
ли?), ниту на непознати и нови (а такви секогаш и сè уште ќе има) позиции,
сознанија, вредности. Сакаме, едноставно, да бидеме нов оркестар, независно од
тоа што би можел да биде компониран главно и од веќе постоечките и, за среќа ли,
од не сосема непознати гласови. – Во име на гласовите што се во нашата претходница. Не помалку и во име на гласовите кои – да не бидеме ни премногу самољубиви ни премногу скептични – ќе се јавуваат и по нас.
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Сретен Перовиќ

МАКЕДОНИЈА ЕКУМЕНА
Exaudi Domine

Да те видам да провидам да не превидам
од незорливата ѕвезда од гребените на Ловќен
од непримерната зора на судната Црна Гора
Да те отмам среде медузите
Загнати по раните што те печат
на испостеното лице
Македонијо мајко со солзи внатре што ти течат
Macedonia erudita Macedonia elevata
Macedonia efemerida Macedonia efeminata
Macedonia ekumena Macedonia errata
Macedonia enologena Macedonia elidirata.
Ти високо стебло со лисје прогризани
ти молњо во грлото на божилакот што бега
ти тишино на огнот и на звукот на праските
окопнува ли твојата премрзната рака сега?
Macedonia egida Macedonia exudata
Maceodnia elodeja Macedonia expulziata
Јадосана мајко со солзи внатре што ти течат
ја глодаат ли насилници твојата става?
Те ставаат ли на крст како Христа
дали со силата на огнот молитва ти дават?
Makedonija ateknija Makedonija anoftalmija
Makedonija aksenija Makedonija atelija
Makedonija eudemonija
Господе, дај да биде!
Клетвата што мојот род ја пратил
а мевлен е за секој што пати
душманот до оборче да го фати:
О јаду се своме забавио!
Пасју душу по свијету носио!
У манити лик ударио!
На крвничка врата хљеб просио!
Људи му – и смрт презирали!
Macedonia adjustata Macedonia aboliata
Macedonia beata
A m e n!
(Препев: Петар Т. Бошковски)
3

UDK 929; UDK 821.163.1.09

Волф Ошлис

МАКЕДОНЕЦОТ НАУМ ОХРИДСКИ
И ГЕРМАНЕЦОТ РЕГИНО ФОН ПРИМ
КАКО ЕВРОПСКИ ДИПЛОМАТИ
„Ние мора, занимавајќи се со Кирил и
Методиј и нивните ученици, да го поделиме златото на минатото од оптоварувањата
со побожни фабули“.
Аугуст фон Шлеце

Пред 1.100 години, на 23 декември 910 г., починал Наум Охридски.
Барем тоа го знаеме сигурно, додека останатите податоци за животот и
дејноста на Наума се скудни.1 Виновни за тоа се биографите, коишто
скоро исклучително пишувале за Климент Охридски, дури и тогаш кога
наводно пишувале за Наум Охридски.2 Положбата е слична на онаа на
светите браќа Константин-Кирил и Методиј: За Методиј имаме (како за
Климент) бројни и потврдени факти, далеку помалку за Кирил, иако тој
(како Наум) беше интелектуално и духовно далеку позначаен од
другиот. Историјата на мисиите на Кирил и Методиј е преполна со
легенди, како и историјата на доаѓањето на Климент и Наум во Охрид.3
Легендарно е, на пример, дека Кирил и Методиј биле основоположници
на чешкиот ерес на Хуситите, додека вистина е дека Чесите ја добиле
христијанската писменост врз основа на македонското „наречје“ на
Кирил и Методиј.4
1

Ch. Hannick: Naum v. Ohrid, во: Lexikon des Mittelalters том VI, München/ Zürich
1993, стр 1054 сл. Wolf Oschlies: Naum von Ohrid, во: Biographisch-Bibliographisches
Kirchenlexikon том XXXII (2011).
2
Блаже Конески и др. (Изд.): Книга за Климент Охридски, Скопје 1966; Митрополит Тимотеј и др. (Изд.): 1100 години од хиротонизирањето на свети Климент во
епископ и доаѓањето на свети Наум во Охрид – Зборник од трудови, Охрид 1995.
3
Hildegard Schaeder: Geschichte und Legende im Werk der Slavenmissiore Konstantin
und Method, во: Historische Zeitschrift Bd. 152 (1935), стр. 229-255.
4
Václav Flajšhans: Písemnictví české slovem i obrazem od nejdávnějších dob až po naše
časy, Praha, 1901, стр. 8.
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Нема ништо попрактично од една добра теорија, а мојата теорија е
дека Наум цело време, значи во преславските години од 885 до 893 и во
охридските години од 893 до 900, бил зафатен во институции и со
работа чија природа и содржина не биле познати за јавноста. Ние би
требало на нов начин да ги толкуваме фактите и околностите што се
однесуваат на Свети Наум Охридски за да дојдеме до еден нов и
поинаков портрет за нeго – почнувајќи можеби со пра-шањето дали
„Наум“ не беше неговото монашко име со едно скриено упатство на
неговиот „ум“.
Блаже Конески и други нè упатиле на фактот дека Черноризец
Храбар е само тајно име на Наум („да се под псеудонимом Храбар крије
у ствари Наум“), значи, авторот на трактатот „О писменех“ (За буквите).5 Авторот напишал една мошне духовита апологија на КирилоМетодиевата азбука, што било незамисливо за Наум, како чиновник на
една црква чија хиерархија била скоро исклучиво од Грци, значи од
одлучни противници на „варварското“ словенско писмо, глаголицата.
Затоа псевдонимот.6
Македонецот Наум тогаш беше првиот (по ранг-листата) чиновник
на дворот на првата јужнословенска држава, чии владетели, бугарските
цареви Борис и Симеон, имале и негувале први трајни и добри контакти
со германските кралеви. На двете страни дејствувале генијални
дипломати, имено Македонецот Наум и Германецот Регино фон Прим
(Regino von Prüm, околу 840 – 915,) коишто морале и можеле да ги
реализираат плановите на своите господари.7 Со оглед на нивните
биографии Наум и Регино биле скоро близнаци: врсници, монаси,
манастирски игумени, високообразовани интелектуалци, писатели, летописци, политички советодавци на своите владетели итн.
Каков човек бил Наум? По етничко потекло тој бил Словен, јазично
Македонец, граѓанско – поданик на Византија, верско – свештеник на
источноримската црква, писмен и повеќејазичен интелектуалец, како
ученик и придружник на Кирил и Методиј – човек со политичко и
меѓународно искуство.
Со други зборови: Наумовата позиција на дворот и неговите
„службени“ контакти со странски пратеници како Регино биле причините Наум скоро непрекинато да работи доверливо, скриено, зад кулисите.
Бугарскиот владетел Борис бил разочаран и гневен што Бугарија, 20
години по христијанизацијата, сè уште немаше ни народно-црковна
5

Блаже Конески (Изд.): Македонска књижевност, Београд, 1961, стр. 20.
Минко Геновъ: Черноризецъ Храбаръ, София, 1942.
7
F(riedrich) Kurze: Handschriftliche Ueberlieferungen und Quellen der Chronik
Reginos und seines Fortsetzers, во: Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche
Geschichte Jg. 15 (1890), стр. 293-330.
6
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автокефалија ни народен јазик во црковната литургија. Дури со доаѓањето на учениците на Кирил и Методиј во Бугарија 886 г., всушност
само двајца од бившите славни „седмочисленици“, имено Климент и
Наум, Борис можеше да се надева на добродојдени помошници за
своите големи цели.8
По неколку месеци престој во престолнината, во 886 г., Климент
бил испратен во западна Македонија и северна Албанија, значи на терени коишто дури 30 години пред тоа биле инкорпорирани во бугарската
држава. Климентовата мисија била знак на истакната почит кон него од
страна на кнезот. Борис му доверил на Климент една третина од своето
царство. Климентовата област Кутмичевица во размери од скоро цела
Македонија, била населена од едно компактно словенско и христијанско
население, значи една покраина од највисоко политичко, етничко и
црковно значење. Дури и државниот администратор на Кутмичевица,
Домет, бил обврзан секогаш да го поддржува Климента.
Ние сигурно нема да погрешиме во претставата дека Климент и
Наум станале најважните фигури во ризичната игра, околу словенизацијата на државата и национализацијата на црквата што ја водеше
Борис. Климент бил одговорен за воведувањето словенска просвета и
богослужба на словенски јазик. Наум се грижел за политичките потези
околу самостојноста на црквата. Местото на дејствието биле „школите“
на Плиска, Преслав и Охрид.
Школите биле, речиси, „мозокот“ на господарот – неговата архива,
информативна управа, тајна служба. „Школите“ биле изградени според
образецот на византиските институции, на што укажуваат звањата на
работниците, на пример „егзарх“ и слични. Климентовата Охридска
книжевна школа била една совршена копија на Магнаурската школа,
најпрестижното училиште во Византија во која учеле свети Кирил а
подоцна и бугарскиот цар Симеон. Книжевните дела на школите не биле
само црковни поуки и пофални слова, туку и светски работи како на
пример „Шестоднев“ на Јоан Егзарх.9
Наум беше еден од основачите на школата во старата престолнина
Плиска којашто се претвори во Преславска книжевна школа, кога
престолнината се преселила од Плиска во Преслав. Седум години (до
893 г.) Наум престојувал во Преслав како раководител на школата,
значи како шеф на штабот на кнезот. Или уште повеќе: Еден византиски
владетел како највисок чиновник го имаше својот „логофет“, еден
германски крал го имаше својот „канцлер“. Бугарските цареви Борис и
Симеон го имале својот „бори такан“ или нешто слично. Звањето не е
8

Петар Хр. Илиевски: Појава и развој на писмото, Скопје 2001, стр. 242 сл.
Минко Геновъ: Иванъ ексархъ, во: Българска историческа библиотека бр. 1/1931,
стр. 56-93.
9
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толку битно колку што е етничкото потекло: Царевите не ги сакаа
Грците, а меѓу Словените немаше ниеден помудар, пообразован, поискусен чиновник од Наума! Да го препознаваме човекот зад неговите
службени обврски!
Познати се драматичните случки во 893 г.10: Климент бил назначен
за епископ Велички, а неговата просветна дејност ја продолжил Наум.
Во Преслав, Симеон, третиот син на кнезот Борис, бил прогласен за цар
на Бугарите. Новиот цар ја прогласил Бугарската архиепископија за
патријаршија и на Народниот собор го воведувал со декрет словенскиот
јазик во службена употреба, па кирилицата стануваше државно писмо.
За соборот во 893 г. постои само едно единствено известие, имено
она од Германецот Регино.11 За промените на нормите на јазикот и
писмото Регино не рекол ниеден збор, веројатно бидејќи од нив ништо
не разбрал. Повеќе го интересирале персоналните промени во врвот на
бугарската држава, и тоа во духот на стариот сојуз со Германците.
Франкската Империја на императорот Карло Велики (747-814) имала
заеднички граници со Бугарската Империја и слични внатрешни и
надворешни проблеми и конфликти.12
Од 826 г. се Докажани се билатералните контакти меѓу Бугарите и
Германците од 826 г., а од 845 г. и личните средби на господарите Борис
и Лудвиг Германски (806-876), внук на Карло Велики. Врз основа на
договорот за пријателски односи од 853 г., Лудвиг дури станал „посредник“ за христијанизацијата на Бугарите. Внук на Лудвиг бил Арнулф
(околу 845-899), од 887 г. франкски крал. Во септември 892 г. Арнулф
испратил едно пратеништво, под раководство на Регино во Бугарија за
со кнез Владимир, наследникот на Борис, да ги обнови и продолжи
старите договори. Најголемата желба на Германците била забраната на
бугарскиот извоз на сол во Великоморавската Империја. Желбата била
одобрена од Владимир. Инаку, тој бил симнат од татко му Борис и
заменет со Симеон. Регино, еден искрен обожавател на Борис, детално,
но и во согласност со тоа, го опишал како личен сведок, присутен на
соодветниот собор во Преслав. Бидејќи присуството на соборот било
задолжително за сите достоинственици на државата, сигурно се случиле
и средби на славниот квинтет Борис, Симеон, Климент, Наум и Регино.
Регино останал во Бугарија до 893 г. Ние не знаеме дали тогаш исто така
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Блаже Ристовски: Кон прашањето за причините за враќањето на Климент
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станало збор и за надворешни проблеми, но веројатно не е случајно што
токму во годините 893/894 почнува низата на победите на Симеон и
Арнулф над своите непријатели.
И една последна забелешка – за крај. Во Македонија долги години
се води една дискусија околу причините за доаѓањето или за враќањето
на Климента во Македонија.13 Според Блаже Конески, дистанциран
учесник во оваа дискусија, има три хипотези:14
• Македонецот Климент се вратил поради чиста носталгија.
• Климент како ученик на солунските браќа не се согласувал со
прифаќањето кирилица наместо глаголица.
• Климент дејствувал по желба на кнезот Борис како учител и
просветител во Македонија.
Пред 40 и повеќе години во Македонија се дискутираше поинаку.
Имено, дека кон крајот на 9 век „е создадена нова словенска азбука, која
подоцна, во чест на Кирил, е наречена кирилица. Тоа подоцна му се
припишува на Климент Охридски“.15 Но, и сегашните хипотези не се, се
разбира, неможни, пред сè не третата, која им одговара на околностите
во тогашна Македонија. Растојанието меѓу Преслав и Охрид – околу
1.000 километри – комуникација, всушност, не била можна. Климент ги
поседувал сите овластувања да дејствува и како амбасадор, гувернер,
државен администратор. Во Преслав живееле Словени, Бугари и Грци,
„христијанството е сè уште слабо развиено, црквата сè уште недостатно
организирана, и тоа под грчко раководство“.16 Меѓутоа, со македонските
Словени словенската просвета била „доста лесно“ (Конески).
Возможна е и втората хипотеза. Од историјата на Охридската
книжевна школа знаеме дека нејзината најбитна карактеристика беше
„задржувањето на глаголицата“ во знакот на „верноста кон делото на
Кирила и Методија“.17 И од германската славистика го знаеме превентивното дејство на „конзервативизмот“ на Охридската школа што се
однесува на кирилометодиевскиот карактер на македонските јазични
норми.18
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Меѓутоа, не е исклучена ни спротивноста – имено дека промената
од глаголицата кон кирилицата да беше направена заедно од Симеон,
Климент и Наум. Овој чекор не беше личен каприц на новиот цар
Симеон, туку една веќе од Бориса долго обмислена политичка неопходност. Глаголицата мораше да биде заменета, променета или реформирана за да се избегнат отворени судири со грчкото раководство на
бугарската црква – или според зборовите на Ѓорѓе Радојчиќ од 1966 г.,
„на Грците требало да им се направи некаква отстапка“.19 Затоа
реформата на писмото била продолжена, можеби малку во цајтнот:
Новото кирилско писмо изгледало како грчкото писмо, приспособено со
неколку букви од глаголицата за специфичните словенски гласови.
Сепак, кирилицата останува еден генијален потег што можеле да го
измислат само Словени како Симеон, Климент и Наум, кои истовремено
ги знаеле своите народнојазични цели и политичките средства за
нивното постигнување.
Постскриптум: На Охридскиот собир за Св. Наум, во ноември 2010
г., имено, оваа забелешка околу „коавторството“ на Климент и Наум на
создавањето на кирилицата ми предизвика немногу критики. Не знаев
ли дека во Охрид уште два-три века глаголицата била во употреба? Се
разбира, тоа го знаев, дури од германски автори. Меѓутоа, мојата тема
беше за положбата во престолнината Преслав, каде влијанието на
грчкиот клер, односно можните опаности од него биле надмоќни - за
разлика од Охрид. Значи, кирилицата во престолнината претежно за
политички цели, а глаголицата во Охридската книжевна школа како
знак на верноста кон наследството на Кирил и Методиј.
На крајот, четворицата биле или се чувствувале наградени. Борис го
видел своето животно дело безбедно и спокојно пак се повлекол во
својот манастир. Син му Симеон бил цар на бугарската империја во
нејзиниот „златен век“. Климент бил првиот јужнословенски епископ, а
Наум можел да го гради својот манастир со средства од царската
благајна.
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Радојчиќ, Климент Охридски... стр. 228.
9

UDK UDK 323.1(4:497.7)"18"(091)

Валентина Миронска-Христовска

СОГЛЕДБИ
ЗА МАКЕДОНСКИОТ ИДЕНТИТЕТ
ВО 19 ВЕК
Во времево на глобализацијава се наметна прашањето за идентитетот, поточно се отворија дискусии за изгубен идентитет, за криза на
идентитетот, за конструкт кој е менлив, за хибридни идентитети. Притоа
ќе истакнам дека овие термини повеќе започнаа да се употребуваат во
насока на националниот идентитет за разлика од нивното првобитно
означување: „психоисторичарот Ерик Ериксон гледаше на идентитетот
како на процес ‚лоциран‘ во јадрото на индивидуата, но и во јадрото на
неговата или нејзината зедничка култура. На овој начин, тој воспостави
врска меѓу заедницата и индивидуата. Во текот на Втората светска војна
тој го разви терминот криза на идентитетот, упатувајќи на пациентите
кои го ‚загубиле чувството на истоветност и историски континуитет‘ и
го воопшти за една цела етапа од животот (како дел од неговиот
епигнетички модел за осумте животни етапи). Во тој модел младоста се
препознава како универзално кризен период со потенцијал за идентитетна конфузија (Маршал, 2004:156).
Терминот национален, национално е поврзан со формирањето на
модерните држави, со формирањето на нациите и нивните идентитети
во 19 век. За да се согледаат во целост процесот и динамиката на конструирањето на идентитетот потребно е да се проследат и предтекстовите на модерното време, да се разгледаат и проучат многу антрополошки, археолошки, литературни записи на еден народ. Македонската наука
е на самиот почеток со овие истражувања, а кои во дадениов момент ни
се неопходни. Голем е недостатокот од расветлувањето и проучувањето
за влијанијата, т.е. придобивките во конструирањето на македонскиот
идентитет од времето на Александар Македонски, Римската Империја,
Византиската, Османлиската, преку идеите за панславизмот, словенофилството, илиризмот, унијатството, Балканска федерација, до состојбите со поделбата на Македонија.
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Затоа ќе го истакнам повикот на Гане Тодоровски за постојано да го
читаме и препрочитуваме нашето минато за да се спознаеме кои сме,
користејќи ја Прличевата тријада: „Познај се себеси, почитувај се себеси
и заштитувај се себеси“; како и повиците на Поленаковиќ „Назад кон
фактите!“ „Назад кон архивите и документите!“, кои Тодоровски ги
поистоветува со дијалектиката на слободниот македонски развој кој го
наложува тоа „враќање“, а кој бил услов на напредок. Според Тодоровски беа потребни расветлувачи, илуминатори, литературни, културолошки, историографски просветители кои ќе го раскопаат мракот на
историјата, ќе ги извлечат на светлината изворните факти на македонската духовна реалност (Тодоровски, 2009:509-510).
Деветнаесеттиот век токму водел кон самопознанието, кон кристализирањето на националната свест, кон проучувањето на минатото, при
што се вршела дистинкција од другите, се барала припадноста. Европските држави се формирале преку обединувањето на малите засебни
територии, односно како што ги означува Мазовер „мини-државите“ кон
кои германските националисти, либералите, а и социјалистите имале
аверзија, поради предрасудите кон селанецот. Значи, на запад се одело
од мини кон макро проекти. Формирањето на нациите на Балканот
одело во обратна насока – од макроимпериите кон мини, посебни држави. Македонската напредна идеја државноста на Македонија ја барала во
составот на Отоманската Империја. Она што треба да се истакне за
формирањето на идентитетот при империите, е тоа што во тој долговековен период, во периодот кога македонскиот народ се наоѓал под
Османлиската Империја е што тој не го изгубил својот идентитет,
односно верата, јазикот, богослужбите се одржувале на црковнословенски јазик, уметниците – зографите ја продолжиле својата автентична работа, биле создавани творби за маченици и светци како бранители на верата, во народното творештво немало забрана на теми и
мотиви, народниот јазик почнал да влегува во пишувана форма преку
дамаскинарите од 16 век. Всушност, дамаскинарската традиција, мешаните зборници е првичниот импулс на националната преродба уште на
самиот почеток на 19 век која започнала со морално поучителните дела
на првите македонски просветители.
Формирањето на националниот, колективниот идентитет во Европа
во 19 век се градел, конструирал и развивал во времето на национализмот преку индустрискиот и технолошкиот развој, преку воспитувањето
и образованието, преку поставувањето на новиот политички систем. Во
19 век и Македонија била опфатена од спроведување на просветителските цели. Започнало: оттргнувањето од црковните догми; самопознанието
како на индивидуално, така и на колективно ниво; развивањето на
граѓанската свест; отворањето училишта и описменување на народот;
спроведувањето на воспитно-образовните реформи (од Џинот, Прличев
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и други, преку исклучителната појава на Јосиф Ковачев); отворањето на
печатници, читалишта, библиотеки; започнал интересот кон народното
творештво; формирањето друштва; започнала иницијативата за кодификацијата на македонскиот литературен јазик, најсуштествениот елемент
на идентитетот, кој нè одржува и развива во културниот, научниот и
секојдневниот живот.
Нулио Миниси истакнува дека нормирањето на одреден јазик претставува јазичен факт чии што крајни цели не се само од јазична природа,
туку тој е стабилен модел за административни документи, за формален
идеал за книжевно творење, за поставување заедничка норма за целото
општество, во која ќе го препознава сопствениот национален идентитет.
А јазикот е тој што ги обединува(л) словенските народи, и токму во
јазикот ја гледале својата идентификација, па правеле паралелни граматики и речници, со што ги поставиле темелите на лингвистиката и компаративистиката. Како јазикот се развивал, се градел, се збогатувал, се
кодифицирал, така поуспешно се потврдувале народите. Голема е литературната продукција од 19 век која, всушност, е непобитниот факт на
македонскиот идентитет.
При формирањето на македонскиот идентитет, за разлика од
формирањето на државите, односно на идентитетите во Европа, влијаела
и модернизацијата, чиј пробив во Македонија во 19 век се одвивал
позабавено поради два фактора: првиот - феудалниот систем, кој веќе од
50-те на 19 век започнал да се руши на нашите простори, а како
глобален систем бил пред крајот, и вториот - револуцијата, која Форд ја
означува како поплава од настани, израз на нови и радикални промени и
во однос на државата, поединецот и на сето она на што полагале право
(2005:383). Германскиот филозоф Гадамер, 19 век го означува како
време на голема општествена реорганизација и политичка и религиозна
промена, време на храбро самоослободување од историските окови на
19 век (2005:21). Во Македонија револуционерните промени не можеле
да бидат до крај остварени, не дошло до самоослободување, бидејќи таа
сè уште не била ослободена, се наоѓала под туѓа власт.
Западноевропските земји во 19 век слободно го започнале конструирањето на националниот идентитет, додека во нашите земји тој се
одвивал во комлексни политички и воени услови. Влијание имале
политичките доктрини: либерализмот (политичка рамноправност, но не
и економска) и национализмот (добросостојба, заштита од надворешни
упади, поединецот да се свртел кон колективниот ентитет, нацијата,
според заедничкиот јазик, религијата, сличните обичаи, историската
поврзаност, без супериорни и инфериорни нации), а подоцна и револуционерниот национализам кој го претставувал спојот на либерализмот и
национализмот поради заедничкиот интерес - рушење на империите:
Хабзбуршката, Отоманската, Руската. Словенските народи се наоѓале
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токму под власта на империите, културно поврзани, свесни за другоста,
а со поделбата на империите не знаеле каде ќе припаднат.
Комплексноста на разрешувањето на прашањето за идентитетот
била зголемена и од економската политика, трговските производи не
можеле да ги заштитат, домашниот пазар не бил доволен, па Балканот за
Европа бил извор на суровина; странскиот капитал пристигнувал од
политички причини или поради подобрување на транспортот, рударството; приватниот капитал бил вложуван во трговија и кредитирање;
буџетскиот дефицит бил финансиран со издавање на обврзници од
државната каса; јавниот долг бил последица на ширење на инфраструктурата и на трошоците на надворешната политика; поради невработеноста се иселувале, партиите доживувале скршнувања или фракции
поради договори за добивање место во власта (Павловиħ, 2004:231-235).
Во Македонија во развиените трговски градови постоела гркофилија,
чија појава се должела на тесно економските интереси на поединци од
граѓанскиот слој. Политички и моќен фактор за асимилација на македонскиот народ од страна на Грција било неканонското укинување на
Охридската архиепископија во 1767 година, по што фанариотите започнале да го воведуваат грчкиот јазик во богослужбите и во наставата.
Сите овие фактори влијаеле врз стабилноста на националниот
идентитет. Од друга страна Франција и Англија ги заслабнале своите
позиции наспрема Русија, која преку културно-политичкиот проект
панславизам (да биде покровител на словенските народи, предводник
односно заштитник на православието и да прерасне во „третиот Рим“) се
спротивставила на пангерманизмот и ја зајакнала својата позиција на
Балканот, особено кај православниот дел од населението. Во тоа време,
за македонскиот народ наспрема грчката политика, прифатлив бил
проектот панславизам и словенофилската идеологија. Кон тоа ги водела
колективната меморија и култот кон светото дело на сесловенските
браќа Кирил и Методиј и нивните ученици, поради што и националната
преродба започнала во име на словенството, објавуваните учебници,
речници, книги биле со предзнакот Словено, Словенска, „беа отворени и
училишта во Македонија со ‚словенско обележје“ (Ристовски, 2001:127).
Словенството било пресвртна мисла за христијаните истакнува Ванчо
Тушевски (2008:315), па започнала борбата за словенска богослужба,
Џинот отворил читалиште во Скопје „Славјански дом“, се интензивирала преведувачката дејност со цел зближување на словенските народи,
за да „преку преточувањето од еден на друг јазик се запознаа и се
проникнуваа словенските литератури, се доближуваа и надраснуваа“
(Исто, 317).
Секако дека словенскиот наднационален идентитет го забавувал
развојот на националниот идентитет. Но, сепак, овој проект бил прифатен и од другите словенски народи, особено од оние кои се наоѓале во
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понезавидна состојба и кои не добиле директна заштита од руската
политика, како на пример Македонија, Украина, Белорусија. Во Хрватска, Људевит Гај го покренал илирското движење, кое за цел си го
поставило изучувањето на словенското минато и афирмирањето на
словенската култура, но на кое го ставил предзнакот јужнословенство.
Во 50-те години на 19 век македонските интелектуалци во потесна
смисла размислувале за заеднички јазик меѓу македонскиот и бугарскиот, бидејќи Бугарија сè уште не била ослободена. Партениј Зографски истакнал дека најпрвин требало славистите да се запознаеле со
македонското наречје, дека било потребно да излегле на јаве сите месни
наречја, да се извади на свет македонското наречје, па потоа да се
зборувало за некој општ јазик. Договор не бил постигнат. Во втората
половина на 19 век, во Македонија, преку просветата започнала и
јазична асимилаторска политика на бугарската и српската пропаганда,
па наспрема јужнословенство постоела скепса, бидејќи кон нејзиното
негирање, анектирање и присвојување претендирале токму дел од нив,
Србите, Бугарите. Опаѓала и довербата кон словенофилството, бидејќи
руските интелектуалци биле немоќни пред руската политика да £
помогнат на Македонија за нејзино ослободување, а по одржувањето на
Берлинскиот конгрес, кресненските и разловечките востаници и револуционери, лозарите, членовите на ВМРО, па и народот го засилиле
сепаратистичкото движење кое се залагало за формирање на самостоен
македонски литературен јазик, обнова на Охридската архиепископија, за
која се водела самостојната борба, бидејќи никој не дал никаква помош,
туку напротив веднаш започнале договорите за поделба на нејзините
епархии меѓу Србија и Бугарија. Во таквиот момент неодминлив е
податокот и за масовно прифатената идеја за унијатство со Римокатоличката црква, која ветувала автономија, богослужба и настава на мајчиниот јазик, и го поддржувала слоганот „Македонија на Македонците“.
За македонскиот народ обновата на Охридската архиепископија
била една од најважните чинители за прашањето за идентитетот, бидејќи
веќе започнало признавањето на другите православни цркви, со тоа и на
нациите. Нејзиното укинување бил најдиректниот удар врз македонскиот идентитет кој го отворил македонското прашање со што започнала најдолгата борба за признавањето на името, јазикот, црквата, територијата и идентитетот.
При формирањето на идентитетот во 19 век, врз што влијаеле
западните земји поради своите политички и економски потреби, покрај
панславизмот, илиризмот, унијатството, во низата проекти ќе го наведам
и планот за Балканска федерација од 1804-1806. Тој бил покренат од
страна на полскиот кнез Адам Чарторијски, кој бил министер за надворешни работи на Русија, во интерес на политичко-воените настани тесно
поврзани со дејствувањето на руската флота на хрватското крајбрежје,
14

односно од потребата на Цар Александар I да се спротивстави на
Наполеон Бонапарта и на неговите планови да ја подели, односно да
завладее со дел од териториите на Османлиската Империја (Piotr, 2005:
129-138).
Идејата за Балканска федерација била обновена во втората половина на 19 век од страна на Грција, Србија и Бугарија кои веднаш по
своето ослободување ги истакнале своите идеи за големотериторијалност. Во нивниот план за Балканска федерација, Македонија се споменува само во однос на тоа како ќе била поделена! Идејата за Балканска
федерација во седумдесеттите години на 19 век била доста афирмирана
од македонските интелектуалци, како од Пол Аргиријадес, по потекло
од Македонија, а образован во Франција, приврзаник на Луј Бланки, на
социјалистите, од Спиро Гулапчев, Ѓорѓи Капчев, Димо Хаџи Димов и
други, како и од напредната западна мисла, но исклучително под мотото
автономна Македонија во таа федерација, односно „Македонија на
Македонците“.
Во 19 век големите сили, спроведувајќи ги своите планови за
остварување на своите геополитички и економски цели, креирале низа
проекти кои предизвикувале кон идеолошки и национални промени, но
кај поединци. Па во расчитувањето на минатото не треба да не збунува
прашањето: „Што си Србин, Бугарин или Грк“ бидејќи во деталното
проследување на колективните записи од 19 век одговорот е Македонец.
Формирањето на македонскиот идентитет се одвивал преку различни
културни и јазични влијанија, на простор на кој егзистирале христијанството и муслиманството, кирилицата, арапското писмо и грчката
азбука, различните културни идентитети. Притоа македонскиот народ
бил научен да го прифати другиот. Неговиот развој уште од античкото
минато минувал низ мултиетнички влијанија, како и од времето на
Отоманската империја во која живееле три милети, од споделувањето на
писменоста со сите словенски народи, од прозрачувањето на христијанството од нејзиниот простор, од придобивките на Александар Македонски, на Византиската Империја, на кои со ексклузивно политичко право
наследник е Грција, па во името на тоа Македонија треба да се избрише
од тоа културно наследство!
Јуџин Борза, кој ја проучува античка Македонија, бележи дека
ниеден дел на европска Турција не бил посложен од Македонија, со
својата заматена смеса од народности и од големата награда, пристаништето Солун, Егејската порта кон Балканот (2004:9), додавајќи дека
можеби никаде на друго место во Европа вековите не оставиле толкав
мултиетнички напласт како во Македонија и дека од почетокот на 20
век, во регионите Македонија и Тракија соседните држави започнале да
си го бараат историскиот континуитет започнат од антиката. Борза
бележи дека европското откривање на Македонија било поврзано со
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воени стремежи, односно „Како резултат на политичките нагодби од
дваесеттиот век, голем дел од античкото македонско кралство беше
присоединето во модерната грчка држава“ (Исто, 100). Притоа го изложува и мислењето на Е. Бадијан кој во својот полемички есеј заклучил
дека, без оглед кое е етничкото потекло и идентитетот на Македонците,
на нив во нивното време генерално се гледало од Грците и од самите
нив како на негрци (Исто, 107). Во контест на ова ќе го истакнеме и
мислењето на Х. Шулце за блокадата на Македонија од страна на Грција
која претендира да е единствениот наследник на македонското царство
на Филип II и на Александар Големиот, па истакнува дека со тоа е
крајно сомнителен континуитетот меѓу старата Елада и модерната грчка
држава (Šulce, 2002:222) и дека Грците со приматот на ова историско
наследство се стекнале преку биографијата на Александар Големиот од
Дројзен од 19 век која требала да претставува пример за обединувањето
на германската земја, а во Бизмарк требале да го гледаат Александар
(Исто, 120).
Но да се навратам на тоа дека македонскиот идентитет бил граден
низ духот на почитување на другиот. За тоа сведочи и Уставот за идното
државно устројство на Македонија, од Македонската лига од 1880, во
кој е истакнато дека територијата што вековито го носи името Македонија да создаде држава под врховен суверенитет на Неговото Величество турскиот Султан, а под покровителство на европските големи сили
како автономна држава на македонскиот народ и на другите националности кои живеат во нејзините граници: Турци, Арнаути, Грци, Евреи,
Власи, Ѓупти и други, на чие чело ќе стои генерал-гувернер (од редот на
националното мнозинство) и негов помошник (од второто мнозинство
на националната група), а 12 ресорни министерства биле поделени
според националните групи: македонската (за надворешни работи, за
внатрешни работи, за војската, за финансиите, за правосудството и за
просветата) турската (за земјоделство и аграрни односи и за општините)
арнаутската (за јавни работи) еврејската (за занаетчиство и за трговија)
грчката (за верата) и влашката (за координација со Високата порта)
(Димевски, Поповски, Шкариќ, Апостолски, 1985:237-241). Македонската лига формирала и Воен штаб, изготвила манифест до македонскиот народ во кој порачува да не им се верува на соседите „кои како
змии се вовлекоа меѓу нас и нè мамат за свои интереси. Здружете се сите
под македонското знаме и кренете го високо, високо во борбата за
слобода и своја независност. Само здружени можеме да ја сочуваме
нашата мила татковина Македонија за себе и да се здобиеме со своја
апсолутна автономија“ (Исто, 326-327).
Овој повик ни е потребен и денес! Бидејќи како што истакнува
Шулце: Европјаните и покрај тоа што мислеле дека нациите без никакви
проблеми би можеле да се укинат или да се раздробат на постоечките
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политички реалитети, а уште повеќе на духовни структури, кои во 19
век биле утописки творби, во сегашноста се докажале како живи
духовни и културни битија, како израз на онаа духовна разноврсност без
која Европа би ја изгубила својата суштина. Па се повикува на Робер
Шуман, иницијаторот на унијата Монтана и првоборец на европското
поврзување, кој видел дека Европа не може да се оддели од својата
историја, бидејќи политичките граници се резултат на историскиот и
етничкиот развој, на националното единство, на традицијата; нив никој
не помислува да ги укине. ... Европските граници би требало што
помалку да попречуваат на размената на идеи, луѓе, и добра. Во иднина
над застарените национализми би требало да биде чувството на
солидарност. Заслугата на национализмот е тоа што на државите им
даде традиција и солидна внатрешна структура, па на тој темел да се
направи нов кат. Наддржавноста би се поставила на националната
основа, при што не би се откажале од славното минато (Исто, 223).
Токму минатото на Македонија е вградено во македонскиот културен идентитет, во нејзиното богато историско минато, во духовното и
материјално богатство. Културното наследство на Македонија, нејзиниот идентитет е вграден уште во предисторијата, во керамичките
култни предмети на „МАЈКА-ЗЕМЈА“, односно „МАЈКА-КУЌА“, во
придобивките од епохата на металите, од железното време, во изработката на накит: „Неговите облици се впечатливи и интересни до тој
степен што во науката се земаат како еден од клучните елементи за
етно-културно диференцирање на жителите на овие подрачја во однос
на соседите“ познати како „македонски бронзи“ или „пајонски бронзи“
(Чаусидис, 1995:29); во остатоците од над 230 базилики, па „Ваквото
изобилие на ранохристијански храмови ни ја презентира македонската
почва како една од најблескавите ранохристијански точки околу Медитеранот“ (Лилчиќ, 1995:68); во придобивките од времето на Византиската цивилизација, во сегментот Византиско-македонски книжевни врски
на кој вонредно не упатува Илија Велев; во традицијата на словенската
писменост, преку реформаторското движење – Богомилството; во иконата – знак, култен предмет, сликарска техника за која Анета Серафимовска истакнува дека таа го утврдила значниот сликопис (иконографијата), односно дека фреските и иконите ја претставуваа посебноста
на сликарството во Македонија поради што византологот Габриел Мие
го вовел поимот „македонска школа“ (1995:109-115); во градежните
придобивки, како и во македонското резбарство за што бележи Емил
Алексиев; во „новата програма во архитектурата“ на Андреј Дамјанов;
во народното творештво, во делата на просветителите, преродбениците,
романтичарите од 19 век, во нашиот јазик кој и покрај низата непризнавања, замолчувања, протерувања тој опстојал.
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Македонскиот јазик е главниот чинител на македонскиот идентитет. Во 19 век борбата за признавањето и кодифицирањето на македонскиот литературен јазик наедно била борбата за автономија на Македонија, за обнова на Охридската архиепископија, борба против туѓите
режими, борба за признавање на македонската држава и нација. Македонскиот народ, македонските преродбеници, просветители и револуционери од 19 век единствено барале, како што забележал Пулевски
„Татковина је ово место мило Македонцим“, повикувале „Хајте браќа,
сви христијани наши Македонци, / јазик с јазик, род с родом сви једно
да бидеме“ и го потврдувале македонскиот идентитет.
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Науме Радически

ДИМИТРИЈА МИЛАДИНОВ
– АНИМАТОР НА МАКЕДОНСКАТА
НАЦИОНАЛНО-КУЛТУРНА ПРЕРОДБА
Сакаме ли денес да го детектираме итинерарот на македонскиот
национално-културен развој во XIX век и особено сакаме ли да ја
анимираме персоналната мапа на движечките сили на тие процеси во
Македонија, не ќе можеме а да не видиме дека, колку повеќе одиме
наназад и сè подлабоко кон средишните, односно кон почетните децении на тоа столетие, толку повеќе се соочуваме со сè поиспрекинати
активистички линии и со сè позатемнети рамништа на реализација. Сè
повеќе и повеќе празнотии и уште повеќе непознатици во земјата и кај
народот кој и до, а особено во XIX век толку многу партиципираше во
ослободителните, а не помалку и во културните процеси кај соседните
народи. Се разбира, воопшто не само поради неможноста и воопшто не
само поради несозреаните услови за покренување такви движења и
развојни процеси на сопствената егзистенцијална и културна почва. Па
сепак, само поради нашите непознавања, кои се најмногу резултирани
од разграбувањата и од уништувањата на за нашето минато и за нашите
национални позиции и потенцијали вистински валидни артефакти, ние
денес сè уште повеќе знаеме за македонските активистички и креативни
дејци во тоа време надвор од земјата отколку во самата неа. Затоа тешко
и можеме да ги рекогносцираме почетоците на македонските национално-културни процеси, односно исчекорувањата што требаше да значат и
уште поодносно да бидат вистинско и дефинитивно излегување од
средниот век и зачекорување ако не во од со, тогаш барем каскање по во
тоа време извонредно забрзаните европски чекори на посебниот национално-културен развој на земјите и на народите.
Во контекстот на една невозможно можна проникнувачка увертира,
затоа сега одвај и ако можеме да детектираме едно тогаш веќе не врз
неконфесионална, туку врз национална основа иницијално раздвижување дури во 30-тите години на XIX век. Неговата моторна сила веројатно
беше сконцентрирана во личноста на толку значајниот, а до скоро толку
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малку познат за нас архимандрит Анатолија Зографски. Во неговите
нефинализирани акции за отворање печатница во Зографскиот манастир, а потоа и во неговата партиципација за отворањето на печатницата
на Теодосија Синаитски во Солун, имено, без малку вистински слободно
можеме да расчитуваме настојување за создавање едно национално-културно јадро врз македонска основа. Настојувајќи, пак, ако не и вистински да го одредиме, тогаш барем да го претпоставиме и неговиот персонален состав, кон кој, покрај спомнативе двајца архимандрити, најпрво и
уште веднаш би го додале Кирил Пејчиновиќ Тетоецот, потсетуваме
само на неколкукратното горење на печатницата на Теодосија во толку
кратко време. Нејзиното брзо престанување со работа, имено, го илустрира и крајот на тој обид, односно крајот на една етапа, условно прва,
во процесот на македонскиот национално-културен развој во XIX век.
Воопшто не е ниту неочекувано ниту чудно што овој обид идејно е
веројатно роден на Света Гора, односно што е дејствено развиван во за
македонскиот геостратешки и културно-економски простор отсекогаш
извонредно значајниот Солун.
Помалку или повеќе неочекувано, пак, е што, не многу долго време
по тој обид, предводничката улога во национално-културниот развој на
Македонија ќе ја земе во тоа време веќе поприлично елинизираниот
охридско-струшки регион и можеби не толку доминантно аристократскиот Охрид, втората престолнина на Самуиловата држава и до втората
половина на XVIII век седиште на во некогашниот свет толку многу
влијателната архиепископија, колку занаетчиски напреднатата, но можеби, за среќа, сè уште и поприлично рурално пулсирачката Струга.
Требаше и можеше ли токму таквата Струга да го изнедри и да го
создаде, да го профилира и да го насочи Димитрија Миладинов како
родоначалник и како главен и неповторлив аниматор на македонските
национално-културни процеси околу средината на XIX век? Тоа е
прашање чијшто можно невозможен одговор треба да се открива од/во
духот на оваа населба во раните децении на XIX век. Струга, имено, од
една страна, беше толку блиску до Охрид, така што можеше да ги
користи неговите дотогашни и тогашни придобивки и позиции. Од
друга страна, не малку беше блиска и до народните, пред сè рурални
низини во кои, и во тоа време, наспроти процесот на моќната елинизација во двата града, сè уште се чувствуваше и автентичниот пулс на
старомакедонскиот дух и сè уште се слушаше словото на свети Климента. Воопшто не е чудно, затоа, и тоа што Димитрија потекнува од едно
средно заможно занаетчиско семејство. Неговиот татко, грнчарот Ристе
Миладин, е неук, но ги респектира вредностите и потребите од писменоста, па и навистина недвосмислено стои на идејата да се школуваат
барем некои од неговите деца. Во оформувањето на Димитрија како
предводник и како носечка личност на претстојниот процес, секако,
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партиципираат и неговата за тоа време исклучително солидна педагошка
подготовка, па неговата индивидуална пркосна и подвижничка природа,
како и неговата ѕвезда водителка, т.е. судбински предопределениот
индивидуален развој, чија амплитуда се движи од повремени другострани насочувања кон/до целосни свртувања и преобразби.
Наспроти идејната недооформеност, по народносно-национална
линија, на некои македонски репрезенти на просветата и на литературата, кои ни до крајот на својата активност не излегоа поцелосно од
просветителско-рационалистичките хоризонти и педагошки методи,
каков што е примерот дури и со еден пркосник и дејственик како што е
Ј. Х. Константинов Џинот, како двигателска и централна личност на
македонската национално-културна преродба кон средината на XIX век
се оформи и дејствуваше стружанецот Димитрија Миладинов (18101862). Тој се оформуваше подолго време и помина повеќе, но не јасно
разграничени етапи на/во неговиот индивидуален национално-културен
развој. Неговото школување во грчки училишта, најпрво во манастирот
Свети Наум, а од 1833 до 1836 година во гимназијата во Јанина, на
почетокот го оформи него во еден исклучително загреан елинист - и тоа
наспроти секогаш активно сочуваната свест за својата генетска различност од Грците. На еден поширок план, што значи не само во Македонија, грчкиот јазик и култура не беа тогаш примани насекаде и исклучиво толку како свои, колку како една повисока, како една надредена
култура. Инаку, гледајќи го Димитрија Миладинов како грчки учител,
не може да не се забележи дека тој има и навистина одлична класична
наобразба, високо солидни педагошки способности, како и навистина
завидна упатеност во грчкиот јазик и литература. Свесен за високите
вредности на грчката култура, се чини дека Димитрија и во неговата
понатамошна педагошка и национално-културна актива подолго време
исто така свесно го забавуваше би рекле веројатно (пре)брзото и целосно отстранување на грчкиот јазик од македонските училишта. Со цел,
бездруго, да не бидат генерациите осиромашени од, односно за да не
останат без универзалните знаења кон кои можеа да бидат упатени
преку грчката литература и култура. Па сепак, и покрај таквата негова
подолготрајна тактичност и дозираност, во завршните етапи од неговиот
индивидуален национално-културен развој, односно не само по неговата
дефинитивна преобразба, туку по неговото дефинитивно позиционирање на националната линија, тој се оформува во уште позагреан Славјанин. Неговиот преродбенски фронт дејствено беше позициониран главно по линијата за понароднување на просветата, односно како за отворање училишта на говорниот македонски јазик, така и по линијата за
создавање самостојна македонска црква, т.е. за обновување на Охридската архиепископија.
Како да станува збор за некаков средновековен христијански подвижник, преобразбата на Димитрија Миладинов во нашите поранешни
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проучувања не само што се споредува со новозаветната преобразба од
Савле во Павле, туку и директно и најчесто, да не речам исклучиво се
поврзува со неговата средба со рускиот научник В. И. Григорович во
1845 година, при неговото научно-истражувачко патешествие низ Македонија. Рекогносцирајќи елементи на отстапки од правецот на елинистичките просветно-образовни забрани кај него уште во поранешните
години, најнедвосмислено ќе речеме дека кај Димитрија тоа е не само
многу порано започнат и многу подолготраен процес, туку можеби уште
и процес што е ако не свесно, тогаш секако спонтано степенуван и
дозирано потсилуван. Процесот на преобразба на Димитрија, значи, не
треба да се поврзува исклучиво со, навистина, значајните и поттикнувачки импулси што ги доби од Григорович. Тие импулси се, бездруго,
една незанемарлива поттикнувачко-насочувачка алка во освестувачкоактивистичкиот итинерар на Димитрија. Така е бидејќи тој процес, во
една на почетокот сè уште не примарно активистичка варијанта, кај него
беше започнат многу порано и развиван многу подолго, за што се
откриваат елементи пред сè во неговата педагошка практика. Не помалку се во таа смисла значајни и други епизоди од неговите контакти и
релации - и поранешни и подоцнежни од оние со Григорович, а пред сè,
сè уште непотврдената, но и тоа како можна средба со архимандритот на
или од руското братство на Света Гора во 1852 година. До толку повеќе
што сосема е извесна таквата средба на неговиот брат Константин.
Понатаму, пак, не би рекле најмногу, туку би рекле дека се само
завршно поттикнувачки импулсите од виденото при неговиот престој во
Херцеговина, Војводина и Србија, кој на неговиот дејствен итинерар
можеме да го регистрираме една цела деценија по средбата со Григорович, односно при едногодишното патување низ спомнативе земји во
1855/56 година со подолготрајни престојувања во некои културни центри. До толку повеќе што за тоа патување се одлучи по неговиот судир со
битолските гркомани додека беше учител во главното грчко училиште
во Битола. Оттука воопшто не е изненадувачко сè поголемото интересирање на Димитрија по тоа патување за примена во училишната практика
во Македонија на учебници пишувани на блиските словенски јазици.
За Димитрија Миладинов, а особено за неговата предводничка
улога во развојот на македонската национална култура во средината на
XIX век, посебно за нејзиното насочување по колосекот на словенството, извонредно, ако не и исклучиво се важни неговите контакти со
Русија, ако не и со некои други словенски земји. Во прашање беше еден
извонредно моќен и неотповиклив глас на словенското пробудување и
раскинување со елинизмот. Но, сега ние ниту можеме, ниту пак смееме
да превидиме дека истовремено, тој чекор е уште и не помал чекор на
дистанцирање од античките корени на македонскиот народ. Беше ли
тогаш во прашање повеќе нашата несвесност или уште еден од страна
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поттикнат, а од нас, прашање е, колку свесно прифатен и како поприфатлива алтернатива преземен помалку ризичен чекор?
Виден на позициите на еден тогашен и тогаш далеку поширок, но за
нас можеби недоволно видлив активистичко-идеен фронт, со неговата
широка, би се рекло многустрана подготовка и ангажираност, ангажираност која има не само манифестно изразена културна, туку, најверојатно, и вешто, но не секогаш доволно добро замаскирана политичка компонента, без недостаток ни на порив за пркос и за бунтовност, Димитрија
Миладинов беше месијански предодреден за водечката позиција во
македонското национално-културно преродбенско движење. Неговата
широка просветеност, меѓутоа, како и неговата извонредна педагошка
подготвеност, ја дооформуваа уште и онаа посуптилна димензија, компонента на преродбенското движење, па го насочуваа и движењето, т.е.
целокупниот развој на македонскиот народ пошироко кон едно сеопшто
просветување, просветување во духот на модерниот развој на Европа.
Кон вака оцртаните активистички позиции на кои се наоѓа Димитрија Миладинов може да се додадат дури и неслучајните персонални
распоредувања. Потесниот круг на активните и водечки дејци, односно
дејственото јадро на македонските преродбенски генерации, т.е. нејзината елита, се токму личности што му се блиски. Мошне близок, а не
само идејно сроден, и тоа по разни основи, тој беше со еден цел ред
неодминливи протагонисти на/во ова движење. Беше постар брат,
според годините, а според грижата воспитувач, па дури и вистинска
замена за родител на Константина. Беше учител на Прличев, на Партенија Зографски, на Шапкарев, индиректно и на Жинзифов и уште на цел
ред други, па татко на првата жена на Кузман Шапкарев итн. Освен тоа,
соодветна идејна компатибилност, како и други релации Димитрија
имаше и со некои видни личности на/за движењето - со познати личности од црквата, а особено со високо авторитетни поединци од македонската трговска аристократија. Како со членовите на видното и кон
развојот на македонската национална култура меценатски расположено
семејство на Робевци од Охрид, кои кон средината на XIX век беа веќе
преселени во Битола. Со сето тоа, Димитрија е личноста околу која се
вртат не само сите важни идеи и случувања на/во македонското преродбенско движење, туку безмалку и сите најзначајни протагонисти што
дејствуваат во развојните процеси на движењето. Застанувајќи на позицијата на насочувач на неговиот народ кон приближување со словенството, многумина од нив испраќа, преку своите врски, на школување во
Русија. Процесот на национално-културното препознавање на македонскиот народ во рамките, т.е. во кругот на словенскиот свет, имено, се
виде во тоа време веројатно како попрактичен и особено како поприфатлив не само за надворешните - и европски и руски - фактори, туку и за
интенциите на тогашното македонско национално созревање и позицио23

нирање. Никакви индикации, пак, немаме дали тоа треба да значи во
исто време уште и целосно откажување од позициите на наследници на
историските и на културните потенцијали на античката македонска
држава и култура. Дека ова второво никогаш и не престанало, дека и во
времето на миладиновскиот апогеен преродбенски интервал е само
карта која, volens nolens, не се става на масата, само две-три децении
подоцна, ќе не потсети во своето македонствување никогаш и никако
неотстапливиот Ѓорѓија Пулевски. Особено, а ако не и најмногу, пак, во
времето на Димитрија Миладинов за ова придонесе сè повеќе заоструваниот конфликт со и онака моќното елинистичко движење, кое уште
тогаш, па дури и нешто порано, ги присвојуваше, а Европа му ги аминуваше сите вредности, без исклучок и без остаток, на/од древномакедонската историја и култура.
Ваквите свои позиции Димитрија Миладинов не би рекле само дека
ги создаваше, туку повеќе би рекле дека на нив опстојуваше низ трите
децении на неговата учителска и просветителска актива во многу
македонски градови, па дури и во едно село, во Магарево. Навистина,
тоа село тогаш беше до корен грцизирано и претставуваше јадро за
проширување и прогресивен развој на натамошниот процес на елинизација на Македонија, но на планот на развојот на своите училишни
институции, тоа стоеше повисоко дури и од градските центри. Само со
таквата динамична виталност, и тоа уште пред временската одредница
што вообичаено се зема како време на веќе завршениот процес на
неговата преобразба, Димитрија и можеше да го анимира и да го движи
напред и општиот процес на македонската национално-културна преродба. Во духот на епохата, односно во дослух со процесите кај некои во
тоа време далеку понапреднати народи, и низ процесот на македонската
национално-културна преродба, најзабележливо или барем само најманифестационо, па дури и најдејствено е свртувањето на нејзините водечки протагонисти, а најпрво на самиот Димитрија, кон фолклорот. Таквото свртување, секако, има препознатливи антејски значења и вредности.
Станува збор, значи, за свртување колку кон духот на минатите времиња, толку и кон самиот актуелен и жив живот, односно кон најавтентичниот животворен пулс на македонскиот народ и на неговата на економско-политички план незавидна состојба во XIX век.
Од таквите дејствени интенции и преокупации на Димитрија Миладинов и на неговите браќа во доменот на фолклорот произлезе знаменитиот Зборник на народни песни, резултат на повеќегодишниот собирачки ангажман најмногу и пред сè на самиот Димитрија. Инаку, беше
редактиран и објавен од неговиот брат Константин. Трновитиот и тежок
пат на Зборникот до неговото објавување, (вклучително и неговото
(пре)именување пред самото објавување, кое овде не би го коментирале), што оди од Македонија, преку Русија, па до Хрватска, која тогаш
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беше во границите на австриската империја, е сличен на развојниот и
активистички итинерар на самиот Димитрија и го илустрира македонскиот национален развој кој уште во XIX век се провлекуваше меѓу
извонредно сложените и таинствени сцили и харибди на руската и на
другите европски дипломатии. Патот на Зборникот, имено, е проследен
со многу ограничувања и условувања, а со тоа и толку многу сличен на
нашиот и денес актуелен пат по неизвесностите на европските дипломатски кулоари. Тоа се ограничувања и условувања што се илустративни
колку за пречките во развојот на македонската национална култура по
патот на нејзината афирмација и верификација, толку и за потврдување на
логички несомнениот факт за претходничката и темелничка улога на
дејноста пред сè на Димитрија, а потоа и на другите Миладиновци - на
Константина и на Наума, нели. Улогата на Димитрија е иницијална и
темелничка, не помалку и во овој, заедно со неговите браќа остварен
фолклорен монумент, кој најприродно ќе застане на позицијата на темелник во обновата на со милениуми претходно високо потврдуваната, а во
тоа време неспорно осмислувана веќе како македонска национална
култура.
Многустраните вредности на Зборникот на Миладиновци, вредности не само од национален, туку и од чисто естетски карактер, ги потврдуваат интересирањата за него во најшироките тогашни славистички
кругови како во словенските, така и во многу несловенски земји. Во
него претставеното поетско богатство го осветли не само актуелното
повторно излегување на македонскиот народ на историската сцена, туку
ги (пре)осветли и ги преосвети во исто време и неговите минати времиња. Но, што е најважно, на македонскиот народ оваа за него света книга
му го осветли патот кон иднината. Станува, значи, збор не само за зборник на извонредни поетски вредности, туку и за најзначајна книга на/во
македонскиот национално-културен развој. Посебно, пак, Зборникот е
значаен како учебник, како буквар на идните индивидуални македонски
поети. Од него ги учеа првите стапки во творештвото генерации и генерации македонски поети од Константина до Рацина, па уште и некои
генерации дури и од современите македонски поети. Колку беше,
имено, во текот и во екот на македонската национално-културна преродба ставен знакот врз народната песна, зборува фактот што македонски
народни песни, како и други народни умотворби, во времето на и по
Миладиновци ќе собираат и ќе објавуваат уште и Стефан И. Верковиќ,
Кузман Шапкарев, Марко Цепенков, Петар Данилович Драганов, Васил
Икономов и уште безброј други, пред сè македонски културни дејци.
*
Општопознато е дека со својата преродбенска актива од македонски
национални позиции, иако повеќе веројатно со нејзината политичка,
отколку со нејзината културна компонента, Димитрија Миладинов го
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предизвика македонскиот непријател како во ликот на грчките фанариотски агенти, така и на веројатно од нив поттикнатите и насочувани
турски власти. Па така, и тој и неговиот најмлад брат Константин, најголемата надеж и само што најавен висок потенцијал и на македонската книжевност и на македонската книжевна наука во настанување прерано ги завршија своите животи во цариградските затвори на почетокот од 1862 година. Но, други продолжија според заветот на Димитрија
во кој велеше: „Јас го посеав семето, а вие бидете живи да го ожнеете
неговиот плод“.
Дејноста на Димитрија Миладинов беше вистински пресудна во
процесот на оттргнувањето на македонскиот народ од тенденциите за
негова елинизација. По цена веројатно и на потиснување и на можно
невозможно заборавање на древно-македонските завети, на оние од
филиповско-александровските времиња. Се чини дека активностите на
Димитрија не можеа, а свесно или спонтано да не се оформат, поточно
да не функционираат по линијата на потрагата по, односно на откривањето на македонското колективно сопство во формата на неговото
словенско себепрепознавање. Повеќе или помалку свесен, ако не и само
во улога на медиум преку кого главните потези најверојатно можеле да
ги влечат само некои надворешни сили, Димитрија Миладинов, сепак, ја
одигра најпресудната улога во ставањето на главната карта во играта во
развојниот процес на македонската национална култура врз крвната, врз
генетската сродност со другите словенски народи. Во таквиот процес е
особено значајно што Димитрија беше исклучително динамичен, што
беше покренувачки и предводнички дух и што беше голем организатор.
Во прашање беше еден крупен и возвишен патриотски чин, каков што
во милениумскиот дел од животот на еден народ на малкумина им се
паѓа да го изнесат, да го реализираат. Димитрија, по неговата преобразба, а подоцна и неговите соработници и следбеници, тоа го правеа ако не
преку македонизација во највистинска и завршна смисла, тогаш барем
преку словенизација пред сè на училишното образование, а потоа и
преку борбата на еден широк македонски фронт за ангажирање во
црквата на домородни владици и свештеници, што, по подолго време, и
барем еднократно, се постигна во позиционирањето на Партенија
Зографски како владика за Дојран и Кукуш. Во прашање беше, значи, не
втемелување на македонската национална култура, бидејќи, низ своите
претходни развојни етапи, таа постоела отпренекогаш, туку само процес
на нејзина (ре)македонизација и тоа токму преку словенизацијата како
преодна етапа. Не го видиме ли во тоа процесот на нејзиното натамошно
зреење и оформување во национална култура со македонска национална
суштина и македонски предзнак, не ќе ни можеме, затоа, во тоа типично
македонско движење доволно сигурно да го исчитуваме иницијалниот
чин за/во создавањето, односно за анимирањето и на самата македонска
нација во модерната, во денес актуелната смисла на овој поим.
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Vasil Tocinovski

ANDREJA D. PETKOVI^
KAKO RUSKI KONZUL VO RIEKA
Vo tekstot Andreja D. Petkovi~ vo Rieka20, gi prosledivme
`ivotot i rabotata na ovoj bele`it makedonski prosvetitel vo koj se
otfrlija dotoga{nite podatoci za negoviot dvegodi{en prestoj vo
ovoj grad (Haralampie Polenakovi}, Aleksandar Spasov, Gane Todorovski, Goran Kalo|era, Georgi Stalev, Miroqub M. Stojanovi},
Qudmil Spasov, Vasil Tocinovski) i se prosledi negovata izvonredno uspe{na diplomatska rabota koja ispolnuva celi dve decenii.
Novite arhivski istra`uvawa niz stranicite na rie~kite dnevni
vesnici La Bilancia i La Varieta, kako i so knigite Guida generale di
Fiume i Spomen knjiga riječke narodne čitaonice davaat mo`nost podetalno
da se prosledi sekako najzna~ajniot period koj ispolnuva edna tretina od negoviot `ivot.21 Prevodot od italijanski jazik e na Nata{a
Veljak. Pod na{e mentorstvo taa ja ima{e zada~ata da go prosledi
Andreja Petkovi~ vo Rieka.22 Vo redovnata rubrika za lokalni vesti
od 10 april 1873 godina, La Bilancia informira: Eseguator. S. M.
carot mu dodeli sovremen eseguator na visokiot dr`aven sovetnik
Andreja Petkovi~ za izvr{uvawe na dol`nosta carski ruski konzul
vo Rieka.23 Toa decidno potvrduva deka po imenuvaweto od ruskiot
car Frawo Josip Prvi vo proletta na 1873 godina, kako dvaeset i
sedumgodi{nik Andreja D. Petkovi~ stapil na funkcijata carski
ruski konzul vo ovoj grad. Taka vo period od dve desetletija bil
o~evidec na prosperitetot na Rieka; na izgradbata na `elezni~kata
pruga od Pivka do Karlovac (1873), sozdavaweto na rafinerijata vo
Mlaka (1882), voveduvaweto moderna kanalizacija (1882), vtemeluvaweto na narodniot teatar, dene{noto Hrvatsko narodno kazali{te
20

Васил Тоциновски, Предвесници, изд. Академски печат, Скопје, 2009, стр. 16-22.
Sveučilišna knjižnica Rijeka.
22
Nataša Veljak, Andreja Petkovič u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet u
Rijeci, Odsjek za kulturalne studije, Rijeka, 2010, str. 26.
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Ivana pl. Zajca (1885), otvorawe na hotelot Kontinental (1888). I
sekako Petkovi~ kako konzul imal i zazemal po~esno mesto vo mnogu
bele`iti nastani, sobiri i manifestacii vo Rieka. Vo toa vreme
negoviot postar brat Konstantin D. Petkovi~ bil ruski konzul vo
Dubrovnik. Taka bile vo mo`nost za intenzivna komunikacija i sorabotka za sostojbite i idninata na nivnata tatkovina Makedonija.
Vo periodot od 1873 do 1893 godina na stranicite od La Bilancia se
objaveni dvaeset informacii za dejnosta na Andreja D. Petkovi~ i na
Carskiot ruski konzulat. Kratko izvestuvawe vo lokalnite vesti:
Ruski konzulat. Kompaniite na ovoj konzulat za vreme na otsustvoto na ruskiot konzul }e bidat upateni na gr~kiot vicekonzul.24 Istoto soop{tenie vo ne{to pro{irena verzija e preobjaveno:
Ruski konzulat. Izvesteni sme oti za vreme na otsustvoto na
ruskiot konzul rabotite }e mu bidat prepu{teni na gr~kiot
vicekonzul gosp. Antonio di Bosi~i.25 Toa }e re~e deka desetina
dena konzulot otsustvuval na rabotnoto mesto, a pri~inite ostanuvaat nepoznati. Dali mo`ebi se toa zdravstveni pri~ini ili pak
stanuva zbor za nekoe patuvawe. Na 12 maj 1876 godina vo Rieka
dopatuvale va`ni gosti. Vo vtorata od trite fle{ vesti (koi pove}e
nalikuvaat na nedore~en dneven red) stoi: Hotel Evropa. Jonin,
ruski konzul vo Dubrovnik – Pretsedatelot na Crnogorskoto
sobranie Petrovi} – Vuie Svetozan patnik od Trst - Miler Karlo,
trgovec od Lahor.26 Prvata informacija upatuva deka gostite otsednale vo hotelot Evropa. Vestite koi i potoa mo`eme da gi prosledime na stranicite od La Bilancia potvrduvaat deka Petkovi~ sorabotuval i drugaruval so vidni i zna~ajni posetiteli na Rieka. Sekako
deka tie bile negovi novi prijateli, no isto taka me|u niv se i lu|e so
koi prethodno se poznaval i kontaktiral.
Andreja D. Petkovi~ ne bil ~ovek koj strogo bil povrzan so
svojot kabinet i rabota. Ne se dvi`el samo vo diplomatskiot krug,
tuku umeel ednostavno da izleze od oficijalnite krugovi na op{testveniot i politi~kiot `ivot i ednostavno da raboti i da bide so
narodot. Nekolku informacii go poka`uvaat kako dobrodetel i
human ~ovek. Donacija. Po~ituvaniot gospodin Andreja D. Petkovi~, konzul na carska Rusija, za vreme na doma{na proslava, na
na{iot gradona~alnik mu podaril pedeset forinti da im gi dade
na siroma{nite vo na{iot grad. Mu izrazuvame blagodarnost na
dobrotvorot vo ime na siroma{nite koi ja dobija pomo{ta.27 Od
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gradskite (lokalni) vesti odvoena e aktivnosta na ruskiot konzulat.
Godi{nina. Deneska e godi{nina na blagorodnikot S. M. Umberto I.
od Italija i godi{nina od doa|awe na prestolot na cela Rusija na
Aleksandar III., pa na ruskiot i na italijanskiot konzulat sve~eno
se istaknati carskite znamiwa.28 Na 20 maj 1884 godina vo rie~koto
pristani{te vplovil ruskiot voen brod Sralak. Po toj povod
pomestena e poop{irna informacija vo koja stanuva zbor za posetata
na konzulot Petkovi~ i za negovata dru`ba so visoki voeni li~nosti.
Ruski voen brod. V~era, pred 4 ~asot popladne vplovi ruskiot voen
brod Sralak, upravuvan od kapetanot na brod Skrudlof, vooru`an
so 12 topovi i posada od 180 ~lenovi. Na brodot e kontraadmiralot Kazankof, koj neodamna e imenuvan za komandant na carskata
ruska grupa Mediteran. Nekolku minuti po pristignuvaweto na
brodot, tuka{niot ruski konzul, gospodinot Andreja Petkovi~,
visok carski sovetnik, so brot~e ja donese po{tata. Negovoto
doa|awe na brodot e pozdraveno so topovski plotun. Mnogu podocna, kontraadmiralot, zapovednikot i u{te dvajca brodski slu`benici zaminaa da mu vozvratat na konzulot i vo otsustvo na slavniot grof guverner..., mikrofilmot i ovde e ne~itliv. Potoa se
zabele`uva deka princot Lobkofi~, kontraadmiralot so pove}emina
slu`benici bile pokaneti na ve~era od po~ituvaniot konzul Petkovi~. Denes, vo eden ~asot popladne ruskite slu`benici i nivniot
po~ituvan konzul dobile iten povik od princot Lobkofi~. S. A. I.
R. Nadvojvodata Xuzepe, v~era na gospodinot Petkovi~ mu rekol
deka bi sakal da se sretne so kontraadmiralot i komandant na
ruskata mornarica, no za `al ne mo`e da dojde so voz od Budimpe{ta. Saraj utre }e otplovi za Pireja kade {to kontraadmiralot }e
go prezeme brodot.29
Vo tekot na 1885 godina, vo rubrikata lokalni vesti naiduvame
na dva teksta vo koi se spomenuva Andreja D. Petkovi~. Informaciite se svedo{tvo za negovite kontakti so crnogorskoto kralsko semejstvo. Vo prviot napis Princezata od Crna Gora vo Rieka ~itame:
V~era okolu 6 ~asot popladne vo na{eto pristani{te so jahta od
kotarska proviniencija vplovi princezata od Crna Gora Sibil. Na
toj brod se princezata Milena, soprugot princot Nikola, nejzinata }erka princezata Milica i vojvodata Bogodar Petrovi}, pretsedatel na crnogroskoto sobranie. Nabrgu po pristignuvaweto na
jahtata carskiot ruski konzul, dr`avniot sovetnik A. D. Petkovi~ dojde na jahtata da & oddade po~est na princezata Milena. Taa
so nejzinata pridru`ba so brziot voz vo 8.15 go prodol`i patuvawe28
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to za Viena i Petrograd, koj e cel na patuvaweto. Imeno edna nejzina }erka koja tamu se {koluvala, bila bolna. Ruskiot carski konzul
do{ol so svojata sopruga na stanicata da ja pozdravi princezata
Milica.30 Petkovi} ne samo po profesionalna dol`nost, tuku i kako
neposreden i otvoren, komunikativen i human ~ovek, odva`en i vospitan vo bogato trgovsko semejstvo nasekade bil dobredojden. Toa go
potvrduvaat i ovie redovi kako svedo{tvo za negovata profesionalna i ~ove~ka vrednost vo odnesuvawata so lu|eto. Biografskite
podatoci za Petkovi~ se vistinska retkost, kako {to mo`eme da
ka`eme oti i negovata kni`evna rabota e malku poznata. Zavr{nata
re~enica od tekstot potvrduva deka toj e semeen ~ovek, na ispra}awe
na `elezni~kata stanica do{ol so svojata sopruga, i toa e prvo i
posledno spomnuvawe na ovoj zna~aen biografski podatok. Zasega
nema nikakvi drugi podatoci za imeto i nejzinata nacionalna pripadnost, nitu pak dali imale deca.
Nastanite vo crnogorskoto kralsko semejstvo potoa, za `al se
obvivaat vo crnina. Samo tri dena podocna, na 8 maj 1885 godina, La
Bilancia go donesuva kratkiot zapis `alost vo semejstvoto na princot Nikola od Grna Gora.31 Negovata }erka Marija, koja studirala na
Visokiot carski institut i nekoe vreme boleduvala, utroto na 7 maj
po~inala. Nejzinata majka, princezata Milena koja patuvala nekolku
dena da ja poseti svojata bolna }erka, ne stignala da ja vidi `iva.
Sleduvaat biografskite podatoci deka princezata Marija bila
rodena na 7 mart 1869 godina i samo {to napolnila {esnaeset godini.
Carskiot ruski konzul, dr`avniot sovetnik A. D. Petkovi~ v~era
ja posetil crnogorskata jahta Sibil da izrazi so~uvstvo i na
ruskiot konzulat vo znak na `alost go postavil ruskoto zname na
pola kopje.32
Vo kratkata informacija od 2 juni 1887 godina, sodr`ani se podatocite za ruskata nafta vo Fiume koi konzulot Andreja D. Petkovi~ gi ispra}a do svojata vlada. Vo posebniot izve{taj kako {to se
naglasuva, so zadovolstvo informira za zgolemeniot uvoz na petrolej
i nafta od Rusija vo Rieka koj trae ve}e nekolku godini. Se naveduvaat to~ni podatoci; vo 1884 godina bile uvezeno 13.000 bareli nafta,
vo slednata godina toa bile 96.876 kvintali nafta i 6.858 kvintali
petrolej. Vo tekot na prvoto polugodie na 1886 godina, bile uvezeni
150.000 kvintali nafta.33 Dosega{niot poznat dvegodi{en konzulski
prestoj na Petkovi~ vo Rieka bespogovorno be{e komentiran kako
30
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neuspeh na makedonskiot prosvetitel od negovoto neiskustvo vo
stopanstvoto i trgovijata, a posebno od postignatite rezultati vo
raboteweto, pa taka najverojatno samiot zaminal ili pak ruskata
carska diplomatija go povlekla od taa pozicija. Natamo{nite istra`uvawa celosno gi negiraat vakvite pretpostaveni ocenki. Vo istata
1887 godina, na Petkovi~ mu bila vra~ena posebna blagodarnica od
Viena. Doznavme deka carskiot ruski konzul, dr`avniot sovetnik A.
D. Petkovi~ ovie denovi od dekanot na konzularnoto telo, od sekretarot na baronskoto ministerstvo dobil posebna carska blagodarnica, pi{uva La Bilancia.34
Nova informacija za aktivnosta na Ruskiot konzulat: Deneska
(11 septemvri, b.m.) po gr~kiot kalendar bil denot na sv. Aleksandar,
odnosno imeniot den na carot na cela Rusija. Po toj povod konzulot
go istaknal ruskoto zname.35 Vesnikot La Varieta vo odminuvaweto na
1889 godina, objavuva kratka informacija koja pretstavuva u{te edna
traga na Petkovi~ vo Rieka. Vo podnaslovot Doa|awe i zaminuvawe,36
se izvestuva deka no}eska so patni~kiot voz vo 23.32 ~asot, vo gradot
pristignale crnogorskiot princ S. A. Danilo, negovite sestri princezite Anastasija, Elena i Ana i ministerot Bo`o Petrovi}. Visokite gosti otsednale vo hotelot Evropa. V~era (11 juli, b. m.) princezite, ministerot i ruskiot konzul Petkovi~ na `elezni~kata stanica gi pre~ekale crnogorskiot princ Nikola i negovata }erka Milica koi do{le so brziot voz od Petrograd vo 9.54 ~asot. Potoa
semejstvoto na princot se upatilo na avstriskiot brod Greif so koj
go prodol`ile svojot pat za Kotor. Posetite i kontaktite na Petkovi~ so bele`iti blagorodnici mo`eme da gi prosledime i vo
narednata 1890 godina. Vo pro{irenata informacija Doa|awe na
slavni gosti vo La Bilancia,37 doznavame deka v~era (14 noemvri, b. m.)
vo 12.45 ~asot popladne vo Opatija dopatuval vojvodata Nikolo od
Leu{tberg so negovata pridru`ba. Dobredojde im posakal ruskiot
konzul Andreja D. Petkovi~. Potoa vojvodata se smestil vo hotel
Evropa. Istiot den, popladneto vo 6.45 ~asot so brodot Lojdano
pristignal i vojvodata Xorxio so negovata sopruga princezata Stana
od Crna Gora, so sestrata i princeza Ana od Crna Gora, so dvata sina
i so dvorskata dama Nekladova i dvorski slu`benici. Ruskiot konzul
sovetnikot Petkovi~ do{ol na pristani{teto da gi pozdravi i ovie
gosti, koi isto taka prestojuvale vo hotelot Evropa. Potoa zaedno
jadele vojvodata Nikolo i gospodinot Desan Risti}, vnuk na srpskiot
34

La Bilancia, Fiume, god. XX, br. 215,, 14. IX. 1887.
La Bilanca, Fiume, god. XXI, br.. 206, 11. IX. 1888.
36
La Varieta, Fiume, god. VIII, br. 191, 12. VII. 1889.
37
La Bilanca, Fiume, god. XXIII, br. 261, 15. XI. 1890.
35

31

kral. Na ve~erata bil i ruskiot konzul Petkovi~. Ve~erta vo 8.30
~asot vo rie~koto pristani{te pistignal ruskiot parabrod Roksana.
Vojvodata Xorxio so semejstvoto do{ol na brodot. I dopolnitelnata
informacija oti vojvodata vo Rieka }e prestojuval pet dena. Deneska
(14 noemvri) okolu 2.30 ~asot rie~kiot guvernator vo pridru`ba na
pristani{nata kapetanija do{ol na brodot vo poseta na vojvodata.
Na stranicite od La Bilancia vo 1890 godina, vo redovnata rubirka
lokalni vesti naslovot Rodenden,38 zabele`uva deka deneska (26
noemvri, b. m.) e rodendenot na ruskata carica Marija Fedorovna (26
noemvri 1847 godina). Po toj povod na Ruskiot konzulat bilo postaveno carskoto zname. Vo 1890 godina, vo publikacijata Guida generale
di Fiume, vo popisot stoi: Rusija (Carstvo). Konzulat. Petkovi~
Andreja, carski sovetnik konzul. Adresa: Piazza Elisabeta, ku}a Gelcich,
II. kat, br. 632.39 Dva nastana od 1891 godina, ja odbele`uvaat dejnosta
na Konzulatot. Srebreniot jubilej,40 ja odbele`uva dvaeset i petgodi{ninata od ven~avaweto na ruskiot car Aleksandar Treti so
danskata princeza Dagmar (Marija Fedorovna). Toa e povod za novo
istaknuvawe na ruskoto carsko zname. Sedumnaeset dena potoa, na 26
noemvri, pak, se odbele`uva rodendenot na ruskata carica Fedorovna
so istaknuvawe na znameto.41
Posebno zna~ajni se dvata napisa vo La Bilancia od 1893 godina. Na
najdobar mo`en na~in tie kako da gi zaokru`uvaat/ustoli~uvaat
dvete decenii na ruskiot konzul sovetnik Andreja D. Petkovi~ vo
Rieka. Prviot od niv Golema ~est,42 vo samiot naslov upatuva i ja
potvrduva izvonredno uspe{nata diplomatska dejnost na u~eniot i
mudar Makedonec. Doznavame oti ruskiot car go odlikuval ruskiot
konzul Andreja D. Petkovi~ so komanatorski krst od visok carski
rang na Sveti Vladimir za negovite zaslugi potvrdeni vo dolgodi{nata rabota vo Rieka. Mu ~estitame na znamenitiot gospodin
konzul. Dvete decenii na diplomatska dejnost sekako pretstavuvaat
uverliv argument i pove}e od toa, tie se znak na identifikacija na
u~eniot i mudar, darovitiot i znalecot Petkovi~. Ovie nepoznati
stranici od negoviot `ivot i dejnost ne go izvlekuvaat samo kako
avtor koj naj~esto e vo fusnoti, no sekako i be{e vreme da go odvojat
od senkata na negoviot postar i isto taka izvonredno uspe{en i umen
brat Konstantin D. Petkovi~. Naprotiv, mislime deka novite soznajbi }e izborat i nivno povisoko mesto vo tradicijata i kontinuitetot
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na makedonstvuvaweto. Ovoj period bi trebalo da gi podotvori vratite vo dokompletirawe na sevkupnosta vo {este decenii koi gi ispolnuvale i gi osmisluvale `ivotnite i tvore~ki vrvici na Andreja D.
Petkovi~.
Vtoriot napis Doa|awe i zaminuvawe na princot od Crna Gora,43
nudi izvonredno dragoceni i retki podatoci za Petkovi~. So parobrod vo Rieka dopatuval crnogorskiot knez Nikola Petrovi}Wego{. So nego bile i crnogorskiot minister za finansii Matanovi}, generalot Teodor Milinkovi}, avstriskiot minister vo Cetiwe
P. Farcela, sekretarot na ruskata ambasada vo Cetiwe i prviot
pomo{nik na knezot S. \urkovi}. Na doa|aweto na visokite i uva`eni gosti bil i ruskiot konzul Petkovi~. Mo`nosta sa sredba na
Wego{ so makedonskiot prosvetitel vo sebe sekako ja sodr`i i
nivnata poetska posvetenost i darba. Sekako deka na knezot ne mu se
nepoznati li~nosta i dejnosta na postariot brat Konstantin D.
Petkovi~. Nema podatoci kolku vreme Wego{ se zadr`al vo gradot,
koi bile interesite na posetata vo koja u~estvuvale i bliski negovi
sorabotnici, dali mo`ebi imal nova sredba so diplomatot i poetot
Petkovi~! Ostanuvaat i natamu mnogu nepoznati i nedore~eni stranici od `ivotot na Andreja D. Petkovi~.
Vo 1901 godina, sve~eno bila odbele`ana pedesetgodi{ninata od
postoeweto na Narodnoto rie~ko ~itali{te. Odborot na Su{ak, po
toj povod, ja izdava Spomen knigata, preizdadena vo 2000 godina i koja
nie ja koristime. Me|u nejzinite mnogubrojni i znameniti ~lenovi od
zemjata i od stranstvo go nao|ame i podatokot za Petkovi~ Andrija,
rus. konzul.44 Kako i negoviot prethodnik Berezin, i Petkovi~ vo
1875 godina, se zapi{al za redoven ~len na Narodnoto ~itali{te vo
Rieka. Toa bilo mesto koe ja sobiralo intelektualnata i umetni~ka
elita, pa bilo va`en centar za op{testveni i kulturni sredbi i
komunikacija, prostor za novi idei i nastani, akcii i manifestacii.
Petkovi~ se poka`uva kako ~ovek koj ne bil povle~en, tuku imal
`iva i neposredna komunikacija so sredinata vo koja `iveel i
rabotel. Ne bil samobendisan i zatvoren vo visokite i odva`ni
diplomatski krugovi. Negov interes ne bile isklu~ivo samo rabotite
povrzani so trgovskite pra{awa na ruskite kompanii vo Rieka, {to
mu bile i relevantna zada~a, tuku bele`ito u~estvuval vo javniot,
kulturen, umetni~ki i intelektualen `ivot na Rieka. Kako ilustracija od ovaa kniga go odvojuvame sledniot podatok: Na den 13 mart
(1890 godina, b.m.) vo op{testveniot salon be{e odr`an koncert na
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ruskiit naroden peja~ki hor, koj go vode{e poznatiot Dimitrij
Slavjanski. Uspehot be{e bleskoten, ~itali{teto ima{e ~ista
zarabotka od 297 for.(inti), koi bea nameneti za op{testveni
celi.45 Stanuva zbor za nastan koj direktno e povrzan so Ruskiot
konzulat. Vo ~itali{teto vo devedesettite godini pove}epati gostuvale ruski umetnici. Na dvapati bil odr`an koncert na ruskiot
naroden hor na ~elo so Slavjanski, koj svoj nastap imal i vo 1895
godina, potoa vo 1892 godina solisti~ki koncert odra`ala ruskata
pevica Xakson, a vo 1896 godina dva koncerta imal i horot na Nadin
Slavjanski.46 Dali bil anga`iran okolu nivnite gostuvawa, posreduval sekako vo dogovorite za kulturna sorabotka, pa sosema normalno
vo vreme na svoeto slu`buvawe vo Rieka bil so niv i imal priemi, a
neodlo`no i prisustvuval na tie kulturni nastani.
Del od karakterot na eden ~ovek e i negovata humanost. Ja ima
ili ja nema, ne zavisi toa od doma{noto vospitanie, obrazovanieto
ili od op{testvenata pozicija. Kako dobrotvor Petkovi~ na rie~kiot gradona~alnik vo 1876 i vo 1877 godina, mu dal pedeset forinti
za siroma{nite gra|ani. Novi pedeset forinti koi trebale da im
bidat podeleni na siroma{nite daruval i vo 1880 i vo 1881 godina.47
Site ovie podatoci izvonredno dobro go formiraat likot na ruskiot
diplomat i makedonski prosvetitel Andreja D. Petkovi~. A za
negovite `ivotni i tvore~ki vrvici za `al, s# u{te imame malku
argumenti, nasprema onie za postariot Konstantin D. Petkovi~. Po
ne{to za Andreja znaeme od negovite u~eni~ki godini i rabotata
kako pomo{nik u~itel vo Veles, iformativno za studiite i sega
sekako i najpove}e za dvete decenii diplomatska aktivnost vo Rieka.
Samo po sebe se postavuva i pra{aweto kako i kade gi minal poslednite ~etiri godini od `ivotot po zaminuvaweto ottuka?
Za nas posebno interesni i zagado~ni se pra{awata povrzani so
negovata tvore~ka rabota, so pi{uvaweto poezija i preveduvaweto.
Vo Carigradski vestnik (9 januari 1860) dvaeset i trigodi{niot
Andreja D. Petkovi~ objavuvaj}i ja pesnata Mogila v gora sopstvenata tvore~ka identifikacija pokraj imeto i prezimeto ja dopolnuva so
rodnoto mesto Ba{ino-Selec. Taka na najuverliv na~in ja iska`al
sopstvenata etni~ka i duhovna pripadnost kon Makedonija. Kako {to
toa so prekarot Makedonijata, kako student vo Moskva go pravel i
negoviot sonarodnik i brat po pero Konstantin Miladinov. Po
studentskiot tvore~ki period kako da seknuvaat poetskite ambicii
na Petkovi~, pa i vo dvaeset i ednata godina minati vo Rieka ne
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naiduvame na takov podatok. Isto taka, posebno kako ~len na Narodnoto ~itali{te {to samo po sebe ne mo`e da bide slu~ajno, nemame
podatoci za negovata lektira. I ne mo`eme da pretpostavime oti
diplomatskite obvrski mo`ele da bidat pri~ina za celosno povlekuvawe / otka`uvawe od literaturata. Ne e na odmet da se povtori
makedonskata `ed od na{iot protivre~en, plodotvoren, no i nedore~en i nedoizjasnet 19 vek vo koj sekoj podatok ima sopstveno mesto i
zna~ewe. Posebno mislata i akcijata na planot na nacionalnata
misla i smisla.
Bogatoto i raznorodno delo na Konstantin D. Petkovi~ pretstavuva ~est i gordost na makedonskiot kni`even 19 vek. Poznato e oti
bil primer za pomladiot brat koj verno go sledel vo mnogu raboti.
Zaedni~ki dejstvuvale vo diplomatijata, literaturata, za doboro i za
idninata na tatkovinata. Koga Andreja do{ol kako ruski konzul vo
Rieka, negoviot brat dvanaeset godini bil uspe{en i po~ituvan
diplomat vo Dubrovnik. Toa }e re~e deka vo periodot od 1873 do 1875
godina, bile blisku eden do drug. I ne samo toa. Da sorabotuvaat i da
se dopolnuvaat vo odgovornata rabota {to ja imale vo ruskata carska
diplomatija, a koja izvonredno dobro ja izvr{uvale, bratski da se
slu{aat, posetuvaat i razgovaraat, i posebno so interesot kon kni`evnoto tvore{tvo, preveduvaweto i nau~nata rabota kako temelnici vo nacionalnata i kulturna prerodba na Makedonija. Zarem
Konstantin i tuka ne bil primer i inspiracija, sovet i direkten
apel do pomladiot brat za sozdavawe i gradewe na novi vrednosti.
Neporeklivo deka toj mo`el i bil bratski i tatkovinski amanet.
Ostanuva i natamu da se vidi {to i kolku Andreja D. Petkovi~ od
seto toa ispolnil i ostvaril.
Podotvorenite stranici od La Bilancia i La Varieta se nesomneno
samo mal del od mo`nite novi soznajbi i vistini za `ivotnite i
tvore~ki vrvici na Andreja D. Petkovi~. Dali nema u{te ne{to vo
evidencijata na Trgova~ko-obrtni~ke komore vo Rieka!? Da se
izramnat protivre~nite pi{uvawa na Goran Kalo|era i Irvin
Luke`i}. Dosega{nite rezultati i u{te pove}e za `al, mnogute
pretpostavki samo ja poka`uvaat i ja potvrduvaat drevnata mudrost
oti patot do vistinata e dolg, a ponekoga{ ednostavno e nevozmo`en.
No, neli vo `ivotot i vo svetot nema slu~ajnosti! Tie ostanuvaat
ve~na potraga po vremiwata, nastanite i lu|eto koi nekoga{ bile
`ivot. A na{ata sega{nost / sovremenost e samo alka vo neraskinlivata vrska so minatoto i u{te pove}e odgovornost za idninata.
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Petre Bakevski

ISTORIJATA NIZ VRUTOKOT
NA OTKRIVAWETO
(Za romanot "Pesnata na voinot - prikazna za Aleksandar
Veliki# od {vedskiot poet Artur Lundkvist, dobitnik na
Zlatniot venec na Stru{kite ve~eri na poezijata vo 1977
godina vo prevod od {vedski na makedonski jazik na
Ivica ^elikovi})

^udni se pati{tata na knigite. I samo Gospod znae koga i
kade po zemnite i po nebesnite pati{ta nekoga{ }e voskresnat do
nas, ~itatelite. Zatoa i se slu~uvaat iznenaduvawa. Zatoa ima i
tajni i tajnopisi. Ima i zaboraveni vremiwa i zadocneti potsetuvawa. No, za knigite nikoga{ i ni{to ne e docna, zadocneto. Kogagode i koga i da e tie }e voskresnat, }e n¢ ozarat, }e se raskrilat
so svojot son~ev let. Edna od takvite knigi {to so golema vozbuda
raskrileno i svetlikavo doleta do nas, i toa od severnite studenikavi predeli na Zemjinata topka, od Skandinavskite grebeni na
molkot i ti{inata, e romanot "Pesnata na voinot# od {vedskiot
znamenit, poznat i vozveli~en pisatel Artur Lundkvist. Za tie
{to go znaat ovoj visok, izdol`en, slabuwikav i malkuzboren
~ovek, pred s¢ poznat kako isklu~itelen, zna~en poet so visoko
kni`evno hierarhisko mesto vo {vedskata poetika, a bogami i vo
evropskata, vo svetskata, podatokot deka go napi{al tokmu romanot "Pesnata na voinot# e vistinsko iznenaduvawe. Vest primena
never~ivo. Never~ivosta e zgolemena osobeno kaj nas, Makedoncite, za{to podnaslovot na ovoj roman glasi: "Prikazna za Aleksandar Veliki#!
Tuka stavam ~udenka! Pomolknuvam, podgoltnuvam! I pak
~udenka. Ne mi se veruva so seta moja o~udenost. Od kade, pak, sega
ova? Od kade voskresna ovaa vest? I dali e to~na? Mol~am vo
sebe, podgoltnuvam so suvec vo grloto, vozbudata mi se zgolemuva
kako nadojden bran od nemir i nespokoj, na probudena qubopit36

nost, duri i so frlena somnambulna senka vrz sebe so samoprekoruvawe kon ovaa nepoznatica za mene!
Vesta e to~na. S¢ e to~no. ^itam vo "Dnevnik#. ^itam deka
pronikliviot makedonski izdava~ "Makedonska re~# na Nove
Cvetanoski vo prevod na poetot Ivica ^elikovi} koj `ivee i
raboti vo [vedska, na makedonski jazik go izdal imenuvaniot
roman za Aleksandar Veliki, i toa od Artur Lundkvist. Vo
kolumnata {to ^elikovi} ja objavi vo "Dnevnik# (6.11.2010 g.),
me|u drugoto, frla i malku pove}e svetlina, barem za makedonskiot ponov ~itatel, za toa po {to za nas Makedoncite e zna~aen
Artur Lundkvist! A zna~aen e za toa {to toj e eden od plejadata
poetski velikani na dvaesettiot vek dobitnici na presti`niot
Zlaten venec na Stru{kite ve~eri na poezijata i toa vo godinata
1977. Taa godina Artur Lundkvist ne dojde vo Struga, vo Makedonija, li~no da go primi Zlatniot venec. Ne dojde za{to imal
strav od zemjotresi oti li~no go imal pre`iveano zemjotresot vo
Agadir vo 1960-tata godina. Skopskiot zemjotres od 1963-tata
godina za nego be{e poim za trusno podra~je i na cela Makedonija,
pa, kako {to podocna vele{e, ni na son ne bi pomislil po vtor pat
da se izlo`uvuva na takov stres i na takvi |avolski isku{enija.
Vo poso~eniot tekst Ivica ^elikovi} potsetuva deka romanot "Pesnata na voinot# e objaven vo 1976 godina, zna~i edna godina pred da mu se dodeli stru{kiot i makedonski Zlaten venec. I
u{te dodava deka ovoj podatok (oti nagradeniot poet imal
napi{ano i objaveno roman za Aleksandar Makedonski) "verojatno
ne £ bil poznat na toga{nata makedonska literaturna elita#!
To~no e toa. Sosem to~no e. Jas sum eden od avtorite, lu|eto {to
edna godina podocna (zaedno so Ante Popovski i Jovan Strezovski) bev vo Stokholm kade {to na sve~en na~in mu go vra~ivme
golemoto poetsko priznanie od Struga! Vo pove}eto sredbi so
Artur Lundkvist nikoj od nas ne znae{e za romanot za Aleksandar
Veliki, oti ako nekoj od nas ne{to znae{e, verojatno i }e go
pra{a{e, osobeno mislam na Ante Popovski koj vo toa vreme ve}e
na {iroko i so pripodignata qubopitnost po~na da se zanimava so
`ivotot, so epohata i so golemite pohodi na Aleksandar
Makedonski.
[to da se pravi, takvi se vremiwata, takvi se istoriskite
migovi. Ne{to e soznaeno, no ne{to e i propu{teno. Za taa
sredba, za tie stokholmski denovi so Artur Lundkvist, za na{ite
sredbi, razgovori, za ubavata, nezaboravna i elitna sve~enost vo
[vedskata akademija kade {to toj rabote{e kako sekretar na
Nobeloviot komitet za dodeluvawe na Nobelovata nagrada za
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literatura, imam pi{uvano vo "Nova Makedonija# (18. 12. 1991 g.) i
toa vedna{ po objavuvaweto na vesta za smrtta na golemiot
{vedski poet. Tokmu taa vest mi gi pokrena ubavite se}avawa za
makedonskite sve~enosti vo Stokholm za na{iot makedonski i
stru{ki vencenosec! Koga umre ima{e 85 godini. Bogat `ivoten
pat, razgraneto tvore{tvo, grandiozen i raznoviden kni`even
opus. I nad s¢ visoko vozveli~eno mesto na po~it vo svetskiot
poetski Olimp!
Kako {to toga{ so taga i so intimna vozbuda pi{uvav i gi
prepro~ituvav pesnite na Lundkvist, taka i sega, po ovaa vest za
objaveniot roman na makedonski jazik za Aleksandar Veliki
(dodeka ~ekam da go dobijam, da go pro~itam), posegnav, najnapred
po negoviot poetski izbor objaven od strana na Stru{kite ve~eri
na poezijata. Sakav da se potsetam na negoviot poetski svet, na
~udesnoto i magi~no studenilo {to se navejuva kako plastovi sneg
me|u negovite dolgi i vdahnoveni stihovi ispeani vo tivok ritam,
bez vozbuda, kako {to tivko, so rastreperen {umol vo du{ata i vo
samotijata, si rosi sne`ec vrz severnata mapa na skandinavskiot
pejza`. Negovite stihovi za mene bea novo poetsko iskustvo, nov
svet, silen i specifi~en poetski pev. Prvin bev ispla{en pred
grandioznosta na stihot, izdol`en, razvle~en, narativen i te{ko
proto~en niz nepoznatite i zapla{uva~ki zvukovi i glasovi {to
mi odeknuvaa kako potpaleni i rastreskani gromovi od golemite
grebeni izvieni od silata na zborot! Mi se me{a{e sne`nata
ti{ina i nevidlivite ognovi {to plamtea od zborovite. Od metaforite, od opisite, od vnatre{nite glasovi na otkrivaweto, od
grgorot na nepoznatoto.
Ajde fati go toj svet, pronikni vo negovite dlabo~ini, ustremi se kon belite kapeci na golemoto, na ubavoto, na vozvi{enoto,
vrvovi se toa {to se dofateni so nebesna darba, so gospodov
blagoslov. Si mislev, se ubeduvav sam, vo sebe, deka na tie poetski
veli~ija se ka~uvaat samo yvezdalliite, samo retkite lu|e, poetite so raspeano pile niz otvorenite dveri na srceto svrteno kon
Edemskite gradini na bibliskoto, na ve~noto i trajnoto. Eh, vo
takvata misla mi doa|a i na{iot Prli~ev, negoviot bo`ji Homerov glas, koj raskrilen nad sne`niot Olimp zazbivtano vo ritamot na dolgiot herojski heksametar na "Ilijadata# i "Odisejata#
gi pee makedonskite ilijadi i odiseji vo "Serdarot# i "Skenderbej#!
I sega go prepro~ituvam Lundkvist i o`iveano go slu{am
negoviot pritivnat, pridu{en, sipani~av glas koj pak istovremeno i niz studec i niz plamnat ogan gi redi magi~nite stihovi od
bo`jite ovo{ni predeli na svojata du{a zave{tena pod toplata
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postela na sne`nite nanosi vo svojata severna razviuli~ena
tatkovina. Toj veli deka blesokot na molwata mora da ti gi
otvori o~ite, nikako ne smee da te zaslepi. Zborot sekoj den mu e
utro na tvore{tvoto i toj pomaga svetot odnovo da za`ivee.
Celiot svet rastreperuva od vetrovite na beskone~nosta, veli!
Na{iot prijatel od [vedska, poetot Jon Milo{, eden od najdobrite poznava~i na golemiot kni`even opus na Lundkvist, }e re~e
deka ovoj sonuva~ i patnik, ovoj nemirnik na duhot komu ni{to ne
mu e tu|o i ni{to nepoznato vo ve{tinata na pi{uvaweto, e kako
vselensko drvo {to ra|a dvapati godi{no.
Artur Lundkvist ima opus od nad osumdeset knigi. I ete, vo
toj planinski opus bil i romanot za Aleksandar Makedonski.
Tamu bila stokmena, nani`ana i zavekuvana "Pesnata na voiniot#.
Na na{iot slaven voin koj so razli~nite boi na svoite dve o~i
trnal vo nepovratniot epohalen pohod za osvojuvawe na svetot. So
blesokot na tie o~i, niz proyirkata na zlatecot {to go osvetluval
negoviot dolg pat protegnat od golemite soni{ta, toj go baral
krajot na svetot, za da go svrti toj osvoen i otkrien svet od
stranata na opa~inata na stranata na liceto na obedinuvaweto i
zaedni~kata qubov. Go baral krajot, za da go ozna~i golemiot
po~etok na noviot svet. Od golemite pravlivi oblaci na bojnite
poliwa na pobedite i triumfite, zaskital vo golemita burjani na
bezizlezot, vo blediloto na bolestite, vo ofti~eweto na zlostite
i pakostite, zanemel od makedonskite prokletstva na bilnite
otrovi na samouni{tuvaweto, ta ve~no se izgubil vo balsamot na
magiite i mitovite, vo legendite i is~eznatite sarkofazi na
al~niot grabe` na negovite raskr~meni koski niz morni~avite
eha na zemnoto i na nebesnoto ~udotvorno veli~ie.
Ete, toj i takov predok ni doa|a od vozbudlivite stranici na
romanot "Pesnata na voinot# na Artur Lundkvist. Go ~itam so
vozbuda, so trepet vo du{ata, no i so nadvisnata dvoumna misla vrz
otvorenite stranici na romanot, od kade pa sega ovoj severen
~ovek, od dulecot na negoviot zamrznat prozorec, niz smrznatite
kristal~iwa na xamot, posegnal vo potraga po slavnoto mom~e od
toplite, ju`ni i plodorodni predeli na Makedonija za da go
projasni i objasni golemiot i nepovtorliv ~ove~ki son za osvojuvawe na nepoznatoto!? Kakva potreba imal? Zo{to tokmu po
Aleksandar Makedonski? Zo{to tokmu po makedonskite predeli?
Od kade znael? Koja qubopitnost se probudila kaj nego?
Imal pri~ina. Imal. I toj, kako i sekoj `iv ~ovek, imal
potreba da gi istra`uva svoite dlaboki koreni. Korenite na svoite predci. Na svoite vikinzi. I znael, tie doprele do Makedonija,
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tuka ostavile tragi, mnozina is~eznale, se snemale, no Markovite
Kuli nad Prilep svedo~at deka niz protokot na vremeto ni{to ne
e zaboraveno i ni{to ne e trajno is~eznato. Zemjata pameti,
kamenot pameti, neboto, yvezdite, pa neli celiot svet potreperuva
od vetrovite na beskone~nosta...
Trgnal da go istra`uva, objasnuva i osvetluva likot na toj
bogoven voin od makedonska zlatesta Pela, se vturnal vo tajnite
na negovoto za~nuvawe, ra|awe i vospituvawe, gi razlistuval zagado~nite stranici na istorijata i na svedo~eweto na mnogubrojnite vekovi i neotkopanite plastovi na zatrevnatoto vreme rasposlano niz nevidlivite tkaenki na razbojot na minatoto, strasno da
dojde do pojasni soznanija kako se sozdavaat, se ra|aat, se oformuvaat i kako go zavr{uvaat svojot bogoven zemen od junacite nad
junacite, voinite nad voinite, vojskovodcite vozdignati i vozgordeni nad viornite kowanici i nad falangite na pobedite i
triumfite. Istra`uval, kopal, rabotel, kako da gi prelistal site
razvetreni stranici od `ivotot i vremeto na Aleksandar, od
za~etijata na Filip i Olimpijada, od razli~nite naravi na otu|enosta vo qubovta, od `elbata na bogovite, od verbata i never~ivosta vo iskonot, od sudbata {to na sekoj ~ovek samo edna{ vo
`ivotot mu se dava {ansa i za dobroto i za lo{oto, za re~enoto, za
predodredenoto, za storenoto i nestorenoto.
Ovoj roman e malku poinakov od site drugi romani za Aleksandar {to gi imam dosega pro~itano. Poinakov e vo stavovite, vo
sintezite za nekoi soznanija, vo kvalifikaciite na odredeni
potezi, dejstvija i postapki. Artur Lundkvist, vrz osnova na svoite soznanija, istra`uvawa, opisi, objasnuvawa na razni postapki
na Aleksandar i na negovoto okru`uvawe, za s¢ saka da bide
deciden, so jasen stav, so precizen opis. Toj izveduva izvesni
zaklu~oci. Ne se dvoumi. Ne ja spodeluva dvoumnosta. Ne se koleba. Za s¢ poentira so jasen stav, eden vid zaklu~ok. I za nego toa e
kone~en stav. I seto toa go izveduva vrz osnova na prethodno
istra`uvawe, na detalno opi{uvawe na slu~kite, na epizodite, na
protivre~nostite na situaciite, na razli~ijata vo diskusite me|u
Aleksandar i negovite generali i voeni prvenci, na detalni opisi
na podgotovkite za bitki, za strategijata na vojuvaweto, za atmosferata vo redovite na falangata, za nedorazbirawata, kavgite,
somni~ewata i otporite vo odredeni dramati~ni voeni situacii,
vo iskri~ewata me|u makedonskite voini, vo rasvetluvaweto i
otkrivaweto na podmolnite dejstvija na negovite bliski drugari i
prijateli, vo odlu~nite i nepokoleblivi postapki za kaznuvawe
na predavnicite, no i za golemata emotivna strana na osameniot
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voin, koj kako i sekoe ~ove~ko su{testo od krv i meso, imal
migovi na nabliknati emocii na taga i nostalgija, na potreba od
maj~ina qubov i od miren son pod toplata postela na spokojot i
bezgri`nosta.
Vo raspnatiot {ator niz bojnite poliwa na osvoenite stepi i
pustini pona~esto no}um bil sam, zapoten vo trevogata na osamenosta, pod belata pernica na nesonicata ja razlistuval krasnopisno navezenata "Ilijada# od racete na negoviot golem u~itel
Aristotel i s¢ pove}e ja zgolemuval verbata vo sebe vo zanesneto
bogovno poteklo i vo bogovnata misija {to treba da ja zavr{i
poistovetuvaj}i se so trojanskiot brzonog junak Ahil koj kako
bogovno ~edo mu bil i rodnina i idol, i krv i mit, i me~ i {tit, i
voshit i pottiknuva~ na verbata vo besmrtnosta. Napoen so darbata na devette muzi so koi gi provel poslednite devet no}i vo Dion,
vo podno`jeto na Olimp, desettoto utro, na izgrejsonce, so blagoslovot na prskotot na sonceto, polean so zlatecot na prviot
son~ev zrak - vozvi{en na svojot prkosen Bukefal, zastanal na
~elo na svojata mnoguiljadna falanga i trgnal kon krajot na
svetot. Trgnal kon nepoznatoto.
I ottuka po~nuva edna golema pesna za voinot. Ottuka po~nuva
i edna golema, beskrajna prikazna za Velikiot. Lundkvist go sledi
`ivotopisot na Aleksandar. Od ra|aweto do smrtta. No, kako {to
ja raska`uva prikaznata spored tekot na vremeto vo ramkite na
realnite godini na `ivotot, ~esto toj reminiscentno gi doobjasnuva detalite, povodite, prethodnite nastani {to dovele do
odredeni posledici ili postapki takvi kakvi {to gi zabele`ala
istorijata, kolektivnoto pametewe i mo}ta na prenesenata i
nadgradena legenda. So toa avtorot ja pravi pove}eslojna prikaznata, pointeresna, vozbudliva, polna so detali, so podrobnosti
{to £ davaat u{te pointeresen {mek, ja pravat pikantna, `ivopisna i originalna na svoj na~in.
Lundkvist minuciozno istra`uva. Toj dr`i do detalot, a niz
takviot pristap ja dolovuva i bogatata slika za va`nosta na toj
detaq. Za da go ilustrirame ova tvrdewe, ovoj vpe~atok, bi navele
nekoi delovi od opisite, na primer, na oru`jeto, na armijata, na
objasnuvawata za napa|awe na Aleksandrovite voini i na strategijata pri vodeweto na bitkite.
Toj }e objasni deka trieset i pet iljadnite pe{adinci i {est
iljadite kowanici bile izvonredno dobro izve`bani i dobro
organizirani u{te od vremeto na Filip. Nejzinata udarna sila
be{e, veli avtorot na romanot, pred s¢ vo podvi`nosta, nejzinata
efikasna sorabotka i nadmo}noto vooru`uvawe. Pe{adiskite
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falangi bea formirani po urnek na Egipet, a za taktikata na
kowanicata bea prezemeni iskustva od Skitite od sever, zastra{uva~kite java~ki ordi. Pe{adijata be{e vooru`ena so kopje
dolgo osumnaeset stapki, nare~eno sarisa. Ima{e `elezen vrv i
so `elezo oblo`en kraj za da ima posigurno upori{te vo zemjata
koga se kreva{e kon napa|a~kata kowanica. Kopjata bea napraveni
od nenadminlivoto kornel drvo, so dve granki spoeni vo sredina
so bronzena ~aura. Pri napad kopjata formiraa juri{ni redovi so
samo tri stapki rastojanie me|u sekoj od niv. Tie bea naro~no
upotrebuvani za da gi potisnat trupite prese~eni od kowanicata:
re{ava~ki pritoa bea gustata zbienost i nadmo}niot svet.
Vo ovoj i vakov stil se opi{uvani nastanite, podgotovkite,
opremata na armijata, strategiite, taktikite pri vojuvaweto,
izveduvaweto na napadite. Osobeno vnimanie avtorot obrnuva na
odlukite na Aleksandar za sproveduvawe na odredena voena taktika vo delikatnite i dramati~ni momenti na nekoi bitki. Pred
nego se ispre~uvale silni predizvici. ^esto imal protivnici za
koi bilo te{ko da se poveruva deka }e bidat voeno sovladani,
pobedeni ili uni{teni. No, hrabrosta na Aleksandar, negovata
voena mo} mudro i odlu~no da odlu~uva, da podgotvi strategija koja
i najve{tite voeni protivnici ne mo`ele da ja nasetat i da ja
predvidat, mu nosele postojano zgolemuvawe na slavata i ja {irele legendata za nepobedivosta na Aleksandar. Toa na svoja ko`a go
po~uvstvuval i mo}niot Darie, najgolemiot persiski kral na
najgolemata vojska i na najmo}nata dr`avna ustrojba. Iako raspolagal so vojska od nad dveste iljadi vojnici, sepak bil pobeden, a
persiskoto carstvo kleknato pred kolenicite na Aleksandar.
Vavilon stanal makedonski, a Aleksandar od zemen hrabar vojskovodec poleka po~nal da se iska~uva po nebesnite skalila na
slavata vo nebesnata kolepka na bogovite.
Celiot `ivot i osobeno vojniot voinstven pat na Aleksandar
bil ispolnet so borbi, so pohodi i osvojuvawa, so ostvareni
soni{ta i so s¢ u{te zgolemeni beskrajni sonuvawa za ve~nosta, so
mnogu originalni i edinstveni idei za zbli`uvawe i protkajuvawe na narodite, na kulturite, istoriite i tradiciite na
~ove{tvoto. Tokmu na taa Aristotelova ideja za zbli`uvawe na
narodite, za menuvawe na stariot svet, za sozdavawe novo bratstvo
na lu|eto, bila glavnata voditelka na Aleksandar na nepovratniot pat kon otkrivaweto na krajot na Zemjata i otkrivaweto na
site narodi. Ottamu doa|aat i mnogu ekstravagantni, duri ekscesni idei {to gi prezemal samiot Aleksandar, naj~esto samiot
stavaj}i se na ~elo na prakti~noto i vpe~atlivo ostvaruvawe na
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takvite idea za da ja potvrdi svojata golema ideja-voditelka za
ednakvost na narodite i lu|eto. Ottamu se i negovite idei za
masovnite kolektivi svadbi, za davaweto celosna avtonomija na
osvoeni narodi, za po~ituvawe na nivnite vekovni tradicii,
jazici i duhovni nasledstva.
Interesni se i vozbudlivi Lundkvistovite prikazni za Aleksandar. S¢ do preranata smrt, s¢ do podmolnite zagovori protiv
nego. I kaj Lundkvist provejuva soznanieto deka Aleksandar e
otruen. Negovite posledni agoni~ni denovi se predizvikani od
nepoznat otrov, od dobro podgotven zagovor i toa od negovite
najbliski sorabotnici. Vo pretsmrtnata agonija toj se se}ava{e
na pesnata na Gilgame{, na poznatiot ep zapi{an na glineni
plo~ki, go znae{e dobro, go saka{e, mo`ebi i veruva{e deka }e ja
pronajde i trevkata na ve~nosta. Ne ja najde i toj, kako {to i
Gilgame{ ne uspea vo taa magi~na iluzija. I ja ostavi svojata
pesna da go sledi ~ove{tvoto po negoviot natamo{en pat, }e
zaklu~i avtorot.
Romanot "Pesnata na voinot# e korekten roman, izbalansiran
vo istoriskiot tretman na vistinata me|u Makedoncite i Grcite.
Nema politi~ki grubosti, podmetnuvawa i naviva~ki strasti.
Lundkvist verojatno bil mo{ne pretpazliv vo toj odnos, sosem
vnimatelen, dr`ej}i se do vistinata. I preveduva~ot Ivica ^elikovi} gi zabele`uva i gi istaknuva jasnite avtorski stavovi {to
gi iznesuva Lundkvist okolu soznanieto na Aleksandar deka
"~uvstvuva{e dlaboko zadovolstvo i raste~ka gordost poradi
faktot deka be{e Makedonec...#
I, ete, nikoga{ ne e docna da se otkrie edna ubava kniga.
Osobeno za nas Makedoncite ovoj roman e mnogu zna~aen, za{to
golemiot {vedski pisatel na ubav, planetaren poetski na~in i
prethodno be{e ~udesno vselen vo memorijata na na{ata literatura i kultura. So ova u{te pove}e e i na{.
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PESNATA NA VOINOT
– Prikazna za Aleksandar Veliki
Vrz osnova na portretite i opi{uvawata, bi mo`ele da si go
pretstavime Aleksandar kakov {to bil na 20-godi{na vozrast, vo toa
vreme koga stanal kral na Makedonija; ne taka temen kako roditelite,
tuku pove}e so svetla ko`a, malku crvenikava, re~isi kako da be{e na
vol{eben na~in zameneto dete. Osven toa, be{e mo{ne bel na teloto,
potsetuva{e na statua {totuku izvajana od mermer, i be{e mo{ne crven
na ison~anoto lice. Kosata mu be{e gusta nad visokoto ~elo, crvenosina, so patec po sredinata, kadrava na vratot i izrasnata taka {to se
gleda{e pod voeniot {lem. Se otka`a, toga{ kako i podocna, od voobi~aenata brada, mo`ebi najmnogu poradi toa da se razlikuva od Filip,
tatkoto, no sigurno i za da gi so~uva svoite izrazeni mlade{ki crti.
Ima{e crno-kafeavi, ispaknati o~i (no postoe{e i edna legenda spored
koja imal edno temno i edno sino oko). Pogledot mu be{e vla`no sjaen i
mo`e{e da bide vko~aneto otsuten, no lesno se izostruva{e i stanuva{e
probiven, `estoko pogoduvaj}i. Nosot mu be{e prav i silen, profilot
izrazito gr~ki: taka najmnogu saka{e da bide viden i naslikan. Usnite
mu bea re~isi detski polni, a dolnata usna pomalku be{e podizdadena,
nababrena: ~esto ja zagrizuva{e za da go spre~i toa. Navika mu be{e i
pomalku da ja zafrluva glavata nastrana, kako da saka{e da izbegne udar.
Ve}e ima{e dobieno silen udar vo glavata vo edna od svoite prvi borbi,
taka {to takvoto odnesuvawe verojatno poteknuva{e ottamu. No se dvi`e{e brzo i lesno, so izrazena volja i re{itelno, kako {to zboruva{e
glasno i bez dvoumewe, pa taka vleva{e ~uvstvo na postojano podvi`na
vnatre{na sila i sigurnost. Telesno ubavo mirisa{e, potsetuva{e na
balzamovo drvo ili na nekoe drugo mirizlivo drvo, a taa ubava mirizba
se {ire{e i preku negovata obleka. Nema{e ni{to protiv dokolku toa
se sfa}a{e kako legendarna mirizba na junakot, iako verojatno najmnogu
doa|a{e od sekojdnevnite bawi so ubavi mirizlivi masla.
Be{e o~igledno deka Aleksandar ne saka{e da bide star, ni{to
drugo osven mlad i mlade{ki, kako {to toa odgovara{e na pretstavata za
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junakot, milenik na bogovite i obo`uvan od najbes~uvstvitelnite voini.
Besmrtnosta {to s# u{te mu minuva{e niz mislite, ne se odnesuva{e na
negovoto stareewe i deka bi trebalo da bide obele`an od godinite. Kon
toa mlado, dolgo zadr`ano mlade{ko kaj nego, pridonesuva{e i negoviot
nizok rast. Be{e neobi~no mal duri i za edno vreme i edno opkru`uvawe
vo koe mnozinstvoto bea od nizok rast, a spored eden podatok be{e visok
samo pet stapki. No, od druga strana ima{e silna telesna gradba, be{e
cvrst i izdr`liv kako poradi nasledstvoto, taka i od fizi~koto trenirawe. Nitu, pak, se ~ine{e deka na nekoj na~in mu pre~e{e negoviot
nizok rast, iako toa mo`ebi doa|a{e ottamu {to saka{e da se doka`uva
preku veli~estveni akcii, da se meri i da gi nadminuva najgolemite
voini na svoeto vreme. Be{e roden vo znakot na Lav i prave{e napori da
izgleda kako lav, ode{e ~esto so ka~ulka od lavovska ko`a kako
mitskiot heroj Herakle. I zarem ne mo`e{e samiot vo mlade{kite
godini da sobori po nekoj lav? Vo toa vreme s# u{te ima{e lavovi i vo
Makedonija i vo Mala Azija, iako tie bea mo{ne pomali od afrikanskite i pove}e sivkasti otkolku `olti, dobro prisposobeni na listopadnite {umi. Lavot isto taka be{e i {iroko rasprostranet simbol za
kralski i osvojuva~ki svojstva, za hrabrost i borbenost: ne{to mo{ne
podatlivo za koe Aleksandar se vrzuva{e.
Aleksandar rano po~na da sfa}a deka vo negovoto poteklo se krie
tajna. Toa o~igledno be{e povrzano so negovite roditeli, Filip i
Olimpija, koi{to toj otposle po~na da gi sfa}a kako dve borbeni
prirodi, obedineti preku kratkotrajna strast, za podocna me|usebno da
se ukinuvaat i otfrlaat. Go ~uvstvuva{e toa kako toplo-`e{ka sprotivnost, sli~no na ogan i sneg, ne{to nespoivo {to postoe{e i vo nego
samiot, edna nasledena i so tekot na godinite na rastewe s# pogolema
puknatina. Za tatko mu razmisluva{e deka treba da go sledi i nadmine,
pobedi, i taka od nego da se oslobodi, vo ramkite na ona za {to majka mu
go pottiknuva{e da go ispolni kako nejzini visoko postaveni o~ekuvawa, nejzinite herojski i bo`estveni barawa, koi vo mnogu ne{ta se
poklopuvaa so onie koi toj gi postavuva{e pred samiot sebesi. Mo`e{e
da vidi deka Filip be{e ma` so silni i strasni `elbi i deka prave{e
napori da gi kontrolira. Ima{e zemeno za sebe nekolku soprugi, verojatno i od naklonost i od politi~ka procenka, kako {to toa be{e voobi~aeno me|u vladetelite. No samo edna od niv be{e kralica, ubavata i
gorda Olimpija, kralska }erka od sosednoto kralstvo Epir: taa {to
be{e majka na Aleksandar i verojatno ne be{e nastroena da se povlekuva
nitu za ~ekor nazad. Filip u`iva{e vo te{ki pijanki i svoeto vino go
pie{e ~isto, spored obi~aite me|u Makedoncite, za razlika od pone`nite Grci. Be{e od gruba i robusna priroda, i sli~no na mnogumina
makedonski vladeteli go pretpo~ita{e lovot kako najgolemo u`ivawe,
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pokraj vojuvaweto. @elna za mo} i ispolneta so silna volja, Olimpija go
poddr`uva{e i pottiknuva{e, no ednovremeno ima{e i sopstveni
streme`i i vo mnogu ne{ta sproveduva{e svoja politika. Kralskata
loza na koja & pripa|a{e vle~e{e koreni u{te od Ahil, junak nad junacite vo legendarnata bitka kaj Troja, a be{e i oddaden obo`avatel na
Dionis, gr~ki bog na plodnosta, u`ivaweto i `ivotot. Filip i Olimpija bea dve premnogu silni i sprotivstaveni prirodi koi sudbinata gi
spoila, a Aleksandar be{e plod na toj neusoglasen spoj i na seto ona {to
toa mo`e{e da zna~i. Okolu toa samiot s# pove}e stanuva{e svesen.
Olimpija samata gi vode{e procesiite vo ~est na Dionis i be{e
najistaknata me|u u~esnicite vo bahanaliite. Nakitena so gran~iwa od
vinova loza, se obviva{e so dolgi zmii, gi dr`e{e zmiite vo racete, gi
izvlekuva{e od ko{nicite so `rtveni darovi i gi dele{e me|u svoite
pridru`ni~ki. Ima{e znaewe okolu zmiite u{te od detstvoto pominato
vo Dodona, kade {to postoe{e kult kon zmii, a obvitkanite zmii bea
simbol na plodnosta i gi predizvikuvaa i pla{ea ma`ite, koga `enite
na ~elo so kralicata minuvaa tancuvaj}i vo div zanes. Olimpija isto
taka be{e odgovorna za `rtvuvaweto na iljadnici kozi za Dionis, i so
voshit u~estvuva{e vo pieweto na krvta {to se sobira{e vo sadovi i
pehari, `e{ka krv {to isparuva{e, dodeka trupovite na zaklani `ivotni bea spaluvani na ogromni kladi od koi te~e{e mrsnotija i se krevaa
golemi plamewa. Takvite fe{ti posveteni na Dionis zavr{uvaa vo
te{ki pijanstva i razvratni orgii vo koi u~esnicite celosno se ispolnuvaa so svoite porivi, koi se obedinuvaa so surovosti i mra~ni misterii. Duri ne be{e ni isklu~eno lu|e da bidat i ubivani i masakrirani
kako krajna `rtva na Boga. Vo detskite godini Aleksandar se voshituva{e, no i se pla{e{e od tie divja~ki nastapi. ^uvstvuva{e strav
pred Dionis, od toj bog na nasilstvoto i neumerenosta, no i silna
privle~nost kon nego. Istoto ~uvstvo go ima{e i kon majka mu, ubavata i
opsednata u~esni~ka vo bahanaliite, koja go otfrla{e, no i go pottiknuva{e, ja raspaluva{e negovata fantazija. Za nego be{e bolno ~uvstvitelno vo Olimpija ednovremeno da gleda verna majka i al~na, zdivena
`ena so krvavi usni i luda~ki sjajni o~i.
Vo detskite godini Aleksandar s# pojasno zabele`uva{e deka
Filip pove}e strahuva{e otkolku {to ja saka{e majka mu, i toa ne samo
toj tuku i drugite lu|e vo nejzina blizina. Nejzinata temna i ognena
ubavina pove}e imponira{e otkolku {to privlekuva{e, so nejzinata
crna kosa i ogneniot pogled, so ostrite zabi zad polnite usni, brza na
jazik i so `estok temperament. Dojde do soznanie deka taa prvpat go
sretnala Filipa pri edno inicirawe na magiska religiozna ceremonija.
Me|u niv se razgorela zaedni~ka strast. Od po~etokot taa postojano gi
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pottiknuvala negovite voeni pohodi i so zadovolstvo u~estvuvala vo
piewata, no naskoro se ~inelo deka bila nezadovolna od negovite otsustvuvawa i se ~uvstvuvala zapostavena pri negovite poro~nosti. Nejzinite
~uvstva za Filip s# pove}e se pretvorale vo qubomora kon drugite
negovi `eni, i bez ogled na toa deka samata be{e kralica, nejzinata
gordost be{e povredena od mnogute negovi soprugi, taka {to raste~ka
gor~ina ja zgolemuva{e distancata me|u niv. Koga na Filip mu go rodi
sinot Aleksandar, najverojatno smeta{e deka ja ispolnila svojata najgolema obvrska kako kralica. Filip od svoja strana go prifati sinot i mu
se raduva{e, kako na prestolonaslednik koj ja osiguruva{e idninata na
kralskata loza. No mnogu ne be{e so Aleksandar dodeka raste{e, tuku
postojano be{e zafaten so svoite osvojuva~ki pohodi i kazneni ekspedicii, so natamo{noto {irewe na svoeto kralstvo. Se pogri`i mom~eto
da dobie najdobro mo`no vospituvawe, no ne mo`e{e da go spre~i negovoto potpa|awe pod vlijanie na majka mu.
Olimpija mu daruva{e na sinot s# poednostrana i po`estoka qubov,
vnimavaj}i na nego kako lavica, so neizmerno raste~ko pravo na poseduvawe i maj~inska gordost. No ne go doe{e, tuku toa & go prepu{ti na edna
doilka od blagorodna loza, taka {to ~isto fizi~kata privrzanost na
mom~eto be{e pogolema kon doilkata otkolku kon majkata. Sepak, be{e
silno vrzan za Olimpija, koja rano mu nametna pretstava deka toj vo
pogolem obem be{e nejzin sin otkolku na Filip. Da, ne se povlekuva{e
od toa {to s# pore{itelno tvrde{e deka negoviot vistinski tatko ne
be{e Filip tuku Dionis, pa duri i samiot Zevs. Vo isto vreme na svojot
sin mu prenesuva{e gordost deka vodi poteklo od herojot Ahil, koj taka
u{te od detstvoto stana negov najzna~aen primer i ideal. No ~ij son
be{e toj, vsu{nost? Toa pra{awe verojatno s# po~esto si go postavuva{e. Pritoa Olimpija ne go ostava{e spokoen, postojano go povtoruva{e svoeto s# pore{itelno tvrdewe deka negoviot vistinski tatko be{e
Dionis. Mu go {epote{e toa vo uvoto dodeka sedea eden do drug i mo`ebi
so zaedni~ko gnasewe gledaa kako Filip bez merka se napiva{e ili
agresivno se nafrla{e vrz `enite vo negovata blizina: Zapomni, toj ne
e tvoj tatko! Taa mu go {epote{e toa preku negoviot krevet koga toj
zaspiva{e i go posea somne`ot kako seme, najnapred vo deteto, potoa vo
mladi~ot, za toa seme da raste i da pu{ti korewa i vo sonot, vo nenabquduvanoto setilo: Zapomni, ti si moj sin, no ne i negov!
Dolgo, sepak, majkata be{e dvosmislena, kako za nea da ne be{e
po`elno da go budi somnevaweto i soznanieto, barem s# u{te ne, ili
kako taa da ne be{e sigurna, taka {to i pokraj seto toa ne saka{e da se
ubeduva ni samata sebesi ni nego: imeno, koj be{e vistinskiot Aleksandrov tatko. Toj ~esto ja pra{uva{e majka si za toa i taa toga{ odgovara47

{e podbivno, so misteriozna nasmevka: Dionis, koj drug, mil moj! Prifa}aj}i go takviot odgovor, Aleksandar po~na da veruva deka e poblisku do
Zevs i od samiot Filip, koj se fale{e so svoeto poteklo od vrvniot bog,
no onaka oddaleku, tolku oddaleku {to toa dopola be{e bezna~ajno.
Aleksandar mnogu dobro znae{e deka Dionis be{e direkten sin na Zevs:
toj bil spasen od samiot bog koga bremenata kralska }erka Semela
izgorela od negovata vizija. Zevs go zel zarodi{ot od nejziniot `ivot,
go so{il vo sopstvenoto bedro i dozvolil deteto da se rodi od toa, a
potoa Hermes go odnesol da se zarani me|u nimfi. Ako Aleksandar i
natamu pra{uva{e kako be{e mo`no toj da bide sin na Dionis, kade
majka mu go sretnala i kako seto toa se odvivalo, taa mo`ebi odgovara{e
deka toa be{e misterija koja ne smee{e ili ne mo`e{e da se objasni,
bidej}i be{e svetost i pripa|a{e na bo`estvenite tajni. Vo tekot na
fe{tata posvetena na Dionis, go ubeduva{e taa, samiot bog be{e prisuten, negoviot duh ako ne i teloto, iako ne be{e lesno da se pravi razlika
me|u teloto i duhot, naro~no koga stanuva{e zbor za bog, i kako mo`e{e
~ovek da znae {to se slu~ilo vo najgolemata ekstaza! Olimpija na takov
na~in uka`uva{e, pove}e otkolku {to tvrde{e, deka, vsu{nost, taka
zabremenila, go dobila svojot plod na `ivotot. No Filip, dodava{e taa,
mo`e{e da se smeta za telesen tatko na Aleksandar, i mo`e{e da se
fali ponatamu deka toa be{e negov sin, toj {to }e bide negov naslednik
i sledbenik! No taa samata znae{e podobro kako stojat ne{tata i
Aleksandar ne treba{e da dozvoli da bide zaveden! No podocna koga
odnosot kon Filip u{te pove}e se podobri i se ~ine{e deka raskinot
be{e neminoven, Olimpija napravi ~ekor pove}e i otvoreno objasni oti
toa ne bil Dionis tuku Zevs, nikoj drug osven samiot Zevs, koj be{e
tatko na Aleksandar. I kako dokaz se povikuva{e na luznata koja ja
dobila preku stomakot, dolu kon matkata: znak po posetata na vrvniot
bog vo vid na molwa! Takviot dokaz, sepak, nikomu ne mu go otkri, duri
ni na Aleksandar.
Taka se sozdade i {ire{e puknatina vnatre vo Aleksandar, pod
poslu{noto vrzuvawe za majka mu i somni~avata nesigurnost kon tatko
mu Filp. Nikoga{ ne se zbli`i na vistinski na~in so tatko mu, kralot
od silna akcija koj retko be{e doma vo Pela ili pak ima{e malku
slobodno vreme za sinot. Me|u niv postoe{e distanca koja s# pove}e se
zacvrstuva{e, pri {to mladi~ot se ispolnuva{e so nedoverba i raste~ka kritika. Aleksandar i Filip isto taka s# pove}e se pretvoraa i vo
rivali: sepak, pomalku okolu Olimpija, kralicata, majkata, koja be{e na
stranata na sinot, otkolku za kadarnosta, hrabrosta, pofalbite. Aleksandar go obo`ava{e Filipa kako voin i osvojuva~, no pred s# nemu mu
be{e qubomoren. Rano po~na da iska`uva zagri`enost deka Filip
ni{to nema da mu ostavi nemu za izvr{uvawe, i s# pove}e go obzema{e
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~uden streme` da se meri so zapovedniot tatko na razni na~ini i, ako
bide mo`no, da go nadmine.
Ve}e na dvanaesetgodi{na vozrast Aleksandar se doka`a preku
privle~nosta so eden kow, koj Filip go dobil na podarok od nekoj prijatel ili mo`ebi go kupil. Kowot vredel golema suma talenti: pastuv,
celiot crn i so divi o~i, ispla{en od sekoe dobli`uvawe. Nikoj ne se
osmeluva{e da go java pred mladi~ot Aleksandar da se ponudi da napravi
takov obid i od tatko mu dobi nesigurna, pomalku ironi~na dozvola.
Filip ne veruva{e deka Aleksandar voop{to }e mo`e da se ka~i na
kowot i smeta{e deka poradi toa rizikot be{e bezna~aen. No mom~eto
ve}e be{e iskusno vo ve{tinata na javawe i znae{e da rakuva so kowi.
Pretpazlivo mu se dobli`uva{e na mladiot pastuv i vnimatelno go
posmatra{e, zabele`a deka se pla{i od senki i vide deka toj samiot go
ima{e sonceto pred sebe, taka {to negovata senka pa|a{e zad nego.
Potem se ka~i na pastuvot i go java{e bez sedlo, bez da bide otfrlen.
Takviot strav premina vo falbaxiska gordost poradi hrabrosta na sinot
i toa go poka`a taka {to vedna{ na Aleksandar mu go podari skapoceniot kow. So nego mnogu bitki }e izvojuvam!, mo`el da izvika Aleksandar, oti toa sigurno be{e negovata pomisla, ona {to vnatre{no go
progonuva{e. Toj kow stana najmiloto ne{to {to go poseduva{e i
postojano go slede{e niz negovite osvojuva~ki pohodi s# do Indija. Dobi
ime Bukefal, Govedska glava, mo`ebi poradi negovata tvrdoglava
izdr`livost ili, pak, takvo ime dobi poradi ne{to drugo, i stana poznat
kako Bukefal: golemiot, kako jaglen crn borben pastuv koj go kreva{e
niskiot po rast Aleksandar visoko nad okolinata i kogo trupite na
Aleksandar se naviknaa da go gledaat od pobeda vo pobeda.
Vakvite epizodi sepak ne bea dovolni za da se nadmine distancata
me|u Aleksandar i tatko mu. Toj go nabquduva{e Filipa s# podetalno, s#
pokriti~no, ~esto gledaj}i go nevolno i so gnasewe. Tatkovoto telo,
polno so luzni po site borbi {to gi vodel i rani {to gi zadobil, mu
izgleda{e odvratno, propadnato i ostareno, so s# poo~igledni znaci na
izmorenost i isto{tenost. Nogata na koja kuca{e mu izgleda{e sme{no,
a praznata o~na dupka be{e gnasna i se ~ine{e deka ne{to ottamu zjapa
tapo dodeka so vistinskoto oko gleda{e na druga strana. Aleksandar ne
mo`e{e da izbegne postojano da se pra{uva kako Filip sepak uspeva{e
da gi izvojuva mnogute pobedi, kolku mnogu ostanalo od ~ove~kata sila
koja toj nemilosrdno ja tro{e{e, preku neumerenoto piewe koe zavr{uva{e taka {to blue{e, pa|a{e sobran na zemja ili se ligave{e naokolu
kako da be{e slep. Zgora na toa doa|a{e negovata golema slabost kon
`enite, posebno ako bea sluginki, pri {to brutalno gi fa}a{e po
butinite i matkata, im gi stiska{e boskite, so iskrivena grimasa okolu
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usnite niz koi mu te~e{e plunka. Aleksandar se gnase{e od toa, ja
vrte{e glavata da ne gleda i odbiva{e i samiot da u~estvuva vo takvite
orgii. Ne, nikoga{ ne saka{e da bide del od toa, naro~no ne so toj ma`
koj va`e{e za negov tatko, bez ogled dali navistina be{e toa ili ne!
No kolku Aleksandar da se dobli`uva{e do Olimpija, ognenata
majka i po~ituvanata kralica, i kaj nea ima{e ne{to {to go odbiva{e
od nea, ne{to od {to mora{e da se brani, da bide nezavisen i sloboden.
Taa saka{e premnogu silno da go vrze za sebe, vo edna re~isi zadu{uva~ka pregratka, kade {to majkata se obedinuva{e so qubomorna `ena,
kralicata `elna za mo} so u~esni~ka vo bahanalii zapadnata vo ekstati~en zanes. I za sinot postoe{e ne{to temno i zastra{uva~ko kaj nea,
edno nekontrolirano nasilstvo i bezobyirnost, `ed po orgii i surovost.
Toa toj naro~no go zabele`a koga taa go vnesuva{e vo kultot na Dionis,
se obiduva{e da go vovlekuva vo budalestite drdorewa pri pijankite, vo
podnesuvaweto `rtvi i pieweto krv, vo divite tancuvawa so zmii, kade
{to nejzinata nekontroliranost ja do`ivuva{e isto tolku lo{o kako i
orgiite na Filip. Nejzinite pu{teni crni kadri toga{ mu izgledaa kako
izvitkani zmii, kako glavata da & be{e sli~na na Meduza, a nejzinite o~i
mu izgledaa crveni, kako seta proleana i ispiena krv da se sleala vo niv.
Majka mu isto taka saka{e da mu go prenese znaeweto okolu zmii, da go
pridobie da se osmeli da rakuva so niv i da gi kontrolira, no vo taa
namera ne postigna pogolem uspeh. Nikoga{ ne stigna podaleku od toa da
go potisne ili mo`ebi delumno da go pobedi stravot koj mnogumina, obi~no hrabri ma`i, voobi~aeno go ~uvstvuvaat. Olimpija ima{e edna omilena zmija koja ja gale{e i ja stava{e da & le`i izvitkana na kolenata, ili,
pak, okolu ramenata i vratot, kade {to ja kreva{e glavata i pi{te{e so
ra{irena ~elust kon site {to se dobli`uvaa. Zmijata be{e bledo bela,
re~isi kako od bra{no izvadena, mo`ebi zatoa {to postojano be{e zatvorena i ne be{e iznesuvana nadvor. Aleksandar ne mo`e{e poinaku osven
so gadewe da gi gleda i zmijata i majka mu kako se gale{e so nea.
Ako toplinata na majkata be{e pregolema i lepliva, na tatkoto
Filip be{e studena i otfrluva~ka. Nego go karakteriziraa presmetlivosta i dosetlivosta, zaedno so brutalnata cvrstina vo seto ona {to go
prezema{e, s# dodeka ne popu{te{e pred svojata `ed za vino i svojata
zabele`liva al~nost. Aleksandar se ~uvstvuva{e kako da stoi vo sredina me|u niv, Filip i Olimpija, mo`ebi sli~en vo mnogu ne{ta na niv, no
sepak razli~en, na razli~en na~in otfrlan od niv. Be{e svojstven na
sebe samiot, ne{to {to treba{e da go zapazi i da go razviva na svoj
na~in, ne{to {to }e go odnese{e daleku od niv, kako od tatkoto taka i
od majkata: vo toa s# pove}e stanuva{e ubeden.
(Prevod od {vedski jazik: Ivica ^elikovi})
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Монтагју Ломакс

МАКЕДОНИЈА, 1903.
(Еден апел до Европа)

I
Зар речено е сè, а чашата – преполнета?
Зар уште оган, грабеж, меч и мака темна
кон господа ќе вијат в турска земја
за одмазда, а в жили крвта клета
од ужаси ќе мрзне? Зар нема сила, сета
таа морничавост и пустош лемна
со сила да ја запре, в крај црни зла кај демнат?
Зар речено е сè, чашата – преполнета?
Зар нема милости на земја или небо?
Зар уште проклет крвник ќе ни го граба лебот?
Зар уште стрвта грда ќе раѓа грозна слика
на пеколот што прилега? И зарем одбивен мирис
низ катот сенишен на смртта ќе се шири,
пред светот збор да прозборне и в гнев да свика?
II
Непојмлива грозотија е тука сега!
Девојките и жените за честа своја
Со крвав данок плаќаат, со смрт во која
Жигосано е ропството, а срамот стега
Во кат кај крвав поток кон морето бега,
кај како жален привид на слобода стојат
девојките, шепнејќи £ ја на Европа молбата своја
со надеж земјата на мирен кат да заприлега.
О, Европо кукавична, што немаш сила,
се грчиш немоќна! Што си се исплашила?
Од страв на одмазда ли! Липањето кога
ќе стивне онаму, кај стрв и крв се шират,
ти појди да се искупиш, за да се смират
гневојте, срдбите и вриежот на бога!
III
А ти, татковино, што сите окови те болат
врз тела гнили, ти што бараш робот да се спаси,
зар оглуве ти сега, зарем бессилна си
во часов кога безброј немоќни те молат?
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Зар ти ќе останеш империја што стрвост гола
и жед за златни добивки ја озогласи?
Милозливо зар срце нема да те краси
пред солзите на еден народ што го колат?
О, боже на татковци ни, што умот ти го стресе
та островов го создаде сред океанов бесен,
ко тврдина негибната, ко моќна сила
и даде челото да £ го љубат бури,
та гневот како в пекол ветрот £ го сјури
и како море силата да £ се распостила!
IV
Сал миг му беше доста на Кромвел за хероика,
тој глас секавичен, со зборови од пламен,
пред ударот од чиј гнев беше толку стамен
та моќта на принцовите да ја предизвика!
Зар нема веќе она што сакаме да блика,
разболени сме сите од гнев на немоќ рамен,
беспомошни сме, неми, мислиме, ќе дочекаме
да капнат пцине адски, ко на карневалска слика?
Зар оваа е земјата што светот цел го згази
и тиранот го доведе на колена да лази
кај Абукир и Трафалгар и го распердаши?
О, Англијо, господарко на морињата во светот,
Што ти е лицето пеплосано, пребледнето,
Зар да се сретнеш со војната се плашиш?
V
А зошто војна не? Зар тие гадости се тема
сал за државници и стихот на поетот?
Во име божје, не! Зар може неказнето
да трае ваков мир? Не! Колебање нема!
Зар овој миг одвратности и злости изназема
додека в ужас никна злосторството клето,
со лошини и злоба сето преполнето
и никој нема смелост да фрли анатема?
Во име божје, не! Та, ако ова крај е,
тој Јудин бакнеж бргу ќе се препознае
и подобро народите во вител да се, в меѓувреме,
кај, кој е враг – кој близок, нема да се знае
а високо на сводот осудата ќе зјае
над Европа што темнее до својот залез темен.
(Препев: Гане Тодоровски)
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Branka Kalo|era

PRVATA MODERNA
ZALO@NI^KA KRIZA
I MAKEDONIJA
Ako slu~ajno vo 1791 godina ne bile ratificirani prvite 10
amandmani na amerikanskiot Ustav pod nazivot 'Bill of Rights',
koi na gra|anite na SAD im gi obezbeduvaat, me|u drugoto, pravata na sloboda na govorot, pe~atot i religijata, i prikaznata za
amerikanskata misionerka Elen Ston, koja vo septemvri 1901
godina e grabnata vo Makedonija, toga{na ju`na provincija na
Balkanot, verojatno bi imala poinakov tek.
Treba da se znae deka Soedinetite Amerikanski Dr`avi s#
do docniot 19 vek s# u{te ne bile svetska sila, poto~no, s# do
pobedata vo [pansko-amerikanskata vojna. SAD i Turskoto
Carstvo (Ottoman Empire) {totuku bea vo proces na vospostavuvawe diplomatski odnosi i ambasadi, koga se slu~ilo grabnuvaweto na protestantskata misionerka Ston, koe gi zasenilo
mo`nite dobri odnosi na dvete sili. Grabnuvawata vo evropska
Turcija ne bile novost, se znaelo za komitite, 'roaming bands of
comitadji', – „zaskitani razbojnici“, ~ii `rtvi obi~no bile
aristokrati, industrijalci, stranski konzuli. Amerikancite
dotoga{ bile po{tedeni, za{to s# do 1898 godina na Amerika se
gledalo kako na konfederacija na provincii i nejzinite gra|ani
ne bile tolku „zna~ajni“ i vredni za da se bara otkup za niv. Duri
so grabnuvaweto na Elen Ston, Amerika prvpat so soo~uva so
svojata prva moderna zalo`ni~ka kriza.
Amerikanskiot pretsedatel Vilijam MekKinli,48 koj umrel
po atentatot vo sredinata na septemvri 1901, bil nasleden od

48

McKinelly Wiliam, (1843-1901), dvaeset i petti pretsedatel na SAD vo periodot
od 1897 do 1901 g.
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Teodor Ruzvelt. Ruzvelt49, koj po prvoto soznanie deka nekade na
bespa}ata na Balkanot e grabnata amerikanska gra|anka, ne poka`uval premnogu simpatii nitu `elba da se plati otkupninata
koja makedonskite „banditi ili neidentifikuvani revolucioneri“ (kako {to gi narekuvale na po~etokot) ja barale za osloboduvawe na misionerkata Ston: 'I would say that women have no earthly
business to go out as missionaries into these wild countries.' Toa bil eden
od negovite komentari.
Misionerskoto zdru`enie pod imeto 'The American Board of
Commissioners for Foreign Missions', na koe mu pripa|ala Mis Ston,
dejstvuvalo vo Boston so cel {irewe na protestantizmot niz
svetot.50 Elen Maria Ston, hrabra misionerka, zaradi seop{to
{irewe na evangelizmot i promovirawe na zapadniot semeen
`ivot e ispratena vo misija vo Bugarija, vo vremeto na opa|awe
na mo}ta na turskoto carstvo, vo vremeto koga hristijanskite
dr`avi na zapadot na Balkanskiot Poluostrov – Grcija, Srbija i
Crna Gora – ve}e vodele vojni za nezavisnost od Turcite, koi
dotoga{ na Balkanot vladeele pove}e od polovina milenium.
Mis Ston pominala pet godini vo gradot Samokov, koj se
nao|al okolu 40 milji oddale~en od Sofija, rabotej}i vo „U~ili{teto za devojki“, podu~uvaj}i na angliski jazik, no brzo
uspeala da go sovlada kirilskoto pismo i te~no da go nau~i
bugarskiot jazik. Iako po vospitanie poteknuvala od „viktorijanska duhovna klima“, koja zavladeala kon krajot na 19 vek, Elen
Ston voop{to ne li~ela na tipot na klasi~na viktorijanska
dama, tuku, naprotiv, se istaknuvala so ma{ka hrabrost i sila, so
karakterni crti koi podocna }e & pomognat da gi izdr`i dolgite
{est meseci zato~eni{tvo vo Makedonija, drevnoto sedi{te na
Aleksandar Veliki. Makedonija vo toa vreme bila so golemina
na severna Karolina, se protegala od planinata Rila do Solun na
Egejskoto More, od Ohrid do rekata Mesta i bila bojno pole na
neprekinati krvoprolevawa. Nasproti s#, za `itelite na SAD
toa bil sosema nepoznat del na svetot.
Ne navleguvaj}i premnogu vo istorijata, }e istaknam nakuso
nekolku fakti: toa bil period koga Rusite & objavile vojna na
Turcija i ja oslobodile Bugarija, Bugarija so Berlinskiot dogovor, pod pritisok na golemite sili, posebno na Velika Britani49

Roosevelt Theodore, ( 1858-1919), dvaeset i {esti amerikanski pretsedatel vo
periodot 1901-1909.
50
American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFN) – prvoto amerikansko hristijansko zdru`enie za rabota vo stranstvo, slu`beno po~nalo da raboti
vo 1812 g.
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ja, bila podelena na avtonomna severna provincija i na ju`na,
koja mu e vratena na turskiot sultan, odnosno na Turcija. Makedoncite begale na sever, dodeka onie koi ne uspeale, bile
ugnetuvani i masakrirani od strana na Turcite. Iako stavot na
Amerikanskoto misionersko zdru`enie bil neme{awe vo politikata, pove}eto misioneri ja simpatizirale bugarskata strana.
Makedonija vo o~ite na misionerite pretstavuvala zemja na
mo`nosti. Na Makedoncite ju`no od demarkacionata linija se
gledalo so pove}e simpatii, a novata `elezni~ka pruga od
Belgrad do moreto ovozmo`ila vospostavuvawe novi sredi{ta vo
Solun za {irewe na protestantizmot. Vo Solun dejstvuval eden
od poznatite amerikanski misioneri, d-r Henri Haus, komu po
`elba na Amerikanskoto zdru`enie vo 1893 godina mu se pridru`ila i Elen Ston. Vo 1901 godina vo gradot Bansko (kade {to e
osnovana prvata protestantska crkva vo evropska Turcija) trebala da pretsedava so godi{niot sostanok t.n. '@eni na Biblijata'
(The Bible Women). „Vooru`ana“ so amerikansko zname i so Biblija, misionerkata Ston se upatila kon Bansko vo pridru`ba na dve
mladi bugarski u~itelki, javaj}i na magare. Ednata od niv bila
Katerina Cilka. Katerina Cilka bila `ena vo ranite triesetti, obrazovana vo Soedinetite Dr`avi, kade {to go zapoznala
svojot iden soprug, albanskiot protestant Grigor Cilka. Katarina i Grigor se vratile vo Bansko za da se pridru`i Katarina
na „@enite na Biblijata“, zaradi 'inspire the hearts of Christian
friends'. Elen i Katarina ne mo`ele da znaat deka toj septemvri }e
zapo~ne nivnata {estmese~na „odiseja“ po bespa}ata na Makedonija. Na patot za Xumajlija i Samokov, gospo|ica Ston i Katarina Cilka se grabnati so zakana na oru`je.
Diplomatskata aktivnost na podra~jeto naMakedonija ne
preminot na vekot im e prepu{tena na po~esnite konzuli, a eden
od podkonzulite bil Grk so ruski paso{, pod imeto Perikles
Hajdi Lazaro, koj imal dobri vrski so Va{ington, pa zaedno so
Haus prezel inicijativa za osloboduvawe na misionerkata Ston
i na gospo|a Cilka. Za s# bil informiran i negoviot nadreden,
^arls Dikinson, generalen konzul vo Istanbul, me|utoa namesto
vo negovite race, telegramata stignala do Xon Lajsman, amerikanski minister za nadvore{ni raboti, koj vedna{ go izvestil
Va{ington za is~eznuvaweto na amerikanskata gra|anka.
Amerikanskoto Ministerstvo za nadvore{ni raboti vo toa
vreme nemalo iskustvo so grabnuva~i, ako se izzemat nekolkute
slu~ai na grabnati mornari od strana na gusari, taka {to
„slu~ajot Ston“ ja dovel vo dilema amerikanskata diplomatija:
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da se pregovara so grabnuva~ite ili ne, da se plati otkupnina ili
ne. Ne se znaelo dali Teodor Ruzvelt }e bide hrabar i }e isprati
voeni brodovi vo Dardanelite. Amerikanskiot pretsedatel samo
{to ja prezel dol`nosta, istiot den koga e ubien negoviot
prethodnik MekKinli, i bil zafaten so drugi dr`avni raboti.
Negoviot stav za slu~ajot Ston, vsu{nost, bil poznat:
...'If a man goes out as a missionary he has no kind of business to
venture to wild lands with the expectation that somehow the government will
protect him, as well as if he stayed at home. If he is fit for his work, he
accepts the risk as an incident to the work, and has no more right to
complain of what may befall him than a soldier has in getting shot. But it is
impossible to adopt this standard about women, and therefore my own view
is most strong that they should not venture into places where they are apt to
meet with such adventures as befell Miss Stone.'
Dotoga{ nikoj ne znael koi bile grabnuva~ite, nitu zo{to se
grabnati Elen i Katerina. Se {pekulira{o so mo`nosta deka
toa bile turski vojnici, potoa turski dezerteri, pa deka toa bila
grupa od okolu ~etirieset razbojnici koi zboruvale „lo{ turski,
no dobar buarski“ (bad Turkish but good Bulgarian). D-r Haus bil
prviot koj uka`al na mo`nosta deka toa se mo`ebi makedonski
revolucioneri nare~eni komitaxii ili Komitate (komiti) koi
bile poddr`uvani od Bugarite, {to podocna se poka`alo vistinito. So toj fakt grabnuvaweto na gospo|ica Ston pove}e ne
bilo ~in na obi~no varvarstvo, tuku razbojni{tvo so politi~ka
zadnina.
Ruzvelt bil zafaten so pova`ni raboti od grabnuvaweto na
misionerkata Ston. Novoosvoenite teritorii od Karibite do
Azija barale negov celosen anga`man, bidej}i amerikanskite
vojnici s# u{te se nao|ale vo opasnosti na malku poznati tereni,
taka {to pomalku va`nite nastani, kako slu~ajot so Ston, stignuvale vo racete na vtoriot pomo{nik sekretar za nadvore{ni
raboti, Alvah Augustus Ade.
Kolku i da predizvikalo interesirawe grabnuvaweto na
amerikanskata misionerka vo ju`niot del na Balkanot, pa i vo
Evropa, vo Amerika ne se dozna za nego me|u narodot. Semejstvoto na Elen Ston, me|utoa, prave{e s# za da doznae {to se slu~uva
so nivnata }erka, odnosno sestra, baraj}i novosti vo Ministerstvoto za nadvore{ni raboti i vo Amerikanskoto misionersko
zdru`enie, istovremeno sobiraj}i pari za otkup. Finansiskiot
pretstavnik na Misionerskoto zdru`enie vo Carigrad, Vilijam
V. Pit, ovlasten e da gi sobere parite, vo slu~aj Turcija ili SAD
da ne bidat podgoveni za toa. Ve}e spomenatiot Alvah Ade, bil
iznenaden, zatoa {to grabnuvaweto na misionerkata Ston e
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prvoto grabnuvawe vo amerikanskata istorija {to se slu~ilo
nadvor od granicite na Soedinetite Dr`avi. Sekako deka ni
amerikanskata vlada vo toa vreme s# u{te nemala definirana
politika vo slu~aj na grabnuvawe.
Amerikanskiot pe~at se oglasi na krajot na septemvri 1901
godina. Wujor{kiot „Vorld“ na Xozef Pulicer objavuval vesti
za is~eznuvaweto na Mis Ston i na ubavata Bugarka Katarina
Cilka. Spored pi{uvaweto na wujor{kite vesnici, gospo|ica
Ston verojatno e osudena na prisilen brak, dodeka Katarina
zavr{ila vo harem, iako bila bremena.51 Na pi{uvaweto na
„Vorld“ se pridru`il i „Wujork `urnal“ na Hirst, zabele`uvaj}i mu na pretsedatelot Ruzvelt za politi~ka nemudrost i neaktivnost.52 Nabrgu i drugite vesnici niz Amerika gi informirale
~itatelite za slu~ajot Ston, da nabroime samo nekolku: Wujork
tajms, Wujork dejli tribun, ^elzi gazet, ^ikago rekord herald,
Hristijan herald itn.53
Naslovite na napisite bile glavno senzacionalisti~ki,
naga|ale za sudbinata na misionerkata Ston, grabnuva~ite se
narekuvani 'brigands, t.e. razbojnici i banditi.54 Vo tekot na
{estmese~noto zato~eni{tvo amerikanskite tabloidi, no i
serioznite vesnici, se potpirale na nezadovolstvoto na amerikanskiot narod. Najposle, po zasluga na pe~atot, aferata Ston
pokrenala lavina diplomatski aktivnosti.
Iako Teodor Ruzvelt na po~etokot protokolarno izjavuval
deka s# }e se napravi za da se izbavi misionerkata, kako {to bi
se napravilo toa za koj bilo amerikanski dr`avjanin, duri sega
amerikanskata vlada po~nala efektivno da dejstvuva. Vladini
slu`benici vo sorabotka so britanski kolegi se obiduvale da
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Spisanieto „Vorld“ mnogu intenzivno go sledel slu~ajot Ston i toa so mnogu
aktivni naslovi, na primer: Ransom to Be Paid for Miss E. M. Stone, 26 septemvri
1901, Miss Stone Found in Brigand's Camp, 28 septemvri 1901, Miss Stone Still in Den of
Brigand's, 29 septemvri 1901, Brigands Have Not Freed Miss Stone, 4 januari 1902, Ellen
Stone May Be Free Now, 27 januari 1902, Mrs Stone and Mrs Tsilka at Last are Set Free, 24
fevruari 1902.
52
Miss Stone Is in the House of Bekir Bey, 13 noemvri 1901.
53
The New York Times objavil 21 napis za grabnuvaweto na gospo|a Ston, World
dvaeset, londonski Daily Graphic okolu ~etiriesetina, The Congregationalist and
Christian World 21 napis, Chicago Record – Herald 42, dodeka ima{e spisanija, kako The
Independent so eden napis (Miss Stone and the American Board). The Missionary Herald
isto taka redovno gi sledel nastanite, informiraj}i gi svoite ~itateli vo
periodot od 19 oktomvri 1901 do maj 1902 za grabnuvaweto i osloboduvaweto na
gospo|a Ston.
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Na primer: Brigands Hove Not Freed Miss Stone, Brigands Sign Paper to Free Miss E.
M. Stone.
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stapat vo kontakt so grabnuva~ite. ^arls Dikinson se smetal za
glaven pregovara~, iako vo Va{ington nemal verodostojnost, pa
nabrgu bil zamenet so mladiot Spenser Edi.55
Sagata za grabnuvaweto na amerikanskata misionerka i natamu gi polnela novinarskite koloni, posebno otkako amerikanskite voeni brodovi kru`ele po Mediteranot od Xenova pa do
francuskite pristani{ta. Dardanelite vo toj moment bile predaleku, vsu{nost za vleguvaweto na brodovite vo toj prostor bil
potreben konsenzus i od drugi zemji. Seto toa vreme se nastojuvalo da se soberat pari za otkupnina, ~ija po~etna suma bila 25 000
liri, odnosno 110 000 dolari (dene{nata vrednost bi iznesuvala
okolu eden milion dolari), koja podocna, poradi okolnostite, so
odol`uvaweto so slo`enosta na isporakata na parite, e namalena na polovinata. Otkupninata {to ja barale komitite go podelila oficijalen Va{ington. Amerikanskiot konzul vo Istanbul
se nadeval deka so tekot na vremeto }e se namali interesiraweto
na pe~atot i deka grabnuva~ite, gledaj}i deka pove}e ne se vo
centarot na vnimanieto, }e gi oslobodat zalo`ni~kite. Da se
soberat tolku pari i za Amerika pretstavuval problem.
Interesno e deka na samite grabnuva~i ne im se pridavalo
tolkavo vnimanie, imeno, za niv re~isi i ne se pi{uvalo. Najmnogu podatoci za t.n. 'Macedonian cause', za makedonskite raboti,
se dobivani od samata Elen Ston, duri po nejzinoto osloboduvawe.56
Amerikanskoto ministerstvo za nadvore{ni raboti nemalo
jasna slika za polo`bata vo Makedonija i za problemite vo toj
del na svetot. Znaele deka grabnuva~ite zboruvale bugarski,
me|utoa terminite bugarski i makedonski se upotrebuvale naizmeni~no. Mo`e da se ka`e deka makedonskite vostanici, ili
kako {to nekoi izvori gi narekuvale robin hudovi, brzo go
nau~ile zanaetot za internacionalen terorizam.
Malku informacii za grabnuva~ite stignale do Amerikancite vo nivnata tatkovina. Imiwata Jane Sandanski, Sava
Mihailov i drugi, na Amerikancite ne im zna~ele re~isi ni{to.
Dvaeset i pet godini po grabnuvaweto, nivniot identitet s#
u{te ne bil poznat. Duri otkako bugarskite istori~ari gi objavile memoarite na voda~ot za avtonomna Makedonija, se doznalo
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Korespondencijata me|u Teodor Ruzvelt, Xon Haj, Alvah Augustus Ade i
^arls Monro Dikinson se nao|a vo Kongresnata biblioteka.
56
McClure's Magazine, Stone Ellen, „Six Months Among the Brigands“, maj 1902, „Six
Months Among the Brigands, The Mother and Her Baby, juli 1902, Six Monzhs Among the
Brigands: Born Among the Brigands, avgust 1902.
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deka grabnuva~i bile Asenov, ^ernopeev, Sandanski. Gospo|ica
Ston za svoite grabnuva~i imala, mo`e da ka`eme, samo ubavi
zborovi. ¥ pomognale na gospo|a Cilka da go rodi zdravo
devoj~eto, se gri`ele za nivnoto oblekuvawe i hranata. Vo svojot
dnevnik zabele`ala: 'The men were all very kind and attentive to us and
showing their sympathy in every possible way'.
Me|utoa, fakt e deka Elen i Katarina sakale nivnata agonija
vo zato~eni{tvo, kolku i da bila podnosliva, da zavr{i {to
pobrzo. Kone~no, na krajot na januari, posle {est dolgi meseci,
niza planovi i dogovarawa, nadmudruvawa i razli~ni taktiki za
isporaka na otkupninata me|u Amerikancite i Turcite, {to vo
pari, {to vo zlato, a s# vo strav za `ivotot na misionerkite,
otkupninata e platena. Grabnuva~ite nikoga{ ne bile fateni.
Dvete `eni so voz od Strumica bile isprateni vo Solun, kade
{to najposle se ~uvstvuvale bezbedni 'under the folds of the Stars and
Stripes'. Ugledot na amerikanskata nacija, so ~inot na osloboduvaweto i vra}aweto na Elen Ston vo SAD, bil za~uvan.
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Volf O{lis

FRANC DOFLAJN I MAKEDONIJA
Nau~nite interesirawa na Germancite za Makedonija se dosta stari, no najgolemiot „pridones“ za germanskoto poznavawe na Makedonija
be{e tokmu Prvata svetska vojna. Poznato e deka celata Vardarska
Makedonija od esenta 1915 godina do krajot na vojnata be{e okupirana
od germanski, avstriski i bugarski vojski. Za edna vakva okupacija se
potrebni pred s# to~ni geografski podatoci, no i najdobrite karti na
generalnite {tabovi bea polni so praznini, za{to ni{to ne se znae{e
za geografijata vo nekoi podra~ja so vkupno 90.000 kvadratni kilometri
na Makedonija, Albanija i Sanxak – Novi Pazar. Vakvata sostojba be{e
pri~ina {to nabrgu po okupacijata zapo~naa geografski istra`uvawa
vo Makedonija, rakovodeni od bavarskiot nau~nik d-r Lojks. I pokraj
toa {to novite soznanija ve}e gi popravija podatocite na porane{nite
balkanolozi, sepak s# u{te ne bea dovolni za voenite potrebi. Poradi
toa be{e osnovana takanare~enata „Makedonska zemska komisija“ pri
generalniot {tab na germanskata armiska grupa na feldmar{alot
August fon Makensen vo Ni{. Komisijata po~na da raboti proletta
1917 godina i nejzin rakovoditel be{e istaknatiot germanski balkanolog Gustav Vajgand (1860–1930). Vajgand soop{tuva deka dobil pismo
od germanskoto Ministerstvo za nadvore{ni raboti, vo koe se veli: „Da
ja iskoristime okupacijata na Makedonija od germanskite vojski za da
sobereme {to pove}e materijal za ovaa zemja. Sega }e bidat isprateni
nau~nici tamu da ja istra`uvaat zemjata.“
Osven Vajgand, komisijata ja so~inuvaa u{te 30 Germanci i {estmina Bugari. Nau~nicite po struka bile arheolozi, geografi, geolozi,
etnografi i dr. Nivnata rabota bila organizirana na „germanski“
na~in – kako podelba na trudot. Taka vo Vardarska Makedonija rabotele
pet geolo{ki grupi. Planirano be{e publikuvawe na edna enciklopedija so site rezultati na site grupi na komisijata po vojnata, „pobedni~ka vojna“ se razbira. Me|utoa, namesto pobedata Germancite bea porazeni i zatoa ni{to nema{e od planiranata enciklopedija. Namesto nea
imame pove}e oddelni publikacii od biv{ite ~lenovi na komisijata,
me|u niv i trojcata nejzini najistaknati ~lenovi.
Prviot be{e geologot Franc Kosmat (1871–1938), skromen ~ovek i
ploden nau~nik, ~ii{to zaslugi ve~no }e bidat opfateni vo nau~ni
termini, kako na primer „nautilus kosmati“ i dr. Vo mart 1917 g.
Kosmat dojde kako „voen geolog kaj pruskite kartografski odredi“ vo
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Makedonija i tamu rabote{e do noemvri istata godina. No ednostavnata
kartografija nemu mu nedostasuva{e i od krajot na 1917 g. go nao|ame vo
spomenatata „Makedonska zemska komisija“. Po nejzina pora~ka toj ja
istra`uva{e Makedonija vo site pravci, i toa ne samo od geografska
gledna to~ka. Franc Kosmat bara{e isto taka „rezervi na korisni
rudi“ i za svoite rezultati toj pi{uva{e vo knigata „Geologijata na
centralniot Balkanski Poluostrov“, {to vo 1924 godina be{e objavena
vo Berlin.
Drugiot istaknat germanski makedonist, mo`ebi najdobriot, od
voenoto vreme be{e Leonard [ulce Jena (1872–1955). Skoro site
~lenovi na „Makedonskata zemska komisija“ bea i, kako {to ve}e be{e
re~eno, avtori na knigi za Makedonija. Knigata na [ulce be{e objavena
vo 1927 g. pod naslov „Makedonija – sliki od pejza`ot i kulturata“
(Makedonien – Landschafts und Kulturbilder), i do den-denes taa e eden
neiscrpliv izvor za makedonskata zemja, pred s# za makedonskiot jazik.
Toa {to toga{ [ulce Jena, verojatno kako prv ne-Makedonec, go
napi{al za Makedoncite, denes e op{toprifaten klu~ za sozdavaweto
na ovaa staro-mlada slovenska nacija: „Makedonija, so isklu~ok na
gradovite vo koi gr~kiot element ostanal vode~ki (...), stanala slovenska zemja. Dali dijalektot na ovie pra-Sloveni bil toj {to Kiril i
Metodij go znaele i na koj{to gi napravile svoite prevodi? Kako i da e,
vo pretopuvaweto na staroslovenskite i vizantiskite elementi, onako
kako {to tie se otelotvoreni vo prevodite na obajcata apostoli, treba
da go gledame obele`jeto na kulturata na srednovekovna Makedonija.“
Toa bea po~etocite na makedonskiot jazik; za nejzina osporena
sega{nost [ulce Jena ima{e kategori~en stav: „Propadnaa naporite da
se podeli glavninata na Makedonskite Sloveni, spored etnografski
kriteriumi, na Srbi i Bugari. A nieden ~ovek od krv i od meso ne }e
dozvoli da mu se dodeluva negovata pripadnost kon nekoja opredelena
etni~ka zaednica.“
[ulce Jena bi bil posledniot {to bi im go odredil toa na Makedoncite. Sosema sprotivno: toj ne samo {to velel – a i vo ova verojatno
bil prv ne-Makedonec – deka Makedoncite imaat sopstven jazik, tuku go
vnesol ovoj jazik vo dolgite spisoci zborovi. [to i da videl – delovi od
obleka, pribor za jadewe, doma{ni uredi, mebel, alati i mnogu drugo, toj
gri`livo go vnesuval, kako {to bi se reklo toa, na „mkd.“ (makedonski),
„blg.“ (bugarski) ili „srb.“ (srpski), ne {tedejki pritoa filolo{ki
upatuvawa na turski, romanski i drugi balkanski jazici. Dene{niot
makedonist go ~ita ova so nepodeleno zadovolstvo: Zborovite kako
„kepenec“, „penxer“, „yivri“ i mnogu drugi, so vreme fatile tolku
„patina“ {to se javuvaa (re~isi) samo vo narodnite pesni ili vo nekolku
ponovi pesni od Valandovo.
Tretiot zanimliv ~len na „Makedonskata zemska komisija“ be{e
zoologot Franc Teodor Doflajn, roden na 5 april 1873 vo Pariz,
po~inat na 24 avgust 1924 vo Obernig, [lezija (denes Oberniki slaskie
vo Polska). Tatko mu be{e trgovecot Franc D., majkata Angli~ankata
Xejn Kuper od Wukastl. Mnogustrano nadareniot Doflajn saka{e da
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stane slikar, no pod vlijanieto na Rihard fon Hertig (1850-1937), eden
od osnovopolo`nicite na germanskata i me|unarodnata zoologija, toj od
1893 do 1897 studira{e zoologija i medicina. Vo 1897 Doflajn diplomira{e kaj Hertig, rabote{e vo Biolo{kiot institut za istra`uvaweto
na bolestite na ribite, patuva{e na ekskurzii niz Meksiko, Kalifornija, Japonija i dr. Vo 1907 toj stana vonreden profesor za zoolo{ka
sistematika i biologija vo Minhen, a vo 1912 g. toj be{e povikan na
univerzitetot vo Frajburg (Br.) kako naslednik na prof. August Vajsman (1834–1914), i ovoj povik be{e vsu{nost edno nau~no „odlikuvawe“:
Vajsman be{e najistaknatiot zoolog na toa vreme i isklu~ivo za nego vo
frajbur{kiot univerzitet be{e sozdadena prvata katedra po zoologija
vo svetot. I ovaa katedra sega ja dobi Franc Doflajn.
Kako nau~nik i ~ovek Doflajn be{e edna retko sestrana li~nost.
Toj ne bil nikakov „tesen“ stru~wak, tuku negovite gledi{ta li~at na
najsovremeni ekolo{ki potfati koi{to ja razbiraat prirodata kako
„veri`en sistem“ kade {to site vidovi `ivotni i rastenija ja igraat
svojata uloga. Do izvesna mera Doflajn e osnovopolo`nikot na edno
vakvo ekolo{ko nabquduvawe na prirodata, {to vpro~em se gleda od
negovata kniga so naslov „@ivotnoto kako alka vo celosnata priroda“
(Das Tier als Glied des Naturganzen) od 1914 godina. Osven toa, profesorot
Doflajn be{e eden mo{ne darovit umetnik; toj pi{uva{e raskazi,
crta{e, slika{e (prete`no vo akvarelska tehnika), gi fotografira{e
svoite otkritija itn. I site negovi darbi se vidlivo prisutni vo negovata kniga „Makedonija – do`ivuvawa i nabquduvawa na eden prirodonau~nik vo pridru`ba na germanskata vojska“ (Mazedonien – Erlebnisse und
Beobachtungen eines Naturforschers im Gefolge des deutschen Heeres, Jena 1921
g.). Edna kniga {to nesomneno spa|a me|u najubavite, najzanimlivite
knigi za Makedonija.
Dali Makedoncite sega znaat kakvi orli toga{ letale na makedonskoto nebo? Kakvi ribi – so dol`ina od metar i pol – imalo vo makedonskite reki i ezera? Kakvi `abi, insekti, cve}iwa, drvja, rastenija?
Kolku be{e „{areno“ naselenieto vo Makedonija? Kako izgledaa makedonskite sela i gradovi, kakvi bea nivnite imiwa vo toa vreme? Ako ne
znaat, no sakaat da doznaat – neka go pro~itaat prevodot na Doflajnovata kniga!
Doflajn pristigna so voz vo maj 1917 g., vo Skopje, i patuva{e niz
Vardarskata Dolina do s. Udovo. Toj be{e smesten vo seloto Kalu~kovo
na podno`jeto na Plavu{ Planina, kade {to se nao|a{e edna germanska
voena bolnica, bidej}i se misle{e deka seloto bilo bez malarija. Za
`al, Kalu~kovo ne be{e tolku zdravo, no sepak „voshituva~ko i privle~no“, kako {to rekol Doflajn i potvrdil so eden akvarel.
Doflajn postojano patuva{e vamu-tamu niz Makedonija, istovremeno kako istra`uva~ i „meraklija“, odnosno vqubenik na zemjata. Stranica vrz stranica soop{tuva kakvi rastenija gledal, beskrajno gi
nabrojuva latinskite imiwa na `ivotnite, i seto toa e zdodevno za sekoj
nezoolog. No naedna{ doa|aat drugi stranici kade {to avtorot se javuva
kako ~ovek so ~uvstvitelno srce za ubavinata. Edna cela glava na
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negovata kniga „Makedonija“, na primer, go nosi naslovot „Sakaniot
Veles“ i opisot na gradot – Doflajn: „najprekrasniot grad na Makedonija“ – ni doka`uva kolku avtorot be{e voodu{even od nego. Kako i za
gradot [tip: „Gradot se {iri preku nekolku ridovi, nad koi se izdigaat temni skali. Eden pogled {to e prekrasen. Na ednata od karpite se
gledaat ostatoci na edno staro tursko kale. Kako i Veles, [tip izgleda
kako vistinski turski grad, so xamii i minariwa. Ku}ite {to se napraveni od kamen i so crveni pokrivi, se iska~uvaat po visokite ridovi.
Taka se sozdava istata, {areno-voshituva~ka slika kako za Veles“.
Re~isi nema makedonski grad {to ostanal bez opis na Doflajn
ispolnet so po~it. Na primer, Skopje kade {to Doflajn be{e smesten
vo prostorii na Kaleto: „Skopje bi mo`elo da spa|a me|u slavnite
gradovi na Evropa“, veli avtorot, i osobeno dobri vpe~atoci vrz nego
ostavile ^ar{ijata, Kur{umli-an i crkvata „Sveti Spas“. Me|u
brojnite fotografii na staroto Skopje ~itatelot }e najde i edna slika
na slavniot ikonostas na ovaa crkva.
Za razlika od drugi Germanci, Doflajn re~isi voop{to ne se interesira{e za makedonskata istorija. Toa se gleda, pred s#, od opisot na
gradot Kru{evo – nieden zbor nitu za Ilindenskoto vostanie, nitu za
Kru{evskata republika. Kru{evo e za nego samo „vla{ki grad“, izvonredno ubav grad so zeleni gori i sve` vozduh, vo koj se nao|a edno odmorali{te za germanskite vojnici. Me|utoa, edno golemo do`ivuvawe za
nego bea Vlasite – pametni lu|e, rabotlivi zanaet~ii, dalekuvidni
doma}ini: „Malku se povlekoa od golemiot svet, ne `iveat na ulicata,
ne go predizvikuvaat okoto na osvojuva~ot“. Mo`ebi tuka dejstvuva{e
vlijanieto na Gustav Vajgand, rakovoditelot na „Makedonskata zemska
komisija“, koj{to ne be{e samo eden od najpoznatite istra`uva~i na
Vlasite, tuku i onoj nau~nik koj pri krajot na 19 vek go vovel imeto
Aromani vo nau~nata literatura.
Kako germanski vojnik Doflajn sekojdnevno be{e vo kontakt so
bugarskite sojuznici, i poradi toa nemu mu bea poznati bugarskite
stavovi vo odnos na „makedonskoto pra{awe“. No toj ne be{e ubeden
deka tie bile sosema pravilni, osobeno koga se rabote{e za jazikot:
„Site {to ja nosat {arenata selska nosija, zboruvaat eden slovenski
jazik {to najmnogu li~i na bugarski; ako znaat da pi{uvaat, so bugarska
azbuka }e pi{uvaat. I taka ~ovekot e naklonet da im veruva na bugarskite prijateli {to mislat deka ovie se vistinski Bugari koi upotrebuvaat samo eden dijalekt na bugarskiot jazik. Me|utoa, na sever od
Skopje s# pote{ko stanuva razbiraweto na bugarski“.
Knigata na Doflajn opfa}a okolu 600 stranici, i na re~isi sekoja
stranica ima sliki, crte`i i fotografii – zna~i, knigata e edna unikatna dokumentacija za Makedonija i za makedonskoto sekojdnevje vo
Prvata svetska vojna. Ako sodr`inata ponekoga{ ne e ba{ premnogu
interesna za ~itateli – nezoolozi, toa ne e bitno, bidej}i imame drugi
knigi {to gi popolnuvaat prazninite na deloto na Doflajn.
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Fранц Dофлајн

SKOPJE KAKO MESTO ZA @IVEEWE
Vo po~etokot na fevruari 1918 godina se preseliv na tvrdinata nad Skopje, so `iveali{te se premestiv vo kamenata gradba
na bolnicata, a mojata rabotilnica vo prostranata laboratorija
na prof. Popov. Prvite proletni denovi mi ovozmo`ija za nekoi
nabquduvawa na otvoreno, otkako vremenskata prognoza navestuva{e deka proletta sepak ne e po~nata. Taka ja zapoznav u{te
posilnata makedonska zima so dlabok sneg na dolinata i temperatura od 5 do 10 stepeni pod nulata. Za sre}a, mojata soba be{e
dobro zatoplena, taka {to po pro{etkite niz snegot mo`ev da se
stoplam.
Pro{etkite niz turskiot grad mi donesoa retki i ~udni
vpe~atoci. Te{kite sne`ni nanosi na pokrivite i yidovite ne
dozvoluvaa lesno da se pomine niz tesnite sokaci. Pogledot da se
vidat minariwata, kupolite na xamiite pod dlaboki sne`ni
prekrivki be{e neo~ekuvan. Belata prekrivka ja pokri seta
ne~istotija i site urnatini; tolku ~ist nikoga{ ne mo`e{e da se
vidi Skopje, kako vedna{ neposredno po pa|aweto na snegot.
Celosno nevoobi~aen be{e pogledot na vizantiskiot ili
staroturskiot akvadukt, koj{to se protega{e vo blizinata na
mesnata bolnica na padinata na sne`noto Vodno∗ vo zimskiot
pejza`. Karakteristi~niot oblik na akvaduktot se istaknuva{e
precizno nad sne`nata pokrivka.
Formite na golemite gradbi se istaknuvaa polni so sjaj i
pogledot nad gradot so negovite bezbrojni pokrivi vo sne`nata
obleka nude{e fantasti~en vpe~atok.
No polo{o be{e pri topeweto na snegot; ulicite bea pokrieni so neobjasnivo mnogu ne~istotija i sekoj {to ne mora{e da odi
vo gradot, navistina mo`e{e da bide sre}en. Be{e krajot na mart,
koga proletta silno izbi. Visovite na padinata bea pokrieni so
∗
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Vo originalot stoi 'Vodno', {to o~igledno e gre{ka (zab. prev.)

beli i `olti peruniki, slatko aromati~ni temjanu{ki niknuvaa
na `ivata ograda, a naskoro po~naa da cutat ovo{kite.
Vo april i vo po~etokot na maj be{e navistina nasekade ubavo
vo Skopje, kade i da se otide{e. Gradot be{e poproodliv i ima{e
podobro smestuvawe i mo`e{e da pripa|a kon grupata najpoznati
lokacii na Evropa. Nad yidovite i gradinite se navednuvaa rascutenite granki na drvjata, urnatinite i propadnatite delovi izgledaa romanti~no pod ispolnetosta na rastitelniot svet, koi za
kratko vreme izbivaa so rasko{ot so agresivna mo}.
Kade i da se pogledne{e me|u drvjata i grmu{kite se otvoraa
iznenaduva~ki pogledi, bez ogled dali se gleda{e nakaj istok ili
zapad vo dolinata na Vardar ili nakaj sever i jug nakaj planinite.
Na sever se izdiga{e lanecot na Karadak s# u{te pokrien so sneg,
iako sepak temen, niz ve}e rastopenite po{umeni delovi. Kara e
turski zbor za crno; imeto zna~e{e Crna Planina. Na zapad, [ar
Planina se grani~e{e so ubavite piramidi na Quboten na Vardarskata Dolina. Ju`no se izdigaa padinite na Vodno obrasnati so
rascutenite slivi i ovo{ni drvca. Nakaj istok se protega{e edna
{iroka dolinska povr{ina, koja po~nuva{e sega da zazelenuva i
nejzinite grupi topoli so posebna ubavina gradea ubav pejza`.
Vo celosnata slika na Skopje, topolite igraa glavna uloga.
Ako se pogledne gradot odozgora od tvrdinata, glavno se gleda
ju`niot del od gradot, koj se {iri so svoite ednakvi ku}i niz
re~nata dolina i koj ne bi bil privle~en dokolku mo}nite alei so
topoli ne go vramuvaat umetni~ki. Topolite se izdigaat na
konturite od Vodno na planinata ju`no od gradot na viso~ina od
1100 m. Ovie alei ne gi sledi ulica, tuku {irok voden kanal za
navodnuvawe, koj se provlekuva vdol` na golem del na gradot.
Dokolku nekoj treba{e da odi do voenata polska bolnica, kon
turskata kasarna, toga{ se izbegnuva{e da se odi po pravlivata
drumska ulica, tuku so zadovolstvo se svrtuva{e dol` branite na
kanalot, niz koj duva{e sve` vozduh i nude{e zadovolstvo za
o~ite. Srebrenobelite stebla so nivnite prstenesti damki se
otslikuvaa na mirnata, temnozelena voda od kanalot, od koja{to
se izdigaa plodni `itarici i grmu{ki pokraj bregot. [areni
{atki pliskaa vo kanalot brborej}i. Me|u steblata na topolite
koi nalikuvaa na stolbovi ako se pogledne{e na jug nakaj kanalot
se gledaa navodneti poliwa so zelen~uk, vo koi{to se odgleduvaa
salati, zelka, bilki, domati, lubenici i modrite domati, me|u koi
cutea ovo{nite drvca. Severno, nad svetlite son~evi zraci niz
bleskotnite ku}i vo turskiot grad so xamii i minariwa, se izdiga{e planinska padina.
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Ve~ernite ~asovi bea ~asovite koi me mamea da pro{etam niz
turskiot grad. Xamiite i crkvite, naj~esto se nao|aa gore na
ridot, taka {to od niv u`ivav vo panoramata nad delovi od gradot
nad Vardarskata Dolina i {irokata prostranost. Naprolet,
naj~esto lebdea ogromni oblaci na neboto, koga sonceto zao|a{e
zad [ar Planina i ne samo {to gi pozlatuva{e, tuku i dlaboko gi
frla{e svoite zraci niz sokacite na gradot vrz crvenite, `oltite ili svetlo oboenite yidovi na ku}ite, xamiite i kulite. Toga{
be{e nevoobi~aeno privle~no da se {eta niz tesnite sokaci i da
se posetat unikatnite zdanija i gradbi, koi navistina bea vredni
da se vidat.
Pod niv posebno umetni~ki bea zdanijata na starata turska
bawa, koja{to nalikuva{e na urnatina so svoite kruglesti delovi
pokrieni so kupoli. Celoto zdanie izgleda{e kako zbir od mali,
{iroki kuli, ~ij{to malter delumno se odronil. Potoa ima{e
redica od crveni pe~eni tuli i sivo-`olti kamewa, od koi{to se
izgradeni yidovite vo sloevi. Polukuglestite kupoli, navistina
tro{ni, bea obrasnati so treva i `bunovi, taka {to na prv pogled
ne mo`e da se uo~i dali ova e delo na ~ovekot ili se raboti za
proizvod na prirodata. Vo zracite na ve~ernoto sonce tie nudea
koloritna slika.
Sli~no izgledaa i kupolite na raspadnatite xamii, koi gi
ima{e niz razli~ni delovi od gradot. Karakteristi~en i svojstven vpe~atok ostava{e eden star an, koj vodi nanazad kon vremeto
na srpskiot car Stefan Du{an vo 14 vek. Kur{umli-an, toa zna~i
Bel-an, taka be{e nare~eno zdanieto, zaradi negovite mali beli
kupoli, koi se zasvoduvaat preku odaite na gorniot kat. An e
karvanska stanica, kako mesto za odmor na karvanite, pred s# na
trgovskite karvani i trgovcite so svoite tovarni `ivotni, slugi,
voda~i i baga` koi ovde prestojuvale vo starite vremiwa. Vakvi
anovi se karakteristi~ni za celiot orient.
Kur{umli-an e navistina znamenitost za Skopje. Ubavo zdanie, koe nalkuva re~isi na tvrdina za~uvano vo dobri uslovi. Niz
edna {iroka porta se vleguva vo hala so dvor koj e obikolen so
stolbovi so unikaten rasko{ i ubavina. Vo sredinata na dvorot
poplo~en so kocki se nao|aat mermerni plo~i na koi ima ~etiriagolna fontana, a vo sredinata na fontanata se izdiga na kratok
stolb skulpuren tas. Dvorot go opkru`uvaat dva kata, koi se svod
koi go nosat stolbovi. Vo zadnite prostorii na ovie logii vodat
svodesti vrati, kade {to prestojuvaat patnicite so svojot baga`, a
vo dvorot tovarnite `ivotni se rastovaruvaat, se hranat i pijat voda
na fontanata. Za vreme na mojot prestoj, fontanata be{e presu{ena.
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Najvpe~atliva be{e bojata na ova zadnie; stolbovite i svodovite bea oboeni so bleskavo sina, dodeka zadnite yidovi bea so
crvena boja, koja potsetuva{e na yidovite na Pompeja. Vo silnoto
svetlo na makedonskiot den dvorot nude{e prekrasna slika. Kakov
li {aren `ivot se odvival ovde, koga se koristel anot. Sega za
vreme na vojnata, anot se koriste{e kako skladi{te za hrana. Koga
se zatvorale ogromnite porti na zdanieto so te{kite katanci,
toga{ patnicite i trgovcite so svojata stoka mo`ele da se
~uvstvuvaat sigurni od xganot od porane{niot golem grad.
Isto taka kon vremeto na Srbite i carot Stefan Du{an vodi
i unikatnata crkva Sveti Spas, mala koja se nao|a na padinata
me|u ku}ite, bez kula i vpe~atliva fasada. Nejzinite fundamenti
poteknuvaat u{te od staro vreme, no freskite i rezbata vo
vnatre{nosta sigurno poteknuvaat od podocne`en datum; delumno
datiraat od 1840.
Toa be{e ubav moment, koga niz tolpata na sokacite se
vleguva{e vo maliot crkoven dvor, ~ie{to dno be{e pokrieno so
grubi plo~i. Me|u procepite niknuvaa rastenija i rano letoto
siot prostor be{e pokrien so cveten tepih, a vozduhot be{e
ispolnet so cvetni mirisi. Niz mala niska vrata po nekolku
skalila se vleguva{e vo vnatre{nosta na crkvata, koja pred s# so
zbunuva~ki sjaj be{e slovenska crkva. Temni drveni rezbi go
ispolnuvaa niskiot prostor s# do tavanot, na koj{to nekoi detali
oddavaa ~udna kombinacija na stilovi, no sepak kako celosno
vramuvawe na freskite od oltarot so bogatoto zlato na yidovite
so freskite na svetcite, kako yidovi na stolovi za ispoved, kako
potpori na stolovite i regalite. Kako vo gr~kite crkvi, svetcite
se oddeleni od sve{tenicite i vernicite so ikonostas. Slikite na
svetcite ne se golemi, no vo nivniot karakteristi~en stil ne im
nedostasuva efektot so koj{to vlijaat.
Ovde kako i vo mnogu drugi slovenski crkvi na Balkanot
~esto prisustvuvav na vpe~atlivi gr~ki bo`ji slu`bi. Posebno se
neguvaat peewata na crkovnite horovi, kaj koi posebno mi se dopadnaa ma{kite glasovi, posebno basovite. Slovenskite crkovni
pesni se odlikuvaat so golema melodi~nost. Odvreme-navreme
prisustvuvav na bo`ja slu`ba vo Srbija, Bugarija, Makedonija i
Romanija, ednostavni bo`ji slu`bi kako pompezni interpretacii.
Glavno, imav vpe~atok na prazno, ne mnogu dlaboko vlijanie. Za
ova, prete`no pridonesuva{e slabata li~nost na sve{tenikot.
Na ulicite vo Skopje ~esto se zabele`uva{e crnata pojava na
popovite. So svoite dolgi bradi, so svoite mo}ni kapi i razbranuvani mantii nekoga{ izgledaat pompezno. Koga }e se dobli`ite
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poblisku, se gubi aurata. Mnogu od niv bea siroma{no oble~eni,
neneguvani. Drugi bea nakonteni i dobro oble~eni, vrz osnova na
pozicijata i drugata fela. Vojnicite i oficerite im obrnuvaa
malo vnimanie. Moite bugarski prijateli mi rekoa deka pove}eto
od niv se slabo obrazovani, imaat lo{i maniri i skudno znaewe.
Sepak, me|u niv ima{e vredni, sposobni i prijatni lu|e. Povremeno sretnuvav popovi so visok rang, no odvaj nekoj od niv da vladee{e kakov bilo tu| jazik. Spored toa nemav voop{to nekoe iskustvo
za ovie slovenski sve{tenici. No, sepak imav mo`nost da im se
voodu{evuvam na nivnite prekrasni glasovni mo`nosti. Prisustvuvav na edna posebna sve~enost vo katedralata vo Bukure{t; vo
Romanija postoi istata pravoslavna gr~ka crkva i ritualot e
sosema ist kako i kaj bugarskata crkva. Vo Bukure{t, masovno se
slavi lokalniot svetitel, so sjajno nakiten i oble~en sve{tenik.
Se peat stihovi na staroslovenski jazik i horovite odgovaraat na
toa. Toga{ ovie peewa mi ostavija ubav vpe~atok, kako glasovite
na sve{tenicite taka i glasovite na horovite koi peeja mnogu
ubavo i ~isto. Vo Skopje ne se istaknuva{e hristijanstvoto sekoga{ na gradbite, no be{e interesno da se zanimavam so ona {to e
ostanato od turskoto vreme od muhamedanskoto su{testvuvawe.
Posetiv golem broj xamii, nivnite kapii so re{etki, tremovi, svodovi i tepisi, mnogukratno bea ubavi. Isto taka mnogubrojnite grobovi koi le`ea naokolu delumno bea mnogu vpe~atlivi i
dobra rabota na umetni~kite kova~i. Posebno treba da ja naglasam
Murad-xamijata vo koja{to mo`ea da se vidat mnogu ubavi tepisi.
Pokraj niv stoe{e crvenata saat-kula, znamenitost na Skopje. Vo
eden del od gradot, okolu tvrdinata nedaleku od Kur{umli-an, se
nao|a najstarata xamija.
Vo Skopje ne postoi posebno vpe~atliva arhitektura. Sepak
na pristojno nivo e ona {to go pretstavuvaat lokalnite xamii i
ona {to go ostavile Turcite kako gradba, tie sepak vdahnuvaat
po~it kon kulturata, koi ja pretstavuvaat vo ovaa zemja.
^udna muhamedanska religioznost zapoznav vo eden ~uden
izraz na ekstazata na takanare~enite tancuva~ki i zaviva~ki
dervi{i. Sekoj koj posetil eden grad na orientot imal mo`nost da
gi zapoznae niv. Glavno od Egipet ili Al`ir ima mnogu prikazi
za ovie ~udni ekscesi. Toa {to go vidov vo Skopje, vredno e da se
spomene zaradi negovata posebnost. Ovde ne se raboti za javna
pretstava vo golem prostor, tuku smeevme tajno da prisustvuvame
na religizona pretstava kaj edna sekta, koja se sostoe{e od
siroma{ni, ednostavni lu|e, sobrani zaedno, vo mala ku}a vo
zafrlen del na gradot.
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Celiot nastan be{e zatskrien, taen; voda~ot n# pridru`uva{e okolu polno} niz temni sokaci vo eden dale~en kvart na rabot
od turskiot grad. Samo so laterni si go najdovme patot niz tesniot
lavirint. Na krajot zavrtevme vo eden dvor opkru`en so yidini i
vlegovme vo mala ku}a, vo koja mo`e{e da se osvetluva samo so
gaziena lamba. Za takanare~enite dervi{i be{e napraven ne{to
pogolem prostor. Glasot na dervi{ot zaripnat, negovoto dvi`ewe
pobavno, i {eikot mu zaviva. Ako toa ne mu pomogne, go postavuvaat na drugo mesto, poleka vodej}i go, pritoa dup~ej}i vo negovoto lice.
Taka, peewe po peewe, tanc po tanc stanuva s# podivo i pobesno, dvi`ewata se s# pobrzi, vikotite pojaki, a {eikot e predvodnikot, sekoga{ vodej}i gi revnosno. Teloto na ma`ite stanuva s#
povla`no od potta, vo strui kape na pravliviot pod. Dvi`eweto
stanuva s# pois~a{eno, glasovite zaviva~ki i stenkavi. Kone~no,
na krajot se frlaat eden po eden na podot; {eikot vedna{ gi
isprava i znae pod itno da gi postroi vo ritmot na peeweto na
dvi`eweto i tonovite. Najposle, nekoi od niv stojat sosema vko~aneti i nepodvi`ni, o~igledno vo hipnotizirana sostojba. Sega mu
dozvoluvaat na {eikot da gi bode poedine~no so dolgi igli niz
obrazite, niz u{ite, niz nadlakticite i no`nite listovi, lu|eto
bez da trepnat i da ispu{tat krik na bolka. Povtorno po~nuva
zavivaweto i teteravweto i s# pove}e od lu|eto dozvoluvaat da im
se vr{at eksperimenti so dupewe niz nivnoto telo.
Kolku samo ~udna forma na slavewe na boga morav da vidam!
Kolku samo be{e ~udna predanosta na ma`ite, kako li samo go
sledea pogledot i zborot na nivniot {eik. ^udno, celata situacija povtorno se pojavi pred mene, koga zimata vedna{ po revolucijata vo Breslav vo edna golema sala go vidov vodeweto na eden
hipnotiziran i negovite hipnotizer i publikata na golemiot grad
vo mo}ta kako {eikot na negovite kutri sledbenici vo Skopje.
Ovde isto taka bea pove}eto bledi, ogladneti pojavi, posebni
~ove~ki tipovi, koi se poklonuvaa na mo}ta na hipnotizerot. Vo
Makedonija vpro~em bea samo ma`i, koi smeeja da u~estvuvaat, vo
Germanija bea isto tolku `eni kako i ma`i, i mo`e{e da se vidi
kako ja gubat celosno svojata sopstvena volja i `elba.
Razlikata be{e dovolno golema me|u dvete situacii. Kolku
samo me potresoa tie religiozni ekstazi na ednostavnite lu|e vo
polutemnata prostorija, koja na krajot be{e ispolneta so `e`ok,
smrdliv vozduh, izme{an so ~adot od lambite, potta i zabrevtanoto di{ewe na besnata tolpa. Nadvor dava{e znak ladnotijata na
no}ta. Na prugastite prozorci od ku}ata se butkaa mali deca i
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stari `eni koi sakaa da zgrabat ne{to od retkata scena. Poluголi
Ciganki yirkaa so strasni pogledi.
Duri kon utroto, jas i mojot pridru`nik ja napu{tivme
prostorijata, tivko tresej}i se od studeniot veter. Zdivnavme,
otkako ti{inata na no}nite zaspani sokaci n# pregrna, potonati
vo mislite, dodeka se vra}avme nad padinata kon na{eto prestojuvali{te. Po seta taa brkotnica i vreva na{ata svest se smiri,
o~ite se oporavija, otkako na svetlinata na poluzajdenata polumese~ina nad pokrivite na gradot poglednavme kon kupolite na
xamiite, minariwata, me|u koi svetka{e otsjajot na Vardar, koj vo
dlabo~inata tivko {umole{e. Kolku fantasti~en vpe~atok ponesovme od osnovata koja ja doneslo muhamedanstvoto na teritorijata
na ovaa nesre}na zemja i ja okovalo vo svoite prangi.

NEREZI
(za crkvite, manastirite i tvrdinite na Makedoncite)
Se}avaweto na eden `e`ok, raznoboen den e ostanato jasno vo
moite misli i so nego se povrzuvaat i golem broj drugi iskustva
koi gi do`iveav kaj slovenskite Makedonci vo vrska so nivnata
narodnost i nivnata povrzanost so istorijata na zemjata. Denot
koga kaj mene se razvi silen interes za lu|eto koi `iveat vo
Makedonija, be{e denot koga treba{e da go posetam manastirot vo
Nerezi, nekolku nedeli po moeto pristignuvawe vo Makedonija,
imaj}i ja predvid starata `ivopisna crkva.
Gore na Vodno, na okolu osumstotini metri nadmorska viso~ina, se prostira eden dol vo koj le`i seloto Nerezi. Ku}ite na
seloto se opkoleni od ovo{ki, a vinova loza gi prekriva dvorovite. Dolot e celiot prekrien so topoli, brestovi, ERLEN i
raznovidni grmu{ki. Gore nad seloto se prostiraat strmnini koi
se protegaat s# do vrvot na Vodno. Na ovie strmnini se prostiraat
pasi{ta prekrieni so bujna treva na koi rastat i bogati grupi
drvja. Tie grupi najmnogu se sostaveni od mo}ni pitomi kostenovi
drvja. Kafenite stebla, golemite top~esti kro{ni na rasko{nite
drvja koi dr`at debeli senki, na privle~en na~in go vramuvaat
seloto so negovata `ivopisna crkva i eden pogled preku nego na
vardarskiot del otvora nepre~en vidik kon site strani na svetkavo rasprostanetiot Karadak.
Samo u{te edna{ osven ovde vo Nerezi sretnav kostenovi
drvja vo Makedonija, na {to prethodno mi be{e uka`ano. Be{e toa
kaj Kalkandelen, kaj selo koe le`i visoko vo gorata na padinite
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na [ar Planina na pribli`no ista nadmorska viso~ina od osumstotini metri kako i Nerezi. Ne duva{e vetar, be{e mirno koga
vlegov vo studenite senki na Nerezi i tuka be{e ubavo za odmor po
napornoto iska~uvawe. Ti{inata na {umata be{e naru{ena od
eden dlabok, zastra{uva~ki zvuk koj pronikna kon mene od kro{nata na eden prastar kosten. Gore vo drvoto bu~e{e kako orguli i
koga ubavo poglednav zabele`av stotici p~eli koi letaa okolu
uli{teto. Golem broj p~eli `iveeja vo dupkata na mo}noto drvo i
o~igledno nekoja slu~ka gi ima{e ispla{eno i vozbudeno iljadnicite stanari koi se nao|aa na staroto steblo na drvoto.
Vo procesot na primitivnoto p~elarstvo koe{to se primenuva vo Makedonija ~esto se slu~uva zdivuvawe na roevi p~eli
koi{to davaat med, koi potoa se naseluvaat vo dupkite na drvjata i
tamu vodat sloboden `ivot koj go pretstavuva izvorniot `ivot na
p~elite.
Vo moite pro{etki na Vodno skoro sekoga{ pominuvav vo
Nerezi ili pak vo blizinata na seloto. Taka be{e i proletta,
koga cvetaa jabolknicite, slika koja ja pretstavuva i prvata slika
vo ovaa kniga. Denot na koj se se}avam i do den denes, i se}avawata
koi s# u{te }e gi neguvam be{e eden `e`ok avgustov den vo 1917
godina. Za vreme na podgotovkite za ekspedicijata na ^ardark
otidov na pro{etka vo Nerezi vo pridru`ba na germanskiot
oficer Hauptman Lesing zatoa {to imav slu{nato deka gore vo
Nerezei na toj den se slavi verski praznik.
Be{e dva ~asot popladne koga trgnavme i dvo~asovnoto iska~uvawe bez senka na toj `e`ok leten den be{e mnogu isto{tuva~ko. Strmninite na Vodno pod nas bea suvi i bez vegetacija, a
grmu{kite na rabot od patekata fa}aa prav. Se gledaa bezbroj
mravki koi bea zafateni so rabota, peperutkite letaa vo `e{kiot
vozduh, a gu{terite sedea mirni na karpite.
Najinteresni bea pak lu|eto koi sleguvaa po patot. Tie ve}e
se vra}aa od slavjeto, site oble~eni vo svoite ubavi {areni
prazni~ni ali{ta, ma`i, `eni mladi devojki i deca vo pogolemi
ili pomali grupi. Nie bevme zagri`eni deka mo`ebi sme do{le
predocna na slavjeto. So toa gi otkrivme na{eto neiskustvo i
neznaewe za obi~aite na makedonskite selani, no i ja potcenivme
nivnata izdr`livost pri tancuvaweto za vreme na slavjeto.
Koga pristignavme vo Nerezi sokacite bea ispolneti so
doterani lu|e koi se podgotvuvaa da se vra}aat doma. Mo`evme da
vidime deka edno semejstvo naj~esto formira{e edna grupa, ma` i
`ena, deca na razli~na vozrast i so razli~en rast, i ponekoga{ po
nekoj brat ili sestra na ma`ot ili pak na `enata. Lu|eto ~esto so
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sebe vodea dobitok za javawe ili za nosewe. Postojano se javuva{e
edna karakteristi~na slika, situacija koga edna grupa ima{e samo
edno magare ili eden kow, ma`ot sakaj}i da ja poka`e svojata mo},
sede{e na `ivotnoto, dodeka `enite i decata ~ekorea do nego.
Gore dolu niz eden dol stignavme do {irokiot manastir.
Denes portata be{e {irum otvorena i celiot prostor be{e
ispolnet od golema grupa lu|e. Muzikata na koja lu|eto igraa
doa|a{e od eden agol kaj crkvata. Zna~i, ne dojdovme predocna.
Manastirot Nerezi e eden zna~itelno mal imot. Kako i obi~no, na ednata strana od dvorot na manastirot stoi crkvata so
glavniot vlez. Nekolku drva koi dr`ea senka rastea okolu crkvata. I potoa gorniot del na crkvata, srednata kula opkru`ena so
~etiri kuli na aglite koi bea napraveni od kamen za yidawe ku}i
so povrzani ogradi izgradeni od crvena cigla.
Pokrivite na kulite, gradeni vo stil na kupola, se sostoeja od
te{ka crvena cigla i bea vo forma na osumstrana piramida.
Naokolu vo dvorot se naogaat ku}i izgradeni od drvo i od
kamen so golemi, prostorni drveni galerii. Taka uredenite ku}i
se eden karakteristi~en, a istovremeno i va`en beleg na makedonskite, a i glavno na golem broj od balkanskite manastiri i tie
izvr{uvaat edna va`na zada~a. Tie slu`at kako konaci za posetitelite na manastirite, koi vo manastirite doa|aat zaedno vo
golem broj. Posetitelite ~esto doa|aat i od daleku i ne retko
ostanuvaat po celi denovi vo manastirot za tamu da go proslavat
verskiot praznik. Kako {to e i vo mnogu drugi hristijanski zemji,
taka i ovde crkovnite odnosno narodnite praznici se prepolni so
narod. Poradi ova patuvawata na vernicite ponekoga{ traat i po
celi denovi so cel navreme da stignat do manastirite koi naj~esto
se nao|aat na visoki mesta.
Vo manastirite vernicite nao|aat pokriv nad glavata, naj~esto eden drven pod, na koj mo`at da gi postelat prekrivkite koi gi
nosat so sebe i da spijat. Vo manastirskite kompleksi ima mesta
za gotvewe kade {to vernicite mo`e da gi podgotvat jadewata od
produktite koi gi nosat so sebe. Site gosti se velikodu{no i
toplo primeni od monasite.
I taka, za vreme na praznicite prostoriite na manastirot se
ispolneti so bezbroj lu|e, naj~esto sekoja familija si ima svoe
mesto i toa pridonesuva za eden bodar i vesel `ivot vo halite i
galeriite, koi osven za vreme na praznicite stojat prazni, ponekoga{ so nedeli, a nekoga{ i so meseci. Vo manastirite vo koi se
proslavuva nekoj verski praznik mnogupati se slu~uvalo da se
nasobere tolku golem broj posetiteli, familii so golem broj `eni
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i deca {to ~estopati poradi golemiot broj nasobran narod, stotici
duri i iljadnici posetiteli, morale da spijat pod otvoreno nebo
nadvor od yidovite na manastirot ili vo negovoto opkru`uvawe.
Taka makedonskite manastiri postojano se gostoprimlivi
mesta, kade i tu|incite bile dobredojdeni i jas imam nekolku
prijatelski se}avawa od posetite na manastirite. Lu|eto se sekoga{ dobro vdomeni od strana na monasite i nekolkupati kaj niv se
imam nasladuvano na kapki dobro vino.
Na `e{koto sonce niz dvorot na manastirot vo Nerezi se
dvi`i edna {arena grupa ma`i, `eni i deca. Site na svoj sopstven
na~in gi krijat glavite od zracite na sonceto. Onie koi{to ne
nosat kapi gi zamotuvaat glavite so {areno tkaeni krpi. Mal broj
od niv nosat kapi od slama ili pak voeni kapi. Site `eni nosat
beli krpi okolku glavata i vratot, koi gi postavuvaat preku
patecot i u{ite i gi zacvrstuvaat vo vratot so edna {iroka lenta.
Pod taa lenta stavaat cetovi za ukras.
Site nosat beli ko{uli so {iroko otvoreni i mnogu ubavo
navezeni rakavi po dol`inata na rabovite. Kaj nekoi rabovite bea
zatvoreni so edna {iroka lenta so fin vez. Vrz ko{ulite nosea
crveni eleci od te{ka tkaenina. Vrz gradite pa|aa gerdani od
srebro, {areni kamen~iwa, emajlirani plo~ki i raznovidni dodatoci. Site devoj~iwa i mladi devojki pod {amiite imaa po dve ili
pove}e ubavo spleteni pletenki koi pa|aa slobodno po grbot i
nekoga{ dostigaat duri do kolenata. Vo tie pletenki ~estopati se
vpleteni svileni konci. Na racete ~esto nosat srebreni ili alki
od nekoj drug dragocen materijal. Bedrata gi pokriva eden {irok
pojas od cvrsta tkaenina. Od nego visi dolgo belo zdolni{te koe
dostiga do zglobovite koe ima eden {irok rab koj{to se koristi
kako pojas. Vrz toa visi edna tvrda {iroka prestilka koja e vo
ista dol`ina kako i beloto zdolni{te. Skutata e posebna gordost
na Makedonkite koja ~estopati e istkaena od te{ka volna. Boite
koi vo Nerezi preovladuvaa na skutite bea bela i crvena. Na
stapalata nosea crni ~orapi stegnati so ko`ni lenti i edni
svojstveni za makedonskiot narod obuvki koi bea napraveni od
edno zavieno par~e ko`a i podmetka – takanare~enite opinci.
Sli~no bea doterani i ma`ite. [iroki rakavi na ko{ulite,
kratki eleci bez rakavi, napraveni od volna koi naj~esto bea
crni. Ma`ite isto kako i `enite nosat pojasi od koi visat dve
{iroki lenti. Pod pojasot se gleda kuso belo zdolni{te koe
naj~esto go nosat samo mladite mom~iwa. Pod nego beli pantaloni
koi mo`e da bidat dolgi do ~evlite, a ponekoga{ malku pokusi i
vo ovoj slu~aj izgledaat kako dokolenki.
73

Od ovaa raznovidna, razdvi`ena grupa nie bevme prijatelski
pozdraveni i povikani da im se pridru`ime vo edno predvorje,
kade sednavme na edna drvena klupa pred koja ima{e i edno masi~e.
Nad nas po yidot od crkvata raste{e vinova loza. Tuka Hauptman
Lesing, koj mo`e{e da preveduva, po~na da vodi eden `iv razgovor.
Koga eden od crkovnite rakovoditeli od mojot pridru`nik
slu{na deka jas sum istra`uva~ na prirodata, re~e deka e dobro
{to bevme dojdeni tokmu denta zatoa {to toj den se slave{e vo
~est na sveti Pantelejmon koj e svetecot na lekarite i istra`uva~ite na prirodata. Toj n# povede so nego vnatre vo crkvata od kade
{to doa|a{e eden mirizliv ~ad i pred ikonostasot, vo dolapot
pome|u crkovnata prostorija i site svetci gorea bezbroj sve}i.
Pod svetecot, ~ii stari ikoni bea vrameni vo bogatata rezba na
dolapot, toj mi go poka`a sveti Pantelejmon so priborite i
oznakite na lekarite. Koga se odlu~iv da mu zapalam pove}e sve}i
na svetecot, dru`eweto be{e zavr{eno. Povtorno se vrativme na
na{eto mesto na klupata vo predvorjeto, kade {to bevme poslu`eni so kafe i rakija, slivova rakija, kakva {to imam sretnato i kaj
Bugarite.
Po nekoe vreme tancite povtorno po~naa i muzikata tatne{e
niz celiot dvor. Svira~ite bea Cigani, svirea na tri instrumenti. Edniot svire{e na gajda, drugiot na eden dolg crn drven kaval,
a tretiot na eden golem tapan koj tatne{e. Be{e toa edna piskava,
ostra muzika so svojstven ritam koj se soglasuva{e so tancot. Site
tanci na balkanskite narodi se ora. Srbite, Bugarite, Romancite,
Grcite i Makedoncite tancuvaat na sli~en na~in. Postoi grupa
varijacii na tancite, koi zavisat ne samo od razli~nite nacionalnosti tuku i od razli~nostite na kulturite. Kaj site balkanski
narodi tancite imaat sli~no ime horos, oro i taka natamu.
Ritmite se ~inea ~udni za na{ite u{i, no poleka tie se
umilkuvaat, pred s#, koga ~ovek gi sledi dvi`ewata na tan~arite.
Kaj mnogu ora, ritamot na oroto go ulovuva dvi`eweto na istoto,
koj nekoi ora se pravat pove}e ~ekori vo eden pravec otkolku vo
drugiot.
Taka na primer vo edno oro tan~arite pravea tri ~ekori na
desno, po {to sleduva dva ~ekora na levo. Kaj edno drugo oro
najprvin se pravea pet ~ekori, pa potoa tri ~ekori i taka natamu.
Raznovidnosta na ritmite i orata kaj makedonskiot narod e
mnogubrojna.
Sekoj tan~ar go dr`i tan~arot do nego za raka. Taka se formiraat nizi, koi ne sekoga{ formiraat zatvoreni kru`nici, toa
zavisi od toa kako }e se rasporedat tan~arite. Naj~esto edno od
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orata e sostaveno samo od ma`i, a drugoto od `eni i devojki. Takov
be{e i slu~ajot so orata koi jas gi vidov vo Nerezi toj prazni~en
den. Vo eden slu~aj `enite brzo formiraa edno vnatre{no oro, a
ma`ite go formiraa nadvore{noto, i dvete ora se dvi`ea vo
obraten redosled. Na drugi mesta sosema slu~ajno vidov ora sostaveni istovremeno od ma`i i `eni.
Oroto go vodi eden tan~ar. Naj~esto kaj ma{kite ora toa bea
ma`estveni tan~ari, a ist be{e slu~ajot i kaj `enskite ora, koi
bea vodeni od tan~arka. Naj~esto voda~ot na oroto e na ~elo na
oroto, go vodi oroto i go diktira tempoto na oroto. Ponekoga{
voda~ot na oroto mo`e i da go smeni mestoto, ednostavno se pu{ta
od svoeto mesto i se fa}a tamu kade {to vo oroto nema dobro
tempo i dobar ritam.
Najve{tite i najiskusnite tan~ari sekoga{ se smestuvaat vo
blizina na voda~ot na oroto, a krajot na oroto sekoga{ e rezerviran za neiskusnite tan~ari. Mnogupati se pravi i eden redosled
spored vozrasta i spored nego najmladite sekoga{ se na krajot. Na
nekoi pova`ni praznici decata ne igraat na oroto i vo slu~ai
koga ima dovolen broj deca tie formiraat posebno oro.
Naj~esto tempoto na oroto na po~etokot e umereno, ponekoga{ duri e i bavno. Sekako, toa zavisi od razli~nite vidovi ora.
Potoa za vreme na tancot voda~ot postepeno go zabrzuva tempoto i
oroto zabrzuva, dvi`ewata na nozete se pogolemi i pobrzi i oroto
se dvi`i se pobrzo i pobrzo. Edna posebna, svojstvena slika
pretstavuva brzoto dvi`ewe na ma{koto i `enskoto oro, edno vo
drugo, dvi`eweto na telata na sekoj tan~ar pretstavuva edno
posebno zadovolstvo za gledawe.
Ponekoga{ brzinata na oroto e tolku golema, a voda~ot
sleden od muzikata s# pove}e i pove}e go zabrzuva tempoto poradi
{to tan~arite se isto{tuvaat. Koga tan~arite se premoreni voda~ot dava pauza. Oroto se raspu{ta, site stojat naokolu ispoteni i
so brzo di{ewe. Potoa tan~arite sednuvaat dolu i se osve`uvaat
so ladni pijalaci koi kru`at naokolu.
Vo Nerezi oroto se igra{e so ~asovi, lu|eto bea neumorni i
ma`i i `eni, site poka`uvaa za~uduva~ka telesna izdr`livost. Se
dobiva{e vpe~atok deka postepeno site pa|aat vo zanes.
Takvi ora ne se igraat samo vo manastirite za vreme na
verskite praznici. Orata igraat edna golema uloga vo `ivotot na
selanite koi se sobiraat vo nedelite ili pak za vreme na nekoj
praznik pod senkite na drvjata ili pak na nivnite zbirni mesta i
tancuvaat, a del od niv nabquduvaat. Se igra i za vreme na svadbi i
na drugi semejni veselbi.
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Ovde vo manastirot tancite imaat redosled isto kako i vo
selata za vreme na svadbite. Na svadbite, pokraj slavenicite, na
orata u~estvuvaat i drugi luge, pred s# decata na sosedite, koi ne
se taka dobro oble~eni, a nekoga{ skoro partalavi. Toga{ se
gleda razlikata pome|u po~etokot na oroto, kade {to sekoga{ se
najukrasenite i najdoteranite, i krajot na oroto kade {to igraat
najmladite koi ne se tolku doterani, i koi ~esto se pu{taat od
orata, pa poradi toa voda~ot na oroto mora da intervenira i da go
popravi oroto.
U{te polo{o be{e kaj ma{kite ora, kade {to skoro sekoga{
se nao|a{e po nekoe malo mom~e koe so svoeto smeewe i vikawe
prave{e klovn od sebe i so toa popre~uva{e na veselbata i oroto.
Crkvite vo manastirite sekoga{ bea posebno interesni, a toa
zavise{e od periodot vo koj bea gradeni. Kolku postari bea
crkvite tolku be{e pointeresna nivnata nadvore{na i vnatre{na
gradba. Kako posledica na toa sekoja crkva si ima{e svoi posebni
obele`ja koi{to ka`uvaa del od istorijata na zemjata. Naj~esto
toa bea belezi sli~ni so tradicijata na Bugarite i samite gradbi
govorea za toa. Poglavjeto za Prilep i Ohrid }e ni dade mo`nost
povtorno da se navratime na ova.
Za vreme na voenata operacija vo istra`uvawata i katalogiziraweto na bogatoto istorisko i kulturno nasledstvo aktivno
u~estvo imaa germanski i bugarski arheolozi i istori~ari na
umetnosta. Me|utoa za niv ne sakam da pi{uvam vo mojot rakopis,
koga }e pomislam na gradbite i nivnite ukrasi koi gi sretnav po
pati{tata. Pove}e bi sakal da mislam na motivacijata koja izvira
od niv i mi dava povod, so {irum otvoreni o~i da svedo~am na
razvojot na balkanskite narodi.
Onie crkvi koi{to datiraa od podocnite periodi, onie koi
imaa ponovo poteklo, naj~esto bea sostaveni od baziliki, a za
razlika od niv, onie postarite crkvi, kako na primer crkvata vo
Nerezi, naj~esto bea sostaveni od kupoli, so edna golema centralna kupola i ~etiri strani~ni kupoli. Ovoj, taka da re~am osnoven
model na gradba koj go sretnav na pove}e mesta vo Makedonija,
uka`uva na vizantiskata arhitektura, no o~igledno be{e deka
ovie crkvi se postari od vizantiskata umetnost, i kako {to
uka`uva Strzigovski, ovoj model na gradba ima ermenski belezi.
Staroermenskata apsida potpolno se vklopuva vo osnovniot nacrt
na crkvata od Nerezi, koja{to so mali dogradbi na stranata so
portata i horot izgledaa{e nekako dolgosaksonski. Dosta bogati
kaj crkvata vo Nerezi bea ramkite na prozorcite, sosema tipi~na
e sprotivnosta na osumagolnata centralna kupola so ~etiriagolnite strani~ni kuli.
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Vnatre{nosta so slobodniot prostor koj slu`i za potrebite
na vernicite, od ikonostasot pa s# do glavnata porta, e pokazatel
za voobi~aenoto odvojuvawe na svetcite preku ikonostasot, yidovite polni so ikoni, bogati rezbi i pozlata, pa i slikite na
svetci od ne tolku izvonredni stari slikari. Del od kamewata
koristeni za gradba i stolbnite delovi vo vnatre{nosta uka`uvaat na golemata starost na crkvata koja datira od 12 vek. Stari
sliki napraveni so temperni boi, koi bea dosta sli~ni so freskite, ima{e na agolnite kuli i na apsidata, i isto taka mo`e{e da
se najde i po nekoja slika polna so vrednost od ponovo vreme vo
glavnata prostorija na crkvata. Najva`nite dejstva povrzani so
bogoslu`bata se odvivaa zad eden dolap celiot ukrasen so sliki.
Negovite tri vrati igraat golema uloga vo ritualite koi se izveduvaat vo crkvata. Najubavite religiozni pesni na sve{tenikot vo
pridru`ba na horot & davaat na bogoslu`bata prazni~no raspolo`enie i duh. Rasko{ot vo slovenskiot ritam e dosta golem.
Vo gr~kite crkvi tradicijata isto taka igra golema uloga.
Toa e praviloto vo religijata, no tokmu kaj balkanskite taa
religija e osobeno stroga. Taka balkanskite crkvi se mnogu
sli~ni edna na druga vo pogled na na~inot na gradba, nivnata
opremenost, vnatre{nite i nadvore{nite ukrasi i podredenosta
edni na drugi. Poradi toa izgleda dosta za~uduva~ki koga vo dve
crkvi se sretnuvaat mnogu sli~ni a namesta i identi~ni ukrasi.
Kako primer bi sakal da ja spomenam malata selska crkva vo
seloto Gradec, koe se nao|a vo Vardarskata Dolina. Crkvata
odnadvor ima ednostavna gradba so ~etiriagolna kambanarija i
nizok pokriv od keramidi i le`i vo edna gori~ka opkru`ena od
zeleni drvja. Vlezot i ogradata na crkvata bea napraveni od drvo.
Vnatre{nite yidovi, sli~no kako i kaj bugarskite crkvi, bea ukraseni so sliki napraveni so temperni boi koi bea naneseni na
varta na yidovite, sliki koi izgledaa kako freski. Na niv mo`e
da se vidat slu~ki i likovi od svetata istorija, Adam i Eva vo
rajot, ma~enicite, svetoto trojstvo, a isto taka na yidovite ima{e
i rezbi so svetcite.
Se ~ini{e deka slikite na nivnite stari osnovi kako preventiva povtorno bile prema~kuvani. No osnovata na crkvata se ~ine{e dosta pristojna i taka nie vo ovaa mala kapela na seloto koe
ima{e dvaeset do trieset ku}i najdovme edna ubava i bogato ukrasena crkva. Za{to Balkanot saka da posvetuva vnimanie na vakvi
raboti, koi potoa vo tekot na nepopustlivite borbi na naciite,
religiite i ispovedite }e bidat celosno razurnati.
(Prevod od germanski jazik:
Marijana Stevanovska ^o~evska i Sa{o Andreevski)
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Nove Cvetanoski

MAKEDONSKI RAKOPISI
NA SVETA GORA
Vo devetnaesettiot i vo minatiot vek na makedonskoto kulturno nasledstvo mu e nanesena vistinska katastrofa: bezmilosno
e uni{tuvano, razgrabuvano i raznesuvano. Posebno e nastradano
dvi`noto nasledstvo, vo koe spa|aat i starite makedonski rakopisi. Bidej}i rakopisnoto nasledstvo najmnogu se ~uvalo vo
sakralnite objekti, pusto{ot vrz nego prvin go vr{ele sve{tenici {to im pripa|ale na crkvite na sosednite narodi, a od sredinata na 19 vek, pa do Vtorata svetska vojna, koga i se razviva slavistikata vo svetot, rakopisite se planski i so namera sobirani i
iznesuvani od Makedonija. Taka, denes, koga vo Republika Makedonija ima sosema malku od niv, golem del od za~uvanite se nao|aat
vo Belgrad, Zagreb, Moskva, Odesa, Sankt Peterburg, Sofija,
Plovdiv, Krakov, Istanbul, Vatikan, Bolowa, Minhen, Pariz,
London i vo drugi evropski gradovi. Makedonskite arheografi i
prou~uva~i na rakopisnoto i kni`noto nasledstvo imaat napraveno evidencija i kus opis na okolu sedumstotini rakopisi koi se
nao|aat vo bibliotekite i vo muzeite niz Evropa.
Starite rakopisi i knigi {to gi sobirale namernicite,
kakvi {to bile Stefan Verkovi}, Viktor Grigorovi~, Antun
Mihanovi} i drugi, se ~uvaat pred s# vo biblioteki i muzei.
Me|utoa, onie {to se nao|aat vo balkanskite hristijanski zemji,
posebno vo nekoi tamo{ni manastiri, ne im se mnogu dostapni na
makedonskite prou~uva~i, pa duri se nepoznati i voop{to za
slavisti~kata nauka. Tie naj~esto se prikrivaat ili, pak, dokolku
nekoga{ bile izlo`uvani, ne se spomenuvalo nivnoto poteklo, a
nekoi rakopisi od postariot period se prika`uvaat vo zbirkite
kako srpski, bugarski ili ruski, iako poteknuvaat od Makedonija.
Sveta Gora, koja se nao|a na etno-geografskata teritorija na
Makedonija, e najgolemiot duhoven centar na isto~nata hristi78

janska crkva, koj otsekoga{ bil zatvoren za nadvore{niot svet. I
pokraj zatvorenosta i prisvojuva~kiot odnos sprema rakopisite i
drugite vredni predmeti od Makedonija, ima osnovani soznanija
deka vo svetogorskite manastiri denes ima golem broj vredni
makedonski rakopisi i drugi predmeti. Vakvoto tvrdewe se zasnova i na faktot {to vo istorijata na Sveta Gora e sodr`ana i
makedonska duhovna, prosvetitelska i kulturna tradicija.
[to se krie pod tainstveniot prevez na Sveta Gora? I {to e,
vsu{nost, Sveta Gora?
Sveta Gora e zna~aen duhoven, no i kulturno-istoriski kni`even centar na isto~nata pravoslavna crkva. Se nao|a na najisto~niot del na Halkidik, vo egejskiot del na Makedonija. Vo 10 vek i
podocna, na Svetogorskiot Poluostrov se izgradeni 20 manastiri
i pove}e pridru`ni skitovi i mona{ki }elii. Me|u drugoto, vo
ovoj duhoven centar so vekovi se odvivala bogata kni`evna aktivnost, a vo manastirite bile formirani bogati biblioteki vo koi
se ~uvale stari rakopisi od golemo zna~ewe za kulturnata istorija na balkanskite narodi. Vo minatoto svetogorskite manastiri
nekolkupati bile napa|ani, a nekoi paleni, pri {to bil uni{tuvan i bibliote~niot fond, no najmnogu, odnosno iljadnici rakopisi od Sveta Gora se odneseni vo 19 vek. I pokraj toa, denes vo ovie
manastiri se ~uvaat pove}e od 10 iljadi rakopisi i stari knigi, od
koi pove}e od iljada se slovenski. Najmnogu slovenski rakopisi se
~uvaat vo Hilendarskiot i vo Zografskiot manastir – vo prviot,
koj e pod vladenie na srpski monasi, ima pove}e od 800, a vo
Zografskiot, koj prvo bil vo vladenie na makedonski, a potoa
prezemen od bugarski monasi, se ~uvaat pove}e od trista srednovekovni rakopisi. No slovenski rakopisi ima i vo drugite svetogorski manastiri: Iver, Sveti Pantelejmon, Sveti Pavle, Velikata lavra „Sveti Atanasij“ i drugi.
Inaku, od za~uvanoto makedonsko rakopisno nasledstvo, napi{ano na glagolsko pismo, ima samo osum rakopisi i ~etiri fragmenti, koi ne se nao|aat vo Makedonija, tuku vo stranski biblioteki i muzei. Me|utoa, ima podatoci i osnovani pretpostavki deka
s# u{te postojat glagolski rakopisi, i toa na tainstvenata Sveta
Gora? So po~etokot na 21 vek po~na i delumnoto otvorawe na
Sveta Gora, pa ostanuva vremeto da poka`e dali }e se slu~at takvi
iznenaduvawa za za~uvani glagolski svedo{tva.
Sveta Gora e postara i od glagolskoto pismo i od mnogu drugi
civilizaciski presvrti, no prisustvoto na glagolicata tamu e
evidentirano u{te vo vremeto na sveti Kliment. Osven toa, istoriskite izvori poka`uvaat deka Zografskiot manastir vo ovaa
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mona{ka republika go osnovale trojca bra}a monasi od Ohrid kon
krajot na 9 ili vo po~etokot na 10 vek. Nekolkupati bil razurnuvan i palen, {to pak zna~i deka stradale i crkovnite i umetni~kite vrednosti koi se nao|ale vo nego. Toj i denes pretstavuva
vistinski trezor na umetni~ki, istoriski i crkovni predmeti:
ikonostasi, stari ikoni, freski, vladi~ki kruni, zlatni predmeti, skapi crkovni ode`di i drugo. Od tie vrednosti denes najmnogu
podatoci se poznati za starite rakoisi, od koi eden del se
razneseni i denes se nao|aat niz Evropa. Najpoznati rakopisi se
Zografskoto evangelie i Zografskite listovi od 10 vek. Vo
manastirskata biblioteka i denes se ~uvaat golem broj stari
rakopisi, od koi eden del se od makedonsko poteklo, kakvi {to se:
Draganoviot minej od 13 vek, najstaroto `itie na sveti Naum
Ohridski, rakopisi od Jovan Kratovski i drugi.
Sveta Gora denes e poseben, zatvoren svet, a Zografskiot
manastir e u{te pove}e zakatan~en. Imeno, kako {to pi{uva eden
od malkutemina makedonski ma`i (na `enite otsekoga{ im e
zabranet pristapot) koi poslednive decenii uspeale da go posetat
manastirot – d-r Simon Drakul vo monografijata za svojot predok
lazaropol~anecot Anatolij Zografski, klu~ovite od katancite
zad koi e sekoe na{e qubopitstvo sprema sopstvenite svetogorski
relikvijalni riznici, se nao|aat najprvin vo racete na gr~kata
teritorijalna neprikosnovenost; potoa stoi posebnata svetogorska vnatre{na policiska kontrola, pa bugarska posvoenost na
manastirot, so uzurpirano nasledno pravo.
Vakvata tainstvenost, no i soznanijata za postoeweto na
nekoi stari makedonski rakopisi na Sveta Gora, uka`uva d-r
Drakul, u{te pove}e go zgolemuvaat qubopitstvoto za makedonskoto kulturno bogatstvo. A kakvi se soznanijata {to govorat za
pi{anoto nasledstvo {to se ~uva na ovoj svet poluostrov?
Postojat mnogu osnovani soznanija deka na Sveta Gora se ~uva
vredno makedonsko rakopisno nasledstvo, no i drugi crkovni i
umetni~ki predmeti so kulturno-istoriska vrednost. Navistina,
kakvi li tajni za makedonskoto rakopisno i kulturno nasledstvo
krie Sveta Gora?
Vo devetnaesettiot vek samo nekolkumina qubopitnici i
istra`uva~i na kni`noto bogatstvo imale sre}a da go posetat
Aton. Me|u prvite e Hrvatot Antun Mihanovi}, kako avstriski
konzul vo Solun, potoa ruskite nau~nici Viktor Grigorovi~ i G.
Ilinski.
Vo ~etiriesettite godini na devetnaesettiot vek Hrvatot
Antun Mihanovi} bil avstriski konzul vo Solun. Osven konzul80

skata, imal u{te edna rabota {to ja vr{el so strast – sobiral
stari makedonski rakopisi i za taa cel ja prokrstaril Makedonija, a gi posetil i manastirite na Sveta Gora. Toj e prviot
planski sobira~ na stari rakopisi niz makedonskata zemja, a za
nego, me|u drugoto, vo Carigradski vestnik Jordan Haxi Konstantinov - Xinot zapi{al deka vo 1842 godina samo od Lesnovskiot
manastir zel tri tovari rakopisi. Otkako gi zel, nekoj gi podu~il
kratov~ani da si gi zemat nazad i mu se po`alile na pa{ata vo
Skopje. Sepak, Mihanovi} uspeal da zadr`i kaj sebe 17 rakopisi, a
drugite ne bile vrateni vo Lesnovskiot manastir, tuku bile rastureni vamu-tamu vo Skopje.
Grigorovi~ na Sveta Gora prestojuval od septemvri 1844 do 1
januari 1885 godina, najmnogu vo Zografskiot manastir i kaj
Anatolij Zografski. Tokmu toj e eden od najdobrite poznava~i i
informatori za bogatstvoto na svetogorskite manastiri. Toj
naveduva deka imalo 13.000 knigi i u{te 2.800 rakopisi od koi 455
slovenski. Informira deka najmnogu od slovenskite rakopisi
bile od 14 i 15 vek, pomalku od 13 vek od koga go datira i Zografskoto glagolsko evangelie. Bidej}i slovenskata pismenost po~nuva da se {iri na makedonskata teritorija i bidej}i Sveta Gora se
nao|a vo ramkite na etno-geografskite granici na Makedonija,
mnogu e verojatno deka golem del od tie rakopisi se sozdadeni vo
Makedonija. No, za `al kako i sekade, taka i od Sveta Gora se
noseni ili se uni{tuvani makedonskite rakopisni spomenici. Vo
istoriskite izvori se evidentirani nekolku takvi. Edno od pogolemite raznesuvawa od svetogorskite biblioteki e vo 15 vek koga
mnogu rakopisi i knigi se odneseni vo bibliotekata vo Fiorentina, vo 1517 godina vo Rusija, a so pomo{ na Arsenij Suhanov vo
Moskva se preneseni duri 700 rakopisi. Ovie rakopisi, pi{uva dr Simon Drakul, ili bile glavno prepi{uvani vo }eliite od
ovde{nite manastiri ili pak bile donesuvani od razni monasi,
pribirani na Sveta Gora na postari godini.
No makedonskite i voop{to slovenskite rakopisi na Sveta
Gora bile uni{tuvani i na drug na~in. Grigorovi~ vo edna svoja
kniga pi{uva deka porano imalo pove}e slovenski rakopisi
otkolku {to naveduva toj, no tie gniele ili bile smisleno paleni.
Duri naveduva svedo{tvo od o~evidci za palewe kupi{ta rakopisi, odnosno deka mnogu rakopisi se propadnati vo manastirskite
me|usobici, koga Grcite, otkako }e zavladeele celosno so nekoj
manastir, ja gorele i ja zakopuvale v zemja celata negova biblioteka, taka {to za negovite porane{ni vladeteli da ne ostane
nikakov spomen.
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Vo sekoj od svetogorskite manastiri imalo javna, no i tajna
biblioteka, a se pretpostavuva deka najbogati so rakopisi bile
nekolku manastiri me|u koi i Zografskiot, i toa najmnogu so
slovenski rakopisi i knigi. Grigorovi~ pi{uva deka koga stignal
na Sveta Gora vo Zograf sakal da gi vidi bibliotekite i hrisovulite, a obvrskata da go zapoznae so manastirot ja prezel Anatolij
Zografski od Lazaropole. Toj mu gi poka`al glagolskiot rakopis
za koj ve}e Mihanovi} obrnal vnimanie i pette hrisovuli za koi
ve}e se znaelo vo Rusija. Me|utoa, namesto manastirskata biblioteka, Anatolij Zografski mu ja poka`al sopstvenata biblioteka
na dosta udobno mesto, no s# u{te dokraj nedoizvadena od paketite.
Anatolij Zografski znael zo{to doa|a qubopitnikot od Rusija i
verojatno se pla{el deka starite i vredni raboti mo`el da gi
odnese vo svojata zemja, za{to toj, osven {to pravel opis na manastirskite kni`ni bogatstva, sakal da gi vidi i tainstvenite
ohridski gramoti. „S# {to mi be{e raska`ano za zagubenite
ohridski gramoti e polna nevistina, bidej}i tie, po moeto zaminuvawe od Zograf, se najdeni“ – }e zapi{e podocna Grigorovi~.
Koga }e se znae sevo ova, pi{uva d-r Drakul vo monografijata
za arhimandrit Anatolij Zografski, zaedno so uveruvawata deka
ni eden od u~enite posetiteli na Sveta Gora niz minatite stoletija ne se vra}al bez po nekoja kniga vo svojot baga`, ~ovek mo`e
da mu se za~udi edinstveno na toa, {to znameniti knigi s# u{te
mo`at da se najdat. Pogornovo gi bie i Barski, i Mihanovi~, koj,
kako avstriski konzul vo Solun prv go izvestuva Grigorovi~a za
postoeweto na Glagolskoto evangelie vo Zograf. Na istiot ovoj
Mihanovi~ od Sveta Gora mu bile noseni na pregled ogromni
koli~estva knigi, i toj, spored svojot kriterium, od seto toa
bogatstvo odbral za sebe tri tovari.
Toga{ nikoj ne vodel dovolno smetka za vrednosta na makedonskoto kni`no bogatstvo, pa zografci, vo 1860 godina, na ruskiot
car Aleksandar mu go podarile poznatoto Glagolsko evangelie, a
hilendarci vo 1896 godina Miroslavlevoto evangelie na srpskiot
kral Aleksandar.
Eden od najdobrite nekoga{ni poznava~i na svetogorskite
pi{ani spomenici e G. Ilinski, koj vo 1908 godina prestojuval na
Sveta Gora. Toj toga{ konstatiral deka vo Zografskiot manastir
s# u{te ima 184 rakopisi, od koi 17 od 13 vek. Ilinski pi{uva
deka Sveta Gora gi za~uva za naukata najstarite, najgolemite i
najvrednite glagolski spomenici. Toj veli deka vo Iver e za~uvan
dokument i se javuva kako najstar datiran spomenik ne samo na
glagolicata, tuku i voop{to na slovenskoto pismo, a od nedatira82

nite, spored nego, najzna~ajni se Glagolskoto evangelie od Zograf
i Mariinoto ~etvoroevangelie. Spored nego, na Sveta Gora se
za~uvani najdobrite i najstarite prepisi od Ohridskata Klimentova i od Preslavskata {kola.
Grigorovi~ imal konkretni soznanija deka ohridskite gramoti se nao|aat vo Zografskiot manastir, no tie do denes ne se
pronajdeni, kako i mnogu drugi tajni {to se krijat zad svetogorskite porti. Vsu{nost, poslednive stotina godini Zografskiot
manastir be{e me|u najzatvorenite svetogorski manastiri, {to e
isto taka simptomati~no, za{to negovoto pravo na vladenie e
uzurpirano od bugariskite monasi. Tokmu zatoa, sive ovie soznanija i pretpostavki upatuvaat na toa deka denes bugarskite monasi
na Sveta Gora, poto~no vo Zografskiot manastir, ~uvaat isklu~itelno zna~ajni pi{ani spomenici za Makedonija i voop{to za
slovenskata pismenost. I pokraj seta tainstvenost, zasega so
sigurnost e utvrdeno deka vo Zografskiot manastir ima barem dva
makedonski rakopisa: prazni~en minej i Draganoviot minej so
odrpnati listovi, no u{te ostanat so 219 pergamenti lista – i
dvata od 13 vek. Kakvi li tajni, za makedonskoto nasledstvo,
navistina, se krijat vo ovoj manastir?
I pokraj seta strast so koja Grcite gi uni{tuvale makedonskite kni`evni spomenici, sepak vo sinajskiot gr~ki manastir
Sv. Katarina se za~uvani Sinajskiot psaltir, napi{an vo zapadna
Makedonija vo 11 vek (i koj sodr`i 106 lista, no nedostiga krajot)
i Sinajskiot trebnik, od istiot vek, so 109 listovi, od koi poslednite tri se ~uvaat vo Sankt Peterburg. Barem za niv se znae. ]e
mo`e li voop{to nekoga{ da se doznae kolku makedonski rakopisi i knigi se ~uvaat vo svetogorskite, gr~kite, bugarskite, srpskite, crnogorskite, ruskite manastiri?
Reziwata na manastirskite porti na Sveta Gora s# po~esto se
povlekuvaat, iako retko i selektivno. No toa e dobar moment za
makedonskata arheografija za se zainteresira za rakopsnite ostatoci mu manastiskite yidini i za nivnoto eventualno poteklo i
zna~ewe za Makedonija.
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Душко Крстевски

СТРАНСТВУВАЊЕТО НА МАКЕДОНЕЦОТ
ИЛИ ОГЛЕД ЗА ЕДНА ДРУГА АМЕРИКА
ВО МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА
Прелудиум кон една не многу нова дисциплина во литературата
Една од најинтересните дисциплини кои ја окарактеризираа светската книжевна и философска сцена во периодот на 60-те години и која
беше нужно поврзана со постмодернизмот, како еден од правците и
поетиките кои истовремено беа и негирани и превидувани, е имагологијата. Според дефиницијата на Нора Мол, „под поимот имагологија,
значи, се подразбира, проучувањето на сликите, на предрасудите, на
клишеата, на стереотипите и воопшто на мислењата за другите народи и
култури кои литературата ги пренесува, поаѓајќи од убедувањето дека
овие images, како што обично се дефинираат, имаат значење кое го
надминува чистиот литературен факт, како и проучувањето на идеите и
уметничката имагинација на авторот“57. Оваа наука освен со постмодернизмот, влегува и во тесна врска со постколонијалната критика и
речиси секогаш се разгледуваат како еден вид „споени садови“ на
модерните книжевни текови. Овие науки овозможија „бастионот“ на
проучување на литературата освен на европското и американското
подрачје да се прошири и во регионите каде што заради долгите
колонизаторски владеења, литературата и уметноста воопшто, беа или
под знакот на поетиката на земјата колонизатор или пак домородните
автори беа „литературно репресирани“ да не објавуваат или доколку
објавуваат, дискурсот да биде сличен на оној востановениот од земјата
колонизатор. Оттаму и познатата фраза на архитектот на англиското
образование во Индија, Томас Бабингтон Меколи, кој вели дека „една
единствена полица со книги од европската книжевност вреди колку сите
книги на Индија и Арабија.“58 Се чини дека освен воспоставувањето на
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власта, економијата и администрацијата, и културата може во себе да
носи една нота на нетрпеливост, стереотипност и расизам. Проблемот е
што ваквиот тип на размислување не останува закотвен во историјата,
туку и денес менувајќи го официјалното име постои во светот.
Сепак, имагологијата се движи по една позаштитена линија и ни
овозможува да ја откриеме и проучиме Другоста, на еден „побезбеден“
начин. Овој оглед ќе се задржи на имагологијата и нејзинито „преведување“ врз две дела од македонски автори. Првото дело е „Мојот американски аџилак“59 од американскиот писател со македонско потекло Стојан Христов. Овој роман е првенствено објавен во Соединетите Американски Држави, како еден вид „неофицијална“ автобиографија на писателот, иако подоцна Христов ќе напише уште еден значаен роман,
насловен како „Ова е мојата земја“, дело кое ќе биде најдено на работната маса на претседателот на САД, Френклин Рузвелт, по неговата
смрт. Второто апликативно дело за односната имаголошка теорија е
патеписната збирка „Клучевите на Манхатан“60 од македонскиот раскажувач Мето Јовановски. И во двете дела е дадена детална слика на
Америка, низ неколку градови, каде се движеле, работеле и „откривале“
дел од основната слика на САД, давајќи притоа една друга претстава,
една друга Америка која е поразлична од претходната литературна
слика. Тука би требало да се потсетиме на битовите драмски автори како
Ристо Крле и Васил Иљовски, а подоцна и преку модернистот Коле
Чашуле, неприкосновениот Горан Стефановски, па сè до постмодернистичкиот и талентиран млад автор Југослав Петровски, во чии дела речиси секогаш имавме една негативна претстава за Америка, компарирана
со Ад или машина за уништување на обичниот работник. Иако, не
припаѓаат на иста писателска генерација, Христов и Јовановски, низ
многу реалистични опишувања и низ сериозни размисли, ја откриваат
својата сопствена Америка, не секогаш благословувајќи ја, ниту пак
недодржано и непотребно деградирајќи ја.
Проблемот на имагологијата според познатиот проучувач од германско потекло Хуго Дизеринк лежи во следново: „Претставата за
другата земја, на крајот на краиштата, навистина ја условува и можноста
за проширување на книжевноста на соодветната земја во сите други
земји каде што таа слика наишла на успех.“61 Со други зборови, негативната слика за една земја лесно се проширува во друга земја, а потоа и во
соседни земји доколку книжевноста се стави во служба на секојдневните
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политички цели, особено во земји каде владеел еднопартискиот систем.
Овој оглед нема за цел да навраќа кон историските состојби по завршувањето на Втората светска војна, на територијата на Источна Европа и
Балканот и кон рехабилитирање или анатемизирање на тогашниот
систем во Југославија или СССР и Источниот блок. Но, сепак една
негативна слика еден посебен тип на image (слика – анг.) се претвори во
mirage (илузија – анг.). Со тоа сето она коешто доаѓаше од Западна
Европа и од Америка, еден долг период беше третирано како производ
на „трулото капиталистичко општество“, како нешто декадентно и
забрането, на ист начин како што и комунизамот и социјализмот понекогаш и во земјите каде тој беше во најблага форма, беше доживуван
како најрепресивниот затвор што го видело човештвото. Да се потсетиме дека еден Гулак беше доживуван подеднакво како Аушвиц и
Треблинка, за западноевропските демократски држави. Тука можеме да
се повикаме и на бугарската историчарка и аналитичарка која живее и
работи во САД, Марија Тодорова, чијашто книга „Замислувајќи го
Балканот“62 даде една детална и опсежна слика за Балканот, едно
редефинирање на просторот кој долго време беше гледан како нешто
лошо, небезбедно, сиромашно, необразовано, корумпирано и со n –
други негативни конотации, место, од страна на западноевропскиот
човек. Сепак, најепохална книга, книга зачетник која ги отвори можностите за проучувања низ ваквата имаголошка и постколонијална диоптрија е книгата на американскиот професор со палестинско потекло
Едвард Саид, „Ориентализам“.63 Сликата се создава и потоа се надополнува со илјадници други елементи кои или ја декорираат или дополнително ја грдат. Според Дизеринк има три нешта поврзани со image
(слика) и mirage (илузија):
• нивната присутност во одредени книжевни дела;
• улогата што ја играат при ширењето на преводите или на оригиналните дела надвор од соодветното национално-книжевно подрачје на
настанување;
• нивната, пред сè, провокативна присутност во самата наука за
книжевност и во книжевната критика.64
Не би можеле да кажеме дека постои црно-бела обоеност кон овие
слики во делата на Христов и Јовановски, туку напротив и двајцата
потпирајќи се на еден објективен и реалистички ракурс на гледање на
нештата ја откриваат својата Америка, не подлегнувајќи на готовите
претстави за истата од нивните претходници, коишто во најголем дел за
62
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Америка дознаваат од прилозите по весниците или пак од прекажувања,
но никогаш самите во центарот на збиднувањата. Како функционира
оваа слика во делото на нашиве раскажувачи?
Стојан Христов меѓу наративите на Чарлс Дикенс
и Џек Лондон
Овој поднаслов воопшто нема намера да „претерува“, доколку се
знае биографијата на Стојан Христов (18 август 1898, Кономлади,
Костур, Егејска Македонија – 24 јануари 1996, Томпсон Хаус, Вест
Довер, САД), кој уште како мал со својот татко го напушта родниот крај
и започнува да работи најпрво во Њујорк, а потоа на терминалите во
Сент Луис. Неговата голгота го носи и во Монтана на работа на пругата,
сметајќи дека на тој начин тој има удел во спојувањето на еден дел на
Америка со друг, на една Америка со друга. Потоа (слично на ликовите
од делата на Дикенс и Лондон) „станува новинар во „Чикаго Дејли Њус“
(Chicago Daily News), светски патник, еден од најистакнатите писатели
на Америка, законодавец на државата Вермонт, сенатор во округот
Виндан, културен и политички деец на Соединетите Американски
Држави...“65
Овој негов роман, до последната страница е исполнет со неговите
патувања и маки при работата во Терминалот, местото каде сите оние
дојденци од Балканот и од светот се собираат во фабриките и подземјата
на Америка за да бидат вистинските нејзини „диреци“ во една
работничка смисла на зборот. Неговиот реализам при раскажувањето
воопшто не е само обично редење на слики од животот во Сент Луис,
туку на места изобилува со бројни психологизации и размислувања, за
тоа која е неговата улога во Америка, работењето таму, како и статусот
на Балканецот кој во Америка или се препородил (Стојан Христов) или
се одродил (Митко – алијас Вилијам, другарот од стариот крај).
Основната поделба на работниците во тој нивен свет бил на „фарисеи“ и
„спортови“. „Фарисеи“ бил називот на оние Македонци, роднокрајци
кои во Америка само заработувале и не трошеле по кафани и жени,
избегнувајќи ја „мимикријата“ на американските обичаи и начин на
живот. Тие речиси и не научувале ништо од новиот свет и дури се
држеле во групи, во кои заедно јаделе, переле и спиеле, сметајќи дека на
тој начин ќе го заштедат заработеното и ќе ги минимизираат трошоците
за преживување. „Фарисеите никогаш не купуваа нови алишта, освен
кога се враќаа во стариот крај, за да ги заслепат дома останатите и да
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создадат претстава дека еве вака се носеле и во Америка.“66 „Спортовите“ (од американскиот сленг „спорт“ – фраер) пак биле антипод на
претходните. Речиси сè што ќе заработеле го трошеле на себеси, да
бидат добро облечени, најадени, напиени по теркот на младешката мода
од гангстерските или бизнисменските Вол Стрит кругови, притоа не
заработувајќи ништо или сосема малку, со што се оддолжувало или
никогаш не се случувало нивното враќање во родниот крај, при што
многу од нив раскрстувале со старите навики и убедувања, прифаќајќи
ја новата „капиталистичка“ модерна вера. Тие дури и си го менувале
името, Васил станувал „Бил“, Сотир – „Сам“, Коста – „Гус“ итн. Со тоа
дефинитивно се бришел стариот идентитет и се прифаќал новиот –
американскиот. Нашиот Стојан Христов е и од двете по малку, што
значи е свесен за двојното лице на Америка, доброплатената работа која
го полни неговиот џеб, но исто така работа, која подеднакво ги
оптоварува мускулите и психата и која не остава многу време за да се
трошат тие пари. Сепак, прошетките и откривањето на животот не се
толку непознати за него.
Преку пријателите кои се малку постари дознава за сетилната
љубов од проституките кои исто така го „цедат“ заработеното на
работниците. Ги осознава барот и ресторанот како главно собиралиште,
но исто така и метафизиката на новото покрстување. Стојан Христов
при една прошетка покрај реката Мисисипи присуствува на едно
покрстување на локален Афроамериканец, кој во оваа река која е еден
вид американски Јордан ја прифаќа новата „религија на Американец“.
Тука и авторот ги има своите американски Водици, и делумно се
претвора во граѓанин на Америка.
Ова претворање во Американец, сепак, не е безболен процес. Во
почетокот на романот тој (авторот) е удрен со скапан домат во вратот и
е ословен со зборот „даго“ (навредлив прекар за не-Американците), за
потоа да отиде да се измие од туѓиот презир и неприфаќање, во една од
јавните (речиси бесплатни) бањи, при што размислува самиот: „чудна е
оваа Америка! Те удира по шија со скапан патлиџан, а потоа ти дава
бесплатно капење.“67 Уште една од интересните откривања на авторот е
во културниот код на „ценкањето“ при купувањето на нештата, каде
сепак продавачите се оние кои со добар усет за рекламирање и продажба
умеат да ја исцедат последната пара од работникот, потоа можноста да
го тужиш работодавецот (макар бил тој и целата фабрика) доколку се
повредиш при работа и затоа добиваш надомест (нешто кое било
незамисливо за стариот крај).
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Откривањето на Вујко Сем и американскиот Logos
„Во секој случај, ОК е првиот збор
научен од доселениците
што ги прави веднаш демократ“
Карл Ракоси

Откривањето на Вујко Сем, симболот на Америка е од особено
значење за Христов. Овој национален симбол на Америка има свој
сопствен лик, „тој е висок и суров, со јаки вилици и со долга врвлеста
брада. Носи цилиндер со ѕвезди и пруги на него. Понекогаш и на
неговите панталони и палто има ѕвезди и пруги.“68 Зошто баш вујко, ќе
праша младиот Христов? Сопственикот на кафаната каде најчесто оделе
печалбарите, Паскал, инаку олицетворение на животната мудрост на
обичниот човек кој многу проживеал во животот, ќе рече: „Сега земи го
татковството или дедовството, тие двете опфаќаат крвно сродство, нели?
Вујковството е пошироко и може да земе и деца од друга крв. Не мораш
да бидеш во крвно сродство со некого за да ти биде вујко. А Америка е
создадена од деца од сите народи и вујко Сем може да им биде вујко на
сите.“69 Овој митски симбол на Америка, материјално и духовно ги
наградува сите оние кои ќе се приклонат под американското знаме. Сите
тие потекнуваат од некоја татковина и некоја земја, но се Американци
по нација. Бенедикт Андерсон во својата книга „Измислени заедници“
вели дека нацијата е токму една таква, „измислена заедница“ создадена
и одржувана во живот од дискурсите кои ја прават измислена, и дека во
рамките на овие дискурси книжевниците многу често „посвојуваат“
стереотипи или вистински топоси. Еден таков американски стереотип
кој се претвора во американски topos за младиот Христов е носењето
шешир наместо качкет, наместо јадење на две парчиња леб – правењето
сендвич од истите, одењето во кино кое дојденците го нарекуваат
„електрично театро“, со еден збор сето коешто го нуди Вујко Сем.
Во целиот роман на Христов, тој ги бара и разбира зборовите, велејќи дека тие за него претставуваат многу повеќе отколку само зборови,
туку лица на луѓе коишто ги познава. Неговото освојување на јазикот е
постапно и темелно, каде буквално за него важи латинската сентенција
„Nomen est omen“, станувајќи притоа сè повеќе и повеќе свесен за
„прегрнувањето“ на новиот јазик и новите фрази. Нештото најпрво мора
да се сфати, а потоа да се опфати, вели освојувачот на Америка, шпанскиот конквистадор Кортез. Навистина е мартинидновски како овој
Македонец кој едвај распознавал по неколку најфреквентни зборови од
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новиот јазик, успева потоа да стане новинар, писател, па дури и сенатор.
Една човечка судбина достојна да се најде во роман.
Но, не е сè бајковито во романот. По напуштањето на работата на
терминалот во Сент Луис, следната станица е работата во местењето на
пругите на железничката линија во Монтана. Наместо темниот терминал
и здивот на машините и подземјето, сега присуствуваме на еден неомеѓен простор, една сива прерија и пустина до чиј крај окото не допира.
Дури тогаш, младиот Христов ја согледува големината на Америка.
Америка која тој ја прифаќа целосно, со сите нејзини маани и доблести,
со сета заработувачка и жртва која таа ја бара при истата. Америка на
Христов не е онаа Америка на Ристо Крле и Васил Иљовски. Во нивните
драми таа беше персонифицирано зло во синот Ангеле (кај Крле) и
Стефан (кај Иљовски) и родителите беа „убијците“ на синот. „Убијци“
кои практично го убија синот, кого беше го убила печалбата на Америка. Кај младиот Христов Америка го убива татко му. Неговото кревко
здравје и долгогодишната работа го убиваат токму во оваа прерија
додека се местат шините. Последните денови Христов и татко му како
да се разбираат и без зборови. Христов знае дека татко му никогаш не го
отпишал него и покрај неколкуте потези што ги направил, а со кои татко
му не се сложувал, а таткото знае дека и син му го сака и свесен е за
прошката. Преријата покрај пругата станува гроб на татко му. Гроб на
Македонец среде срцето на Америка. На тој начин симболички и
Америка станува татковина за Христов, бидејќи татко му е погребан
таму. „...Отсега оваа земја ќе ни биде помалку туѓа, бидејќи оставаме
еден од нас овдека засекогаш, во сенката на оваа маса. Отсега синот ќе ѝ
биде поблизок на оваа земја, зашто го погребал својот татко во западните прерии. Земјата во која човекот ги погребува своите предци му
станува света.“70
Една компарација која на прв поглед изгледа изнасилена доаѓа од
самиот Христов, на кого еден „поет номад“ (ако воопшто и постои феноменот на вдомен поет) му го открива бардот на американската модерна
поезија, Волт Витман. Неговите „Страци трева“ се песна каде освен што
поетот космички се слави себеси, тој ја слави најголемата песна, Америка. Слично и младиот Христов во романот, ја слави најголемата песна
Америка. Америка со своите измачени работници, Америка со своите
долги пруги, машини, бескрајни ленти на произвоство, Америка со своите квартови, сиромаштии, со своите богатства и ексклузивни ресторани
и што уште не. Со ова славење на обичните нешта, а не преку поетски
опскурни апстракции, Христов не е далечен и од еден Рацин. Неговиот
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роман пее со секојдневието на живеењето и работата. Во тоа е неговата
големина на писател и човек.
Мето Јовановски и неговите клучеви на Америка
Иако не е „Америго Веспучи“ на македонските писатели кои ја
посетиле Америка, сепак патеписот на Јовановски, „Клучевите на
Манхатан“ нуди една интересна одисеја на авторот во годините на хипи
движењето кога сè уште постоеја импозантни разлики за источниот
блок, Америка и западноевропските земји и една условна „меѓузона“
каде слободата беше поблиска до вториве, а моралот и етиката поблиску
до првиве. Јовановски посетува неколку делови од Америка и на нему
својствен начин, честопати преку тажни животни стории од обични
улични раскажувачи, а честопати од прва рака, прикажува една друга
Америка, далеку од онаа печалбарската. Оваа Америка на Јовановски е
Америка, на „брзиот секс“ и „брзата храна“. Во оваа негова Америка тој
престојува во една хипикомуна, каде сите се шетаат во лесна и недоволна облека која не успева да ги затскрие голите тела. Тука тој е сведок
на едно хипи поимање на сексот и бракот, како отворена институција,
далеку од оние патријахални поимања за бракот, жената како столб на
куќата, но и „приватна сопственост“ на мажот. Тука на подруг начин се
дава една чудна верзија на „колективизацијата“ во имотот, работата, но
и во интимните сфери на живеење. Во оваа Америка Јовановски освен
како сведок на осаменичкото пиење по барови и барање на брза утеха во
сетилноста, тој во два наврата има и лично искуство со дрогите кои му
отвараат друга димензија, сепак далеку од она мистично и езотерично
искуство од романите на Карлос Кастанеда (кој заедно со Олдоус
Хаксли) е гуруто на американската проза на мистични опсервации и
перцепции.
Иако главната причина за престојот таму е организирање на предавања за македонската литература во Америка и собирање материјал за
антологијата на тековната американска поезија, Јовановски успева да ја
доживее и изживее Америка до максимум. Со реалистичен раскажувачки тон, кој буквално ниту еднаш не здодејува, ниту пак се губи во
мноштвото на описи на Манхатани, Бронксови, Калифорнии и уште
многу места кои ја динамизираат неговата раскажувачка структура, тој е
во центарот на збиднувањата на еден свет, кој веќе длабоко се претворил
во консуматорско општество и каде веќе сериозно е видлива човековата
алиенација. Еден негов пријател американецот Крис му вели: „Ние сме
мрави. Сите ние сме мрави во оковите на бетонските крстопати, во
оковите на урбаните целини, во сите потсистеми на еден цел систем по
чија шема играме уверени дека тоа што го правиме е израз на нашата
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слободна волја. Ние Американците, вели Крис, намерно се оградуваме,
влегуваме во некоја стоковна куќа каде што има милиони работи и го
избираме она нешто што го сакаме. Уверени сме дека сме го зеле токму
она што ни треба. Ќе го употребиме нештото, ќе го исфрлиме и ќе
купиме друго, поскапо, поубаво и така цел живот не сфаќајќи дека
воопшто не избираме, туку ни го туткаат тоа што го сакаат, а што нам
всушност не ни треба. Види, Мето. Тие така не постапуваат само со
масите, креветите и телевизорите. Тие истото го прават и со татковината. Ни ја даваат каква што ним им треба, земајќи ни ја онаква каква што
нам ни е дадена. Сфаќаш! Згора на тоа, „тие“, тоа сме ние. Јас и Лин,
сите: Сфаќаш?...“71
Бројни епизоди од романот го потврдуваат ова. Штотуку запознаени девојки се доверуваат и за најинтимните детали од животот, за
тепањата кои ги доживеале, за неодложливите абортуси, засолништата
кај своите другари хомосексуалци каде бегале пред судбината. Јовановски е сведок истовремено и на рајот и на бедата на Америка. Сепак, тој
како номад низ Америка не одбира страна на глорификација или
десакрализација на митот за Америка, туку е еден разбуден спектатор на
човечките судбини. Запивајќи се во еден бар, будејќи се покрај лик кој
не го познава, низ бунило како последица на грозница ја слуша приказната на афроамериканката Фатима и нејзината несреќна судбина, за на
крајот активно да ја спасува бившата наркоманка Поли од нејзиниот
дечко кој е истовремено и дилер и подведувач. Навистина една палета
на ликови за кои претходно сме мислеле дека можат да се сретнат единствено во романите на Чарлс Буковски, „блудниот син“ на американската бит – генерација на Ален Гинзберг, Џек Керуак, Грегори Корсо итн.
Најинспративни се сликите од истоимениот запис „Клучевите на
Манхaтан“ каде Јовановски има една одисеја низ становите на своите
пријатели, поранешни и новосоздадени, каде секој го дава клучот од
својот стан, извинувајќи се дека не може да биде покрај својот европски
и југословенски гостин, но дека ете, ќе му го понуди својот клуч, кој
сепак симболички е синегдоха за домот. Домот веќе станува нешто кое
лесно може да се подели дури и со македонскиот непознат „скитач“ по
улиците на Њујорк. Тука да се сетиме на поетот Јосип Ости, кој по
војната во Босна живее во Словенија, но сепак го носи во својот џеб
клучот од својот разурнат дом.72 Токму таков бездомник е и Мето
Јовановски во Америка. Тоа е и природно, ќе рече секој, па тој е таму
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само на месечен престој. Сепак, неможноста да се најде место за престој,
место за преспивање кај секој номад, па дури и кај оној со близок датум
на билетот за враќање кон својот дом, создава ефект на невдоменост и
неприпаѓање. Америка е отворена за секого, отворена за Христов и
неговите колеги, дојденци, отворена за сите Мексиканци, Порториканци, Грци и уште едикојси ликови со кои општи Јовановски, но длабоко
во себе, тој не се гледа поврзан со таа Америка. Сака да ја доживее и
испита, но секогаш останува Друг за Другоста. Постои една типологизација, која ги опфаќа негативните модалитети на домовноста.
• неприпадност или „невдоменост“ (unhomed) – премолчана експатријација, односно исклучување и/ли протерување на родовата другост во патријахалниот дом, нација, култура;
• напуштање на домот (displaced) – доброволно заминување (по
правило на Запад) и нужна замена на својот јазик (и нација) со некој
друг јазик (или нација);
• загуба на домот или „обездоменост“ (homeless) – етничко чистење, т. е. насилно протерување.73
Би можеле да кажеме дека кај Христов функционираше вториот
модалитет, додека кај Јовановски, во сосем „благ“ вид е првиот модалитет. Само неможност да се пронајде „дом“ во новиот свет. Затоа се
претвора во спектатор.
Глобализација – светот е голем и еден, а човекот безначаен
Дали е ова вистина? Бездруго, да. Во една голема средина, но истовремено и интимна пустина, како што е Америка, човекот се чувствува
подеднакво непотребен и излишен и осамен, макар чекорел и покрај два
милиони други луѓе на булеварот. Една од основните нешта на кои
Балканецот е предупреден кога патува некаде е проксемиката на европскиот и американскиот човек. Интимниот простор на Македонецот е
секогаш за половина метар помалку од западноевропскиот и американскиот човек. Токму затоа и ликовите кај Мето Јовановски понекогаш се
зачудени на премногу брзата отвореност и способност за адаптација и
спријателување, па дури и внесување во лице на Балканецот среде
туѓите и непознати луѓе. Иако, на секој аеродром, Јовановски доживува
различни искуства, познанства и авантури, тој вели: „По такви спомени
би требало овој аеродром да го разликувам, но аеродромите секаде по
светот се толку исти што, независно од тоа на која страна од светот се
наоѓаш, ти се чини дека од ист аеродром летнуваш и на ист аеродорм
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слетуваш. Ни авионот не го гледаш: затоа што си внатре, во утробата на
еден џиновски систем.“74 Овие зборови напишани околу 80–те години
од минатиот век, сега се чинат многу обични, затоа што целиот свет
„започнува“ да наликува во глобализацијата, речиси во сите делови
еднакво. Земјите од Третиот свет се навистина неразвиени и имаат
проблеми поврзани со болести и глад, сепак сите земји од светот се
обидуваат да бидат помаллку или повеќе европоцентрични или амероцентрични. Глобализацијата се остварува на повеќе нивоа: музика,
филм, книга, храна, пијалак, облека, техничка стока, животен стил,
интимен живот и сите други нешта кои поединечно не го носат во себе
проклетството на обезличувањето и унифицирањето, но заедно, веќе
стануваат дел од мрежата, дел од големото семејство, СВЕТОТ. Една
таква епизода е во расказот „Мојот придонес за македонската рокмузика“ каде Јовановски, низ бројни договори и перипетии, се обидува
да му купи најмодерни тапани на својот син. Низ еден шеговит начин на
раскажување тој талка низ Ајова Сити, барајќи притоа најпогоден
начин, тапаните за рок-музика, како синегдоха на американската и
европската музика (со која македонската музичка сцена – сепак е запознаена и пред Јовановски), да ги пренесе и во родниот град. За да го
оствари тоа, приморан е да ја нарекува Америка, единствена шанса за
спасот на светот, кој лежи во нејзиниот империјализам. Сепак, во
одредени ситуации Јовановски не се согласува премногу со сфаќањата
на Американците за светот и за самите себеси. „Се согласувам, реков,
дека Америка е најбогата на светот, дека светот никогаш нема да ја
стигне, но неа ќе ја убие себичноста наспроти третиот свет. Злокобна
несреќа за Америка е тоа што со своето богатство е и с# повеќе ќе
станува усаменик во океан од сиромаштија и глад. Тоа ќе ја изолира во
занданата на сопствениот стандард. Американците ништо не сфаќаат
несериозно. Американската интелигенција денес се одликува со нечиста
совест во името на гревовите на државата од доселувањето на белите
овде до денес и ова што го велам јас им звучи загрижувачки и заплашувачки. Согласни се со мене.“75 Јовановски дава една малку понегативна визија за Америка и нејзината судбина. Христов беше тој кој ја
прегрнуваше новата татковина. Јовановски веќе има своја татковина и
многу подруго ги гледа новите нешта.
Резиме по откривањето на Новиот Свет
Невдоменоста е симбол на 21 век. Токму можноста да се биде
насекаде, па дури и во својата земја, не означува секогаш дека си вдо74
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мен. Иако славниот македонски поет Кочо Рацин во својата антологиска
„Татунчо“, изјавуваше:
Ако куќа не направив
со високи шимшир порти,
куќа цел свет братски ми е
братски срце што отвора,
(„Татунчо“)
сепак, „номадизмот на писателството“ и „номадизмот на духот“ се
главните особености на литературата, најавени и во голема мера проживеани во минатиот век, впрочем ако не и отсекогаш, но сметаме дека
токму овој 21 век дословно ќе направи писателот да биде насекаде во
светот истовремено и странствувач, и оддомен, и „номад“. Христов и
Јовановски, во своето пишување имаат мноштво заеднички нешта и
мноштво разлики. Заедничките нешта ги носат по однос на постапката
на пишување. И двајцата се одлични верификатори на реалноста. Кај
нив балзаковскиот стил на забележување на реалноста и иронијата е
неодминлив. По однос на ова се искажува и Георги Старделов, прецизирајќи ја поетиката на Стојан Христов, велејќи: „Романите на Стојан
Христов се од балзаковски тип. Тие не спаѓаат во типологијата на
„психолошкиот роман“, ниту на „историскиот“, туку на „романот анализа.“76 Кај Јовановски пак, збирката патеписи, кои се истовремено и
одлично развиени раскази, исполнети со реминисценции и психолошки
проникнувања, создавајќи една детална слика за американскиот свет од
70 и 80–те години на минатиот век, отвора една панорама на Другиот
свет, толку посакуван, мистифициран, но и превреднуван, проценуван и
преценуван, деградиран, коментиран, агитиран и ревидиран и што уште
не... Свет во кој Америка веќе не е симбол за слобода, пари и перспектива, туку и затвор за одделни осамени и оттуѓени души.
Христов е оној кој ја прифаќа новата татковина, бескомпромисно се
слева во масата дојденци, останувајќи верен на стариот крај, само во
една митска смисла на зборот. Тој го има родниот крај како една
сопствена Аркадија од каде е роден, додека пак улиците на Сент Луис и
прериите на Монтана му стануваат новото огниште. Кај Јовановски, кој
е само патник низ неа, Америка е дом, во неговата поетика и во спомените кои подоцна ќе ги објави. Америка е дел од поетската антологија
која ќе ја создаде таму. Тој ја понесува Америка дома преку грстот
стихови на Лоуел, Гинзберг и другите современи американски поети,
притоа станувајќи Македонец кој се спријателил со Америка. Овој оглед
ќе го завршиме со формулата изречена од Иг де Сен Виктор (преземена
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од книгата „Должности и наслади“77 од уште еден интелектуалец
„номад“, Французинот со бугарско потекло Цветан Тодоров) кој вели:
„Човекот што ја наоѓа својата слатка татковина е само нежен почетник:
оној за кого е секое тло како неговото сопствено е веќе силен: но само
оној е совршен за кого целиот свет е туѓа земја.“
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ДАЛИБОР ШИМПРАГА

АНАСТАСИА
Далибор Шимпрага (Загреб, 1969) под псевдонимот Андреја Пуплин со години
објавувал серијал на загрепски сленг, „Кафенца“, кои во 2002 година ги обединил во
книгата „Кафенцата на Андреја Пуплин“, чии делови се објавени на англиски, словенечки, француски и на германски јазик. Според некои приказни е направена и монодрама, а е снимен и истоимен филм. „Анастасиа“ е второто прозно дело на Шимпрага. За него во 2008 година во Хрватска ја доби престижната награда „Т-портал“
за роман на годината.
Главниот лик Горан Каневски следејќи ја Аресовата турнеја на подрачјата на
поранешна Југославија и во страв дека таа ќе продолжи и во земјата на неговите
предци, Македонија, тој решава да отпатува таму, можеби за последен пат... Одењето во Македонија, со што и кулминира „Анастасиа“, од темел ќе го промени неговиот живот...
Романот е повеќеслоен – раскажувањето се одвива на неколку поголеми нивоа,
односно во неколку паралелни приказни. Притоа, едното ниво е директно поврзано
со Македонија, но и во другите паралелни текови индиректно и во заднина се наѕира
темата Македонија. Во еден дел некои дијалози во оригиналот на романот се
напишани на македонски јазик. За поврзаноста на авторот со некои места и подрачја
за кои пишува и кои ги доживува непосредно и емотивно, Шимпрага вели: „Немам
`роднински` врски со споменатите места, романот не е автобиографски. Меѓутоа, не
се ни само нужни кулиси. Мене, да речеме, ми беше важно приказната во еден дел
да има врска со Македонија, значи, не со некоја неименувана словенска земја на
Балканот. Македонија нам од словенскиот запад може да ни изгледа архаична земја
во најдобра смисла на зборот. Па во романот делумно и претставува таква кулиса за
исто така архаична љубовна приказна.“
„Анастасиа“ на Далибор Шимпрага се појавува и на македонски јазик во исто
време со појавата на првиот број на „Македоника“.

Која е таа жена
Настапија блажени денови на убавина. Ви се откриваше во долгите
прошетки, во кафеански разговори до доцна во ноќта, тој град и
неговите луѓе, таа типична разгледница се отвораше како природно
живеалиште на вашата романса. И вие, двајцата, заемно, се обидувавте
да се откриете еден со друг, премолчаните таинствености – „зошто,
впрочем, таа го вели тоа..., што тој, всушност, мисли кога толку долго
молчи...?“ – во кои може да лежи дефинитивната потврда дека сте
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родени за еднаш да се споите; ама и никулецот на неочекувана пропаст
на вашата млада љубов. Се меркате, внимателно, ама сепак радосни што
сте заедно, нераздвојни, неуморно брборите со многу малку напор,
срдечни. Па сепак постојано со недостаток на важни информации кои ја
тргаат онаа скриена несигурност...
Романот за Лакапен одамна, недопрен, лежи во длабочините на
хард-дискот, горе, дома, не мрдна од освојувањето на Цариград. Само во
мирните и ретки мигови на осама, во непроветрената соба, Горан се
препушташе на фантазиите и го замислуваше животот на Константин
понатаму, како доаѓа во некој град и се вработува како писар, зашто
добро го знае и јазикот, и алфабетот, како, потоа, фалсификува некој
документ со кој ја потврдува својата агинска титула, како сосема се
остварува и како ја заведува ќерката на имашлив беглербег која, на
негово наговарање, му носи дисаѓи полни дукати на татко &, како истата
вечер купува коњ и како, потоа, пред зори бега. Ограбениот моќник по
него испраќа потера која, наскоро, го стасува, ама тој уште посилно го
боднува коњот. И сè така, една по друга, ги нижеше наивните слики,
како да монтира нем филм со Рудолф Валентино, слики на комично
забрзан коњ во галоп, а по него иде дива орда прогонители...
На четврти јули седеа во бавчата на рибниот ресторан, во нирваната
на охридското кафеанче со поглед на широкото езеро под врелото сонце
на југот. Светлосни ласици, мали елипси што се пробиваа низ ладовината на крошните, како сончеви камчиња потскокнуваа по тешкиот
материјал на чаршафот. Сташа од торбата извади документи, молив и
еден голем формулар. Горан со обете раце го држеше весникот, ги
отвори на скутот како египетскиот писар од Лувр, и со издолжен врат,
наведнат, читаше. Ама кога таа се задлабочи испишувајќи ги рубриките,
со некој одамна невиден краснопис, погледот му го привлече малото,
сино книжуле.
– Гледаш, не те ни прашав, имаше пасош, како да знаеше дека ќе
дојдеме во странска земја.
– Секогаш го носам со себе.
– Умна навика.
– Од војната, секогаш го носам, никогаш не знаеш кога ќе стане
некоја мешаница и кога ќе треба да бегаш. Она лето, кога почна, бев
овде, и не можев да се вратам по истиот пат, туку преку Унгарија. За
среќа имав сè со себе, зашто планирав да одам во Грција, на море,
неколку дена.
Додека таа го пополнуваше бројот на исправата, со кос поглед се
обиде да ги види податоците. Име / Frst Name/ Prenom/ Анастасиа.
Анастасиа? Презиме / Surname / Nom... Понатаму не можеше да се чита,
небото баш одблеснуваше на заштитната пластика. Место на раѓање /
Rlace of birt / lieu de naissance: Јуни...
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Анастасиа? Колку необично име!
Сташа звучеше некако поблиску, повеќе македонски... Ама Анастасиа? И уште така, несловенизирано, без „з“, без „ј“...
Што е таа? Албанка? Јањевка?
Бррр, го обзеде некој студ, и за него, и за тие негови први реакции.
Не сакаше да се согласи дека сите ние во дното на малиот мозок мораме
да бидеме мали шовини, расисти, а најмалку тој, кој на својата неоптовареност со тие нешта, понекогаш, беше и премногу горд.
Ама, сепак, не можеше да се ослободи од прашањето: која е таа
жена, Фиона?
За Албанците, несвесно, врзуваше некој чуден свет, длабоко под
инфекцијата од сите оние застрашувачки, понекогаш и грозни приказни
кои со години ги слушаше на летните одмори: како живеат зад високите
огради од цементни блокови, шверцуваат злато и дрога; научени да
мразат сè што не е нивно; дома чуваат оружје во шталите, чекаат момент
за да ја почнат последната пресметка, да ги убијат сите по ред и, еднаш
засекогаш, да се ослободат од конкурентите за територијата; да ја
формираат Голема Албанија, од Бока Которска, до бугарската граница.
Ниту дома не беа зад Македонците: во Загреб, тие нељубезни, груби
луѓе кои имаат слаткарници, пекари и ќебапчилници, беа обвиени со
истите тие хорор приказни. Некакви нововековни Израелити во кои
малограѓанските Хиперборејци ја проектираат сета нечистотија и сето
зло на сопствените животи.
Горан беше свесен за проекцијата, но сеедно за момент, тука, на
охридската тераса, го обзеде страв. Лесно за Фиона – но што би рекле
нејзините или неговите за нивната врска. И веќе замислува како ја води
кај стрико му во Мариово, и веднаш знае дека тоа е сосема невозможно.
Во барот
Охридскиот туристички процут се заснова на тријадата од историските локалитети, многуте песочни плажи и чаршијата која е претворена во бисерна ниска од кафулиња, дуќани, штандови и ресторани.
Затоа и странецот кој му се препушта на градот нужно завршува во
постојано движење меѓу овие три пункта, каснувајќи по парче од секоја
арома.
Горан и Сташа исто така стасаа во орбитата каде амбицијата да се
обиколи некој споменик не е помала од желбата пладнето да се помине
во уживањето на плажа. Утрото, сепак, го почнуваа со кафе крај брегот,
на враќање од капење ќе седнеа во истото кафуле, после ручекот и
дремката, а на пат за плажа повторно, по третпат, а по вечерата одеа во
еден ист бар во стариот дел од градот.
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Влез како масивна веранда, покриен со трски и бамбус, ве води на
песок каде што некогаш се извлекувале рибарските бродови, меѓу
мрежите што се сушат, а по кој денес се разместени маси со ногалките
длабоко во песокот. На секоја маса по свеќа, во крошните електрични
ламбички. Музиката урбана, осумдесеттите, english new weve.
Го пиеја, постојано истиот коктел со вкус на папаја, ноќите беа
спарни и тие нарачуваа постојано нови и нови тури, лизгајќи се во
пијанство. Му откриваше многу за себе, ама само ставови и чувства,
мошне ретко конкретни податоци, а на директните прашања одговараше
воопштено. Во што е работата, се чудеше, зад какви невидливи брави е
заклучена што уште никако да ја напушти својата маѓепсана кула?
Гледајќи ја така, вљубен и пијан, се вжаруваше од митска приврзаност кон таа девојка која упорно не ги прифаќа неговите обиди барем
малку да ја погали, или да ја фати за рака. Ги демнеше тие убави очи,
секој ден, под сонцето, затскриени од косата, или осветлени онака, со
свеќата на масата, како се вперени во него, и само во него, и веќе ништо
не му беше јасно.
Тој, четврти ден, раскажуваше, опширно, за докторот Стилиновиќ и
за тоа како тој, сериозно и професионално, му пристапи на мачното
бавно испитување на неговиот внатрешен атлас. Таа голема карта на
движење на психичките сили.
Давејќи дека тој атлас се пополнуваше со слики и сознанија, ги
беше пружил дланките како да повикува духови. Се беше занел во
приказната кога Сташа, гледајќи ги неговите раширени дланки, со
образите почна да го милува нокотот на показалецот.
Реши да се воздржи. Досега толку пати притискаше, што навистина
треба да ги пушти нештата сами да се случат. Ако кога било и се случат.
Зашто веќе затапе од каква било намера да го искористи моментот и таа
дружба да ја поттурне од статусот „нула“.
А потоа Сташа нагло ја тргна раката и си ја турна косата зад увото.
Го стаписа тоа и ја гледа немо. Впрочем, за некој кој гледа отстрана
ќе му се стореше дека безобразно зјапа; не без основа: Сташа, од
непријатност, ја крена чашата со коктелот и се сврте кон некои луѓе кои
точно во тој момент се појавија зад него. Таа друга двојка седна на празната маса покрај нивната, проседен маж со необичен поглед и некоја
млада жена.
Познато лице.
– Види, Тихи – шепна Горан.
– Кој?
– Воја Брајовиќ, Тихи, идол на младите.
– Види, навистина! – рече, тивко, Сташа. – Мммм... Знаеш дека тој
ми беше омилен глумец?
– Мене поголема фаца ми беше Прле.
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– Ама, тоа е стара работа, на мажите секогаш им импонираше Прле,
а на жените Тихи. Ама, од каде тој овде? – шепотеше понатаму Сташа.
– Игра во некоја гостувачка претстава тука, на фестивалот. Видов
на програмата. Мислам, дури дека екипата на претставата е во нашиот
хотел.
– И Тихи?
– Мислам дека тој не е, барем не го видов ниту на појадокот, ниту
на вечерата.
И Сташа и тој беа малку потпијанети, ама сепак нарачуваат уште
една тура зашто приказната штотуку се наврати на деновите од детството, и, впрочем, Тихи седи на масата покрај нив, па тргнаа повторно
многу слики, но без каква било конкретна информација.
Конечно стануваат, несигурни на нозете, и минуваат покрај бамбусовиот натстрешник малку подгрбавени, како да излегуваат од крипта во
која го виделе добриот дух на минатото.
Спонтано тргнуваат на страната спротивна на хотелот, и некаде
уште понатаму, ова нивно излегување не завршува како што очекуваше
ти, ти врие во главата од џинот со кој богато беа натопени боите на оние
езерски коктели.
Одевте низ улиците на стариот град и на соѕиданиот брег... Сè
подалеку од вревата на главното корзо, од кафулињата, од златарниците
и од ноќниот шопинг, се качувате по благо стрмните сокаци каде од
чинарите паѓаа првите листови, одејќи кон плажата на која се капевте
дење, кон живописната црква Свети Канео, осамена на карпата која се
одвојуваше од брегот. На исфрленото ритче над вас, скриена од погледите, се издигаше Самуиловата тврдина, последниот дом на 14 000
ослепени. Веќе беше длабока ноќ и светликавиот мираз на месечината...
гратчето трепереше некаде одзади, во рамнината... А уличните светилки
не се многу силни, а топло е, иако е летото при крај, а облаците се
топли... Мазен и неправилен камен под стапалата...
Лизгав од долгите столетија. Топчести камења од кои е направена
калдрмата. Како черепи, како балоти. Како стврднати главици зелка.
Крошните фрлаат сенки на патеката и треба да се биде внимателен
кога ќе ги поминеш последните куќи – зашто таму светилките се проретчени – и почнуваш преку косина да се приближуваш кон светиот рид
каде, некогаш, мирувале базилики и заветни цркви, каде Климент
Охридски ги собирал своите ученици, пред големата мисија на покрстување по земјите на балканските Абориџини.
Сташа на секој внимателен чекор со рацете го фаќаше здолништето
за да го поткрене и нешто му кажуваше како кога била девојче од хартија изработувала оригами фигурини и ја обожувала книгата „Сведокот
сака да живее“. Одеше покрај неа бавно, гледајќи ја под око и мислеше –
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што го спречува да ја земе, што ја спречува неа да му се предаде, да
бидат заедно, од сега па до вечноста.
Како дамна, пред војната, на овој ист бесконечен пат, со една мала
Албанка, која со родителите беше дошла од Швајцарија на одмор.
Се срамеше, не му падна на ум што било да проба. И тогаш само се
шетаа, разговараа.
Забранета љубов. Македонци и Албанци, како Монтеки и Капулети.
Ама кој ве ебе! Им се истресе како на сопствените мисли, така и на
сите свои бројни роднини на кои албанското зло им е сосема разбирливо
нешто. Кој ве ебе, пеколни сенки, таа девојка е моја, па и безброј пати да
излегла од најцрната дупка!
Само, да не е ова со Сташа ист таков, Евин страв, срам? Или се
работи само за недостиг на привлечност, секогаш со жените си бил
добар пријател, а тоа, зарем не, е својство на евнуси и на сексуални
мажи, добриот брат, со кој е пријатно, ама за кој не ви минуваат трпки.
Ама тоа и тогаш го мислеше како проблем, сè додека не дојде
ситуација која нагло ве сврте еден кон друг.
Тогаш, тоа лето, 1987 година, со малата Албанка од Швајцарија.
Се викаше Ерлира.
А ситуацијата ја создаде една попладневна расправија, некоја
караница, недоразбирање.
Па се сретнавте дури околу десет и тоа откако цела вечер го премеруваше корзото, од Чинарот до Летница, додека не налета на неа, па
измоли состанок, откако ќе ја испрати сестра си на починка, за повторно, кришум, да излезе од дома.
Па и се јадосуваше поради таа нечесно изнудување. Зашто сè уште
не знаеше дека наговарањето е призната дисциплина во спортскиот свет
на додворување. Младенче! Да не ја наговараше, таму, на корзото, да се
свртеше и да си отидеше, бргу таа ќе те стасаше и таа ќе те наговараше.
Ерлира.
Па тргнавте на прошетка. Како и сега.
– Не сум веќе... како беше зборот... hangry. A`m not hangri at you...
no more. Je ne me fâche pas de toi plus – беше рекла, кога, конечно, останавте сами.
– You mean angry – рече ти.
Се исправи, јасно, во шега, ама звучеше како прекор.
– Да. Да. Angry.
Ја потчукна со рамото во нејзиното, тоа како знак на смирување, па
и не се расправавте, а таа продолжи:
– Really. I`m not hangry at... angry at you. Воистину. Vraiment.
Беше застанал. Те гледаше, онака, малечка, егзотична, твојата мала
Азија, те гледаше со влажни очи, големи и убави левентски очи, па рече:
– I do everythind to... да ти... докажам.
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– Everything... баш?
– Everithing.
Во некое време мора да си живеел како чесен човек, во некое
нормално време, го препознаваш како свое без просечни сетила, природно, така, со телото, како живот кој не истекува, туку се одвива, живот кој
не ти ги стиска градите, туку се случува, а ти и да не забележиш, зашто
не е важно, нема минливост, времето е релативно и ништо не е повистинско од оваа сегашна стварност.
Да, мојот одговор е да
Одеа низ борова шума и налетаа на некакви урнатини. Побогатите
држави на такви места, со археолошки атракции, садат поле рефлектори
и наплатуваат влезници, па сè е осветлено како тениски терен, а по
аглите се продаваат сувенири. Ама овде царува темнината и нема никого
во близина.
Двоумејќи се меѓу два пата, тргнавте покрај еден ѕид на едно
ископување, па на една пуста рамнина и Сташа те фати за рака за да не
падне. Тоа ти се стори толку природно, како да ти е сестра, ама штом
стапнавте на поплочениот дел, ја врати раката за да го придржи
здолништето.
Хм.
Се спуштивте, потоа, на стената над црквичето. Продолживте
понатаму следејќи го брегот на десетина метри високата стена. Во
локалната топографија тоа е познатата патека на љубовниците, ама
тогаш за тоа не знаевте ниту таа, ниту ти.
Меѓутоа, се чини местото зрачеше, зашто, покрај една вдлабнатинка
на тревната полјанка Сташа невино те повика:
– Ајде да седнеме.
Послушно се намести покрај неа, таа се смири со стиснати коленици, гушкајќи ги, и, божем загледана некаде напред, далеку, кон сртовите
на далечните планини од другата страна на езерото. Тоа се `ртовите на
Кандавија, „ридот во Илирика“, му дојде да & каже, ама не беше
моментот.
– Ќе ми дадеш една цигара? – праша таа.
Горан ја понуди и & запали. Засмрде на бензин од „зипо“ запалката,
замириса на првиот чад кој Сташа, случајно, му го пувна в лице.
Сега тој несигурно се насмевна.
– Знаеш ли дека ова е едно од најубавите места во светот – рече.
– Затоа и те донесов ваму – му одговори кокетно.
– Од каде знаеше кога никогаш не сум..? – почна тој и сфати дека,
всушност, зборува глупости. Коњ глупав! Ах, понекогаш навистина
треба да му се нацрта за да сфати дека се работи за игра.
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– Ама не, заборави, не мислев тоа да го кажам – се обиде да се
поправи и усрамено замолча. Е, баш сум идиот.
– Јас никогаш не сум била во Охрид – рече таа. – Кога бев тогаш во
Македонија... Ама кога неодамна размислував да дојдам ваму на школа
за јазик, тогаш набавив... – Сташа нагло ја прекина реченицата.
Горан извесно време чекаше да продолжи.
– Што набави? – конечно праша.
Таа му се сврте со лицето, очите & беа светкави од алкохолот и рече
со благост:
– Како ти ништо не капираш?
Тој, повторно, несигурно се насмевна, ама го замрзна секој збор кој
му беше на врвот од јазикот. Подобро да молчи.
А потоа ја спушти својата рака меѓу нив. Горан ја погледна таа
дланка на која се потпираше, тој убав, тенок зглоб кој ѕиркаше од ракавот на блузата и неколкуте прстенчиња од кои ниту еден не личеше како
бурма.
И таа ја крена таа рака и го гушна.
Те изненади малку, ама со спонтаност на некој кому не му сеедно, ја
гушна и ти.
Па те бакна. Лесно, на усните, како да сте пријатели. Те прекри со
косата и ти се нурна во тој мирисен космос и ги затвори очите. А таа ти
се врати со здивот и со усните и сакаше да те бакнува уште, и уште, и
уште.
И сиот свет исчезна. Нема веќе војна, нема веќе минато, нема
стегнато срце, ниту глупости. Се движеше во твојата прегратка. Нема
ниту сведоци освен, таму долу, над водата, Свети Канео. И пријателките
на месечината, и двата кипариса кои пред црквата ја мрачеа рамнината
на езерото, темни, ама не злокобни. Скиташ, уште вит, и животот
повторно, повторно, по долгогодишни бездни, е една пријатна и
природна работа. Чист човеку.
(Prevod od hrvatski jazik: Jasminka Janeva)
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