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Маус на македонски 
 

 

Румена Бужаровска 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

 

 
This paper concerns the first and only translation of Maus into Macedonian, published in 2018. 

In order to analyze the Macedonian rendition of the language of Vladek Spiegelman, which is 

of essential importance for any translation of this text, the paper first discusses major issues 

concerning Maus, such as its representation of the Holocaust and its trauma as well as the 

complexity of the graphic novel’s genre with the purpose of understanding and emphasizing 

the significance of Vladek’s broken English. The paper further discusses other translations of 

Maus before shedding light into the shortcomings of the Macedonian translation.   

 

Keywords: Maus, Spiegelman, translation, Macedonian, Holocaust, trauma, 

authenticity, language 

 

 

  



 2 

Несомнено Маус од Арт Спигелман ужива култен статус не само во сферата на 

стриповите и графичките романи, туку тој претставува и врвно дело во 

современата американска книжевност. Составен од два дела, првиот Маус е 

објавен во 1986 година, додека вториот дел излегува во 1992 и воедно 

претставува првиот стрип што е добитник на Пулицерова награда. За разлика од 

други стрипови или графички романи, вниманието што Маус го предизвика во 

јавната и академската сцена е огромно: за него се’ уште се пишува, постојано се 

водат дебати, се преведува на различни светски јазици. По успехот на Маус во 

просторот на републиките од поранешна Југославија, во 2018 година Маус 

конечно првпат се појави на македонски јазик, во издание на Темплум, во превод 

на Алек Кузмановски. Овој труд се стреми кон анализа на преводот низ призмата 

на јазичните специфики кои се клучни за нарацијата на Маус. За таа цел, трудот 

прво ги претставува централните специфичности и дебати за Маус, прави кус 

преглед на различни преводи на романот, за на крај да изврши евалуација на 

македонскиот превод.  

 

Контекст и специфичности 
Како што на повеќето им е познато, Маус е стрип кој Арт Спигелман континиурано 

го објавувал во американското списание Raw од 1980 до 1992 година. Во 

меѓувреме, популарноста на стриповите придонело кон тоа приказната да се 

појави во форма на книга, и тоа првиот том насловен Од татко ми крвави 

историја во 1986 година, а вториот Така почнаа моите неволји во 1992 година. 

Љубителите на формата на стрипот, чија уметничка вредност често била 

намалувана поради перцепцијата на елитата дека се работи за инфантилни 

цртежи без сериозна длабочина, знаат да се запрашаат зошто токму Маус во 

морето квалитетна стрип литература е оној кој е најистакнат, најпознат, читан 

дури и од оние кои традиционално не читаат стрипови (на пример јас). 

Хрватскиот стрип критичар Бојан Кристофиќ нуди одговор на ова прашање: 

зашто Маус е прв – прв стрип кој добива Пулицерова награда, прв кој се занимава 

со Холокаусто, без сентименталност, без патетика, без невкусни поп-културни 

референци, но со многу одлучен ангажман, сочувство, топлина, непосредност, и 

во прв ред, искреност“ (Kristofić) Маус придонесува и кон популаризацијата на 

графичкиот роман општо – термин кој се’ почесто се користи како замена за 

„стрип“ и во себе го пресликува потценувањето што книжевните критичари го 
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имале кон оваа форма: роман, едноставно, звучи многу посериозно. Оттаму, во 

овој текст синонимно ќе ги користам термините „стрип“ и „графички роман“, иако 

во предвид би можел да дојде и терминот „роман во слики“. 

Навистина, Маус е уникатен на повеќе рамништа, меѓу кои ќе ги издвојам 

начинот на кој се третира Холокаустот, комплексноста на жанрот, како и 

јазичните аспекти на нарацијата, кои ќе бидат клучни во анализата на 

македонскиот превод.  

На извесен начин, може да се каже дека Маус е визуелизација на 

приказната на татко му на Арт Спигелман, Владек Спигелман, полски Евреин кој 

го преживеал Холокаустот. Фикцискиот пандан на Арт Спигелман – „Арти“ – го 

интервјуира и снима својот татко, кој во детали ги раскажува своите сведоштва 

за Холокаустот. Графичкиот роман се состои од една страна од визуелната 

репрезентација на приказната на Владек, а од друга страна е испрекината со 

сцените од сегашноста во која учествуваат Арти, неговата сопруга Франсоаз, 

како и Владек и неговата втора сопруга Мала. Во сцените од сегашноста сме 

сведоци на моралните скрупули кои Арти ги преживува поради тоа што ја 

експлоатира приказната на Холокаустот, но и сложената врска помеѓу него и 

татко му Владек. Но она што е највпечатливо во графичкиот роман е 

репрезентацијата на ликови –  имено, етничките идентитети се претставени како 

животни. Па така Евреите се глувци, а Германците мачки. Пољаците се свињи, 

Американците кучиња, Французите жаби, итн. 

Ваквата репрезентација во Маус е клучно прашање во чувствителната 

игра помеѓу реалноста и фикцијата, во приказна што е еднаква на сведоштво и е 

автентична на историско и интимно рамниште. Па така, решението да се 

претстави една од најтрагичните настани во историјата на човештвото на начин 

што наликува на цртан филм е многу опасен, а потенцијално претпоставува и 

голем отклон од реалноста и автентичноста на приказната, за што кон Спигелман 

се упатени повеќе критики, а како што ќе видиме и понатаму, го комплицирало 

објавувањето на стрипот во Израел. Баколини и Sанетин објаснуваат зошто 

всушност ваквата репрезентација помага при автентичното поимање на 

наративот: 
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... Парадоксално, животинската метафора исто може да биде гледана 
како обид да се биде колку што се може поверен во очи на дилемата 
на непреводливоста. Со тоа што Евреите се претставени како глувци, 
а Германците како мачки, Спигелман и’ се обраќа на традицијата на 
смешните стрипови со животни, но од друга страна ја поткопува оваа 
традиција: тој не само што е конзистентен со нацистичката пропаганда 
од тоа време, кое ги прикажувало Евреите како штеточините на 
општеството, туку е и автентичен. Бидејќи не го почувствувал 
Холокаустот на своја кожа, секоја репрезентација која се обидува да 
биде пореалистична би изгледала неавтентична (Baccolini and Zanettin, 
2008: 339) 

 

И самиот Спигелман го потврдува ова во интервјуата со Хилари Шу, 

испечатени во изданието МетаМаусi: 

 

 Парадоксално, глувците ми дозволија да се дистанцирам од 
опишаниот хорор, но истовремено ми дозволија мене и на другите да 
се внесам подлабоко во материјалот, и тоа на начин кој ќе беше многу 
потежок доколку претставувањето беше реалистично, каде што мојот 
избор постојано ќе беше ставан под знак прашање. „Така ли изгледал 
тој тип?“, а јас всушност немам поим... Многу истражував, но ја имав 
маската ми беше заштитна. Можев да се заштитам од неточности“ 
(Spiegelman, 2011: 149) 

 

Сложеното прашање на автентичноста на искуствата претставени во Маус 

се поврзани и со неговата жанровска припадност. Имено, уште при објавувањето 

на првиот Маус, Њујорк Тајмс го вклучува Маус во десетте најчитани фикциски 

книги таа година, при што Спигелман како реакција побарал делото да биде 

ставено во списокот на нефикциски книги (Spiegelman, 2011: 150). Несомнено, 

одлуката Маус да биде дефиниран како фикција е логична од аспект на тоа што 

се работи на роман во слики, што само по себе претпоставува одредена 

неавтентичност. Од друга страна, автентичноста на искуствата на Владек и 

историските услови во кои се одвива „дејствието“ нацртано во романот јасно 

покажуваат дека не се работи за фикција, и како таков Маус можеби воопшто не 

треба да се нарече „роман“: романот сам по себе претпоставува фикција и покрај 

дестабилизацијата на жанрот со појавата на нефикцискиот или 

документаристички роман на Труман Капоти Ладнокрвно убиство дваесет 

години пред појавата на Маус. Оттаму, жанровската одредница, основната врз 

дихотомијата реалност/фикција, станува една од централните дебати во однос 

на овој стрип.  
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 Така, критичарката Роузмери Хетавеј го дефинира Маус како нефикциски 

мемоар во стрип форма, како и графичка орална историја или пак биографија 

(Hathaway, 2011: 250). Тука би додала дека и поради поврзаноста на приказната 

со самиот Арти (Арт Спигелман), и со оглед на тоа што Маус инсинуира дека 

траумата на децата на преживеаните на Холокаустот се наследува, ова дело 

може да се нарече и автобиографија. Понатаму, Хетавеј го потенцира 

постмодерниот карактер на делото, нарекувајќи го постмодерна етнографија 

поради  тоа што „Маус активно ги предизвикува идеите за објективност, вистина 

и автентичност... делото активно обрнува внимание на себе како вештачка 

творба и нуди метакритика за сопственото создавање“ (Hathaway, 2011: 251). 

Хетавеј подвлекува и дека етнографските истражувања не можат комплетно да 

ја отсликаат динамиката на културната група или феноменот, па затоа прикажува 

делумни вистини. Во таа смисла, и оваа дебата – жанровската – во својата 

суштина ја има автентичноста како и вистинитоста на текстот.  

 Сепак, најважниот аспект на Маус што се однесува до преносот на 

автентичноста на искуството се однесува на употребениот јазик во графичкиот 

роман. Ова се однесува на јазикот што го користи Владек Спигелман наспроти 

другите ликови во неговото сведоштво од минатото, како и во секвенците што се 

одвиваат во сегашноста. Имено, основната наративна нишка се одвива во 

сегашноста, во која Арти и Владек разговараат, т.е. Владек му ја раскажува 

својата приказна на Арти. На филмски начин, приказната на Владек потоа е 

визуелизирана, со дијалози што се одвиваат меѓу нејзините различни ликови во 

балончиња во самите слики (или, ако се држиме до реалноста, личности), додека 

коментарите на Владек од сегашноста – во стил на voiceover техника – се 

прикажани во четвртасти полиња. Спецификата на јазикот тука е во тоа што 

единствено Владек зборува една варијанта на скршен, но течен англиски, додека 

сите други ликови (личности) во романот зборуваат на правилен англиски јазик: 

и во сегашноста, и во приказната на Владек во минатото. Во сегашноста, би 

требало да претпоставиме дека Мала, која исто така го преживеала Холокаустот 

и е имигрантка во Америка, би требало да зборува слично на Владек, но и 

нејзиниот англиски е правилен. Од друга страна, според драмското правило на 

укинување на неверувањето, дијалозите од минатото – кои би се одвивале на 

полски, јидиш или германски – овде се одвиваат на чист, правилен англиски, кој 
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треба да стои како супститут за течноста на мајчините јазици зборувани на 

напуштеното европско тло.  

 Исклучително е смислено и значајно решението на Спигелман од една 

страна да го издвои Владек како единствениот што го зборува скршениот 

англиски, кој всушност служи како преносител на историјата, и од друга страна 

неговиот говор да звучи уверливо и автентично – со лингвистичките означители 

кои упатуваат на роден говорител на полски и/или јидиш јазик кој подоцна го 

усвоил англискиот. Токму оваа автентичност е клучна во одржувањето на 

веродостојноста на приказната која би можела да биде разнишана со визуелната 

животинска метафора.  

 Така, повеќе критичари се осврнуваат на тоа дека англискиот јазик во Маус 

сам по себе претставува тема. Алан Розен, на пример, подвлекува дека 

англискиот јазик на почетокот е јазикот со кој се преживува (Владек во неколку 

наврати има корист од англискиот во текот на Холокаустот), а потоа тој го 

претставува како јазикот на преживеаниот (Rosen, 1995: 255-6). Но можеби една 

од најбитните поенти на Розен, кој го објаснува решението на Спигелман токму 

Владек – раскажувачот, преносителот на искуствата и историјата – да се 

изразува на скршен англиски, е поврзана со тоа како јазикот е всушност израз на 

невозможноста траумата да се претстави целосно и автентично, како и идејата 

дека приказната на секој преживеан доселеник во Америка, сама по себе не може 

да биде ништо друго освен туѓа. Така, Розен истакнува дека искршената, 

измачена проза на Владек „има за цел преку мачење да го трансформира 

англискиот јазик во туѓ јазик. Имено, концептот на ‘туѓоста’ е единствениот начин 

на кој англискиот може да стане јазик на сведоштво. Преку кршењето на 

англискиот јазик на Владек, и преку поставувањето на овој јазик како 

најстранскиот јазик во Маус, Спигелман ја претставува туѓоста на самиот 

Холокауст“ (Rosen, 1995: 257). 

 Потемелен увид во јазикот на Владек може да се добие во транскриптите, 

аудио снимките и интервјуто на Хилари Шу со Арт Спигелман, достапни во 

изданието МетаМаус. Прегледот на транскриптите и аудио снимките од 

сведоштвото на Владек покажува дека англискиот јазик што тој го говори е течен, 

и дека го говори со акцент – фонетската репрезентација на акцентот на Владек 

е изоставена во Маус – но дека во неговиот јазик се појавуваат фосилизирани 

грешки кои се поврзани со користењето на заменката „what“ во функција на 
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релативните заменки „who“ или „that“ , повремени мали несоодветности во 

користењето на времињата, и најмногу, грешки во предлозите и одредени 

колокации, по претпоставка дека системската повторливост на грешките може да 

се објасни преку преносот на конструкции од полски и/или јидиш на англиски 

јазик. Иако во МетаМаус, Арт Спигелман објаснува дека репликите на татко му 

не се директни цитати од неговиот вистински говор, потврдува дека секогаш се 

трудел да ја пренесе „суштината на каденцата, на фразата, и секако, на 

информацијата“ (Spiegelman, 2011: 180).  

 Оттаму, преносот на јазикот на Владек Спигелман на други јазици е од 

суштинско значење кога зборуваме за преводот на овој графички роман.  

 

Преводите на Mаус 
Дискусија за различните светски преводи на Маус може да се најдат во текстот 

„Јазикот на траумата: Маус на Арт Спигелман и неговите преводи“ (Baccolini & 

Zanettin, 2008) во рамки на студијата уредена од Sанетин, Стрипови во превод, 

како и во интервјуата на Хилари Шу со Арт Спигелман испечатени во МетаМаус. 

Сметам дека преводните искуства на другите јазици носат битни сознанија за 

заземањето преведувачко решение во однос на комплексниот јазик присутен во 

Маус.  

 Она што станува очигледно при увидот во овие текстови за преводите на 

Маус е дека самиот автор бил вклучен во преведувачкиот процес и тоа од аспект 

на тоа како е пренесен говорот на Владек. Зборувајќи за германскиот превод, тој 

вели дека со издавачот „разговаравме како ќе го преведеме и секако беше 

суштинско да се задржи скршениот јазик на Владек. Ова не е украс; ова е сржта 

на делото“ (Spiegelman, 2011: 155). Понатаму тој го пренесува искуството со 

незадоволството од германскиот превод, со оглед на тоа што јазикот на Владек 

првично бил пренесен како говор на некој современ Берлинец, поради тоа што 

издавачот сметал дека не треба да биде јидишизиран германски, зашто тоа би 

можело да звучи антисемитско од една, а и неразбирливо од друга страна.  

Незадоволен и од ревидираната верзија, т.е. од вториот превод, Спигелман дури 

ги повлекол правата за книгата. Конечно вистинскиот превод го нашол со помош 

на пар преведувачи – професионален преведувач и новинар чиишто родители 

биле источноевропски Евреи. Според Спигелман, единствено тие успеале да ја 
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пренесат суштината на лингвистичките специфичности без да користат евтин 

јидиш сленг.  

 Проблемите со хебрејската верзија на Маус, пренесува Спигелман, 

произлегла од одбивањето на издавачот и уредниците да прифатат дека 

воопшто постои „скршен  хебрејски“ – со оглед на тоа што жителите и онака 

требале да си го научат јазикот. Понатаму, тие сметале дека какво била 

варијанта што би била „странска“ би звучела „зелено“ (Spiegelman, 2011: 153), 

т.е. биле загрижени за културолошките импликации на скршениот говор на 

Владек. Од политички аспект, Баколини и Sанетин укажуваат на проблематиката 

на претставувањето на Евреите како глувци како и појавата на свастиката на 

насловната страна на Маус, што придонело книгата долго време да не биде 

издадена во Израел.  

 Баколини и Sанети, повикувајќи се на интервју со Спигелман и 

италијанската преведувачка Превитали, укажуваат на сличен проблем со 

полскиот: во однос на рецепцијата, презентацијата на Пољаците како свињи 

создало негативни чувства кај читателската публика. Понатаму, самиот полски 

преведувач бил несреќен со начинот на кој го пренел јазикот на Владек: 

стандарден полски во минатото, и скршен полски во сегашноста (Baccolini and 

Zanettin, 2008: 372-3).  

  Истата студија ги претставува двата италијански преводи на Маус: на 

Раниери Карано (1995), превод кој излегувал во делови, како и преводот на 

Кристина Превитали (2000). 

 Основниот проблем со преводот на Карано е што тој го изедначил јазикот 

на сите ликови што се од неанглиско говорно подрачје: искршениот јазик на 

Владек во Америка во сегашноста е истиот искршен јазик на кој зборуваат 

ликовите од минатото, со што јазикот на траумата всушност се претвора во 

јазикот на минатото. Истовремено, во својот обид да го очуди италијанскиот, 

Карано користел јидиш зборчиња кои му дале димензија на она што Спигелман 

се обидел да го избегне при германскиот превод – евтин јидиш сленг.  

 Од друга страна, се чини дека преводот на Превитали може да се земе 

како модел за тоа како му се пристапи на еден ваков текст, за кој напишала 

докторска дисертација и поради кој го интервјуирала Спигелман, со кого била во 

контакт во текот на преведувачкиот процес. Во својата теза таа објаснува како 

систематски реконструирала варијанта на скршен италијански кој стилски и 
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лингвистички би соодветствувал со јазикот на Владек како и со културните 

конотации кои произлегуваат од него. За таа цел за основа ги зела текстовите на 

глумецот, пејачот, драмскиот писец и музичар Мони Овадиа, кој има унгарско-

еврејско потекло и кој се обидувал да ја запознае италијанската публика со 

музиката и културата на Евреите. Освен неговиот јазичен модел, се потпрела и 

на италијанскиот кој го говорат полските имигранти во Италија (Baccolini and 

Zanettin, 2008: 390). 

 Од горенаведените примери се гледа важноста на задржувањето на 

автентичноста на говорот на Владек, како и инсистирањето скршеноста на 

говорот при преводот да не носи непожелни културни конотации. Скршеноста на 

говорот на Владек, говор кој е исклучиво сегашен, е алатка преку која се 

пренесува траумата на Холокаустот, бегството и неприпаѓањето во новата 

средина. Од друга страна, лингвистичката автентичност на овој говор игра 

клучна улога во веродостојноста на сведоштвото испишано и нацртано на 

страниците на Маус.  

 

Проблемите во македонскиот превод 
Во рамките на една сиромашна издавачка традиција и речиси непостоечки 

книжевен пазар, чекорот да се објави ваква класика е за поздравување. Од друга 

страна, пристапувањето кон преведувањето на едно вакво дело без да се земе 

предвид значењето на јазикот на Владек е многу проблематично. Дополнително, 

неодговорно е да не се смисли или изработи доследен модел кој соодветно и 

достојно ќе го пренесе јазикот на егзилот и траумата на македонски јазик.  

 Да, македонскиот преведувач на Маус ја воочил разликата во говорот на 

Владек и решил да ја пренесе на македонски – решил да ја пренесе само во 

неговиот говор во сегашноста, и само на неговиот лик, што како што видовме 

погоре некои преведувачи не го сториле. Од тој аспект, таквиот потег е за 

поздрав. Но како што веќе напоменав, тактиката на преведувачот нема никаков 

систем. Со други зборови, постои многу сериозен проблем во начинот на кој 

Владек Спигелман зборува македонски во изданието на Темплум: јазикот е 

скршен, но без никаква лингвистичка логика. Тој е недоследен во своите грешки, 

и поради тоа е некохерентен. Таков говор во Македонија не постои, што 

автоматски влијае на автентичноста на искуството искажано во приказната. 

Говорот на Владек, со други зборови, не е зацврстен во кој било модел на 
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постоечки „скршен македонски“. Како таков, тој нема никаква културна или 

историска конотација. Едноставно е празен и неразбирлив, и поради тоа, влече 

внимание кон самиот себе. 

 Ќе го илустрирам ова со примери од првата глава во Маус насловена 

„Шеикот“. Сите примери се од изданието на Темплум, 2018 година, и наведени 

се само страниците на кои се наоѓаат соодветните табли.   

 

Владек почнува да зборува во минато определено време: 

Тогаш живеев во Ченстохова, гратче, до граница со Германија. (14) 

 

За веднаш потоа да почне да зборува со неопределено, изоставувајќи ја 

неопходната лична заменка јас, со што глаголот може да му припадне на третото 

лице еднина во машки род:  

Бил тогаш млад и доста згоден. (15) 

 

Нелогичната неконзистентност во користењето на определеното и 

неопределеното време се гледа уште во наредната табла: 

Имал многу девојки кои и не знаев дека ме бркаат. (16) 

 

Еве уште еден пример: 

Следно утро сретнавме... роднина и Ања повремено зборувале англиски. (18) 

 

Токму изоставувањето на „јас“ и користењето на неопределената л-форма 

машко лице го создаваат најголемиот проблем во кохерентноста на текстот. 

Имено, со оглед на тоа што голем дел од ликовите се машки – дејствието се 

случува во машки концентрациони логори, на пример – често не се знае дали 

дејствието се однесува на Владек, или пак некој до машките ликови што 

претходно се спомнуваат.  

За разлика од странски изучувачи на јазикот, или говорители на кои 

македонскиот јазик не им е прв, Владек нема никаков проблем со усвојувањето 

на предлозите или колокациите (за вакви сознанија види кај Бужаровска 2017: 

229): 

 

Бил во трговија со текстил – не заработувал многу, колку за живот. (14) 
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Колокациите и сленговскиот говор кои знае да ги употреби веројатно би му 

биле непознати на странски говорител на јазикот кој не знае да ги совлада 

времињата и употребите на личните заменки: 

Имал многу девојки кои и не знаев дека ме бркаат. (15) 

Да... се сплеткавме, како и млади овде денес. (17) 

 

Некогаш, Владек ги испушта кратките заменски форми: 

Најпосле (ја) одведов Луција на игранка. (15) 

 

Но најчесто ги користи, иако двојниот предмет како специфика на 

македонскиот јазик е тежок за говорители кои истиот механизам го немаат во 

својот мајчин јазик: 

Најпосле ја поканив. (16) 

 

На Владек му се провлекуваат и србизми, што носи една непожелна 

културна конотација во текстот, неповрзана со Холокаустот: 

Па секој празник одев посетам моите... тоа беше пат од можда 45-40 милји. 

(17) 

 

Во горниот пример е изоставена да-конструкцијата. Но на други места, 

Владек нема проблем да ја користи: 

И почна да ми пишува прекрасни писма – никој не пишува полски како неа. (19) 

 

За потоа пак да се врати на изоставување на да-конструкцијата во пакет 

со кратката форма од повратната заменка: 

Не било лесно (да се) ослободам од Луција. (19) 

 

Конечно, Владек знае безгрешно да употреби сложени конструкции: 

Зилбербергови имаа фабрика за чорапи – една од најголемите во Полска... но 

кога дојдов во нивната куќа, како да дошол крал... (21) 

 

Се вселив во еден од двата стана на татко и’. Ми го препиша мене и ми подари 

прекрасен златен часовник како свадбен подарок. (24) 
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Ова се само дел од проблемите што се јавуваат во преводот на стрипот. 

Освен јазикот на Владек, се јавуваат и проблеми во буквалниот пренос на 

одредени идиоматски фрази на англиски јазик (his two heart attacks had taken their 

toll со неговите два инфаркта го зедоа данокот на страна 13), проблеми при 

преносот на извици (uh-huh со уф наместо потврдното а-ха на истата табла). Низ 

целиот текст се провлекува еден општ проблем: несоодветниот регистар при 

преносот на разговорниот, секојдневен јазик. Така, капото во Аушвиц на страна 

193 гневно му се развикува на Арт на висок, учен македонски „Евреину! Тука си 

само неколку денови и веќе си подготвен за бизнис?!” Вакви примери низ 

преводот има многу. 

   

Заклучок и препораки 
Земајќи ги предвид импликациите за значењето на Маус  што во себе го содржи 

говорот на скршен англиски на Владек Спигелман, од суштествена важност е 

преводот на македонски од 2018 година да се преработи на таков начин што зад 

јазичните грешки на Владек ќе стои јасна лингвистичка логика, со што ќе се 

зачува автентичноста на искуството на траумата и вистинитоста на историската 

слика што Маус ја претставува. Истовремено, овој говор треба да биде лишен од 

културни конотации какви што би предизвикале на пример, србизми или пак 

употребата на различни дијалекти. Во македонската научна мисла постојат 

истражувања во полето на усвојувањето на втор/странски јазик кои би можеле 

да се земат како референтни точки за еден ваков пристап (на пример, види кај 

Кусевска, Митковска и Бужаровска, 2018). Понатаму, преведувачот би можел да 

го истражи јазикот на полски изучувачи на македонскиот, и да го основа јазикот 

на Владек врз грешките на овие говорници. Ваков процес на ревизија на 

преводот е од суштинско значење доколку македонскиот Маус би сакал да го 

задржи својот интегритет и место во светската култура. Инаку, би можел да се 

сведе на сликовница со празен, безначаен јазик кој едвај комуницира.  
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Аветот на слободата: За експериментализмот на слободната 
мисла во Духот кој оди (Патот на Прометеј) на Дејан 
Дуковски 

Јованка Пачовска 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

Што е слободата? Има ли лице и опачина? Што претставува поимот на слободата за 

обичниот, модерен човек заробен во четирите ѕидови на капиталистичкиот систем (кој 

моментално ја доживува својата експанзија)? Фокусот ќе биде поставен на главниот 

протагонист во најновото драмско остварување на Дејан Дуковски, Духот кој оди. 

Александар Мара, шекспиролог по вокација, е човек кој води сосема обичен живот сѐ до 

моментот кога е ставен пред Хамлетовската вечна дилема – да се биде или не? Во 

моментот кога не по своја волја е ставен во позиција на прелом, тој го отфрла 

Хамлетовиот синдом и решава да преземе еден радикален потег преку шема на физичко 

елиминирање и чистење на сметот. Иако Мара инцијално тргнува за да го исправи 

нередот, со самата борба тој иницира безредие – бидејќи the circle is not round кога сѐ 

зависи од личната перцепција. 

Клучни поими: борба, капитализам, насилство, Ниче, слобода. 



Ѓоре: Нема ни духови. 

Ѓеро: Ние сме. 

Празен град (Дуковски, 2012: 128) 

 

За драмското писмо на Дејан Дуковски во рамки на балканскиот, а воопшто и во 

европскиот контекст се пишува во подробности. Неговата драматургија се базира 

на универзални теми кои се модификувани и моделирани. Духот кој оди (Патот 

на Прометеј) и покрај тоа што логично се надоврзува на неговите претходници 

во изминатите три децении, е текст за кој може слободно да се каже дека е 

најзрелиот кој се двои од целината поради новиот сензибилитет на 

„дисциплираниот“ автор. На театарската сцена го гледаме сето она што го 

живееме, нештата што нѐ ужаснуваат и оние кои ги љубиме, од дистанца на едно 

поинакво гледиште. Театарското искуство кое оперира со механизмот на стравот 

секогаш одново го доближува до човекот сето она што му е туѓо и непознато, а 

истовремено и толку сродно. Дуковски (уште еднаш) докажува дека тоа искуство 

кое живее во сегашноста мора да биде близу до пулсот на времето – темите и 

драмските ситуации и овојпат ѝ се сродни на публиката.  

Конципирана преку девет драмски сцени Духот кој оди нѐ води кон 

вистината за човековото суштествување преку изненадување и необична игра. 

Првата сцена – Нови вистини – ја отвораат Кирил и Александар Мара кои според 

потеклото и значењето на имињата (едниот господар, а другиот заштитник на 

луѓето) се чини дека неслучајно се избрани за да ја претставуваат двојноста и 

опозитноста на сѐ она што секојдневно нѐ опкружува. Дочекувајќи го во една 

пред-состојба, Кирил функцинонира како тригерот за Александар да ја изнесе на 

сцена својата,  условно речено, невроза. Преку една точка на пресврт, во оној 

момент на зовриена атмосфера кога го потегнува чкрапалото на пиштолот, 

одземајќи си го сопствениот живот како ултимативен чин на автодеструкција 

преку директниот израз на нагонот за смрт и „решење за срањево“ (Дуковски, 

2015: 3), Кирил се јавува како поттикнувач на понатамошното дејствувањето на 

Мара. Тој и инстинктот за преживување кој се активира при состојба на 

загрозеност, се појдовните точки за Мара да се разбуди од дремежот. 

Соочен со сликата дека смртта и не е толку тешка, во обид да го зачува 

татковиот дом, куќата како фактички простор и стремежот за подобра идинина, 

Мара решава да стане луд Мара. (Дуковски, 2015: 42) Иако, на почеток тој нема 



детерминиран план за акција, неговиот метод сукцесивно се кристализира при 

што доживува премин од една во друга состојба и квалитативен скок. 

Централниот заплет се развива на логички начин, а расплетот се добива по 

линеарна линија. Кај Дуковски забележуваме континуитет, а не само 

фрагментираност преку драмски слики т.е. сцена во сцена и имаме точно 

зададена рамка на време и простор, и лик кој има свој животопис бидејќи ова не 

е талкање во лавиринтот на изгубените идентитети, туку е борба да не се изгуби 

идентитетот, борба против сопственото пропаѓање. Духот кој оди е доследен и 

верен од самиот почеток па сѐ до крајот, следејќи меѓу другото една доминантна 

нишка на која сѐ ѝ е подредено – идејата за слободата.  

 
Homo homini lupus 

Некаде брзаат. И поминуваат. Поминуваат со векови. Нѐ држат уплашени дека ќе 

ни го земат лебот, ќе ни го срушат домот, ќе ни ја скршат вилицата. И ние 

уплашено им правиме пат и ги поздравуваме. И сѐ додека се плашиме, тие ќе газат 

преку нас. Слободата ќе дојде кога ќе го надминеме стравот. – Андреја, Диво месо 

(Стефановски, 2002: 120) 

 

Иако Орвеловата „сите животни се еднакви, но некои се поеднакви од другите“ 

примарно се гледа како критика на станилизмот, во актуелното време може да 

се примерни како нешто кое што важи за и во неолиберализмот, а со тоа и 

капитализмот. Неолиберализмот, денес не се одржува со сила, туку напротив, 

преку една суптилна манипулација која го открива неговото (не)демократско 

лице, бележи Бановиќ-Марковска. (Бановиќ-Марковска, 2017: 38) Човекот е само 

носител на профит и потенцијален пазар и повеќе не е важно каква е неговата 

вистинска природа. Ова тврдење експлицитно се покажува уште при првото 

исчитување на Нови вистини – преку спротивставувањето на есенцијата и 

профитабилноста се доловува карактерот на нашето инстант-време. 

 
Кирил: Многу ти е лоша професијата за ова време. Ја и не знам што е тоа? 

Шекспиролог? Драматург, што? Го читаш Шекспир? Многу малку луѓе тука чуле за 

Шекспир. Стварно, не можат да разберат што прават овие што го читаат. Пишуј 

нешто као Чикаго, мајку му... 

(Дуковски, 2015: 4) 



 

Неолиберализмот (како дефинирање на човечките суштества од страна на 

пазарот), не е ништо друго туку модел i  на капитализмот, пишува Салмедин 

Месиховиќ, кој во модерното време стана примарно општествено, економско и 

политичко гледиште. Поради екстремната суровост со која се одликува и ја 

користи само за една цел, стекнување на профит, Месиховиќ уште го нарекува и 

поредок на деструкцијата. Кога моќта на парите нема никакво ограничување, 

бидејќи крајната цел е само финанскискиот профит заради финансиски профит, 

неолибералната идеологија воспоставува нови правила на игра: ако поседуваш 

само едно нешто можеш многу лесно да го мултиплицираш преку едноставна 

формула – да ги искористиш пропаѓањето и несреќата на другиот до тебе во 

своја полза. Целата контрола е во рацете на мала група олигарси и корпорации 

(кои се преголеми за тукутака да пропаднат), кои секојдневно ја злоупотребуваат 

својата позиција заобиколувајќи ги законите и поттикнувајќи ја сивата економија 

преку измами, корупција, даночно затајување и перење пари.  
 

Николај: Мудово брдо? Убаво маало. Ги знам тие куќи. Ама ќе се руши. 

Мара: Нема да се руши. 

Николај: Ќе се гради. Куќата ти е продадена, мене ми е во интерес да ја купам. 

Мара: Продадена на лажна распродажба. Банката нереално проценува. 

Николај: Затоа јас купувам...   

                                                                                  (Дуковски, 2015: 24) 
 

Трите линии на конфликт (нетрпеливоста и раздорот помеѓу ченовите на 

семејството; неразбирањето и конфликтот со другиот и судирот на идеологии) 

кои Стефановски ќе го обработи во Диво месо, Дуковски ќе го стави во еден 

современ контекст. Стево Андреевиќ отуствува од домот при домашната слава 

поради стемежот кон личната перспектива, во обидот да му се допадне на 

Херман Клаус. За разлика од него, Мара не доаѓа на слава, не поради личниот 

интерес туку поради борбата за колективното добро. Спротивно на дуплото дно 

на Стефановски, одразот на реалноста во Духот кој оди е дупка без дно. Во 

својот (не)разумен поход, Мара се јавува како коректив кој тргнува за да ги сруши 

извитоперените вредности на овој систем. 
 



Николај: Види, мора да постои систем. Неправди, ова она, ама систем на вредности. 

Зашто ти го кажувам ова? Кој сум ја? Купујем те продајем те. Не ти ја земам јас 

куќата. Други ти ја земаат. Не сум ти ја проблемот. Јас сум можда само една алка 

во синџирот на проблемот. Ти со мене немаш ништо. И да ме убиеш? Што? […] 

Постојат правни институции, така? И механизми... Што можеш ти да направиш? 

Знаеш, суд во правда, не, правда во суд може да се купи, на улица нема цена. 

Немилосрдни се институциите.  

Мара: Затоа решив и јас да бидам немилосрден. Да ја исправам глупоста на вашите 

институции. Да наплатам на улица. Да го променам вашиот систем. Да се одбранам 

себе и моето. Да објаснам со јазик што единствено го разбирате. Да ја завршиме 

работава.                                                                                                                                                                       

(Дуковски, 2015: 26, 27) 

 

Замислата за утопија, преку која се инсистира на промени, постои за да му 

ја поткрепи вербата на човекот во еден идеал. Според тоа, кога ќе се постави 

прашање зошто на светот на Дизни се гледа како на утопија, одговорот е 

прилично јасен – затоа што преку раскажувањето бајки тој оддава илузија на 

магичен, среќен свет преку класичната хепиенд завршница. Во текстот насловен 

Хетеротопијата на Дизниевиот свет ii  Кристоф Бручански прави аналогија 

помеѓу Дизниленд и хетеротопијата на Фуко. Според коорпорацијата Дизни патот 

до ведрината не се само бајките, пишува тој, туку и активното поркламирање на 

идејата за среќниот конзумеризам. Ако посетителите добро ги следат однапред 

утврдените правила, тогаш тие добиваат можност за нешто кое не е можно на 

друго место, надвор од вратите на Дизниевиот свет. Сите активности на 

посетителите се условени и контролирани. Тогаш зошто копнееме по идејата за 

еден ваков свет? Дали е тоа од потребата да бидеме контролирани или за да 

контролираме?  

Според тоа доаѓаме до главното прашање: како функционира слободата 

пред да ѝ се стават окови за да се воспостави хармоничен постулат и како се 

дефинира таа во границите на дејствување на современиот човек? Да се биде 

човек без никакви ограничувања поради способноста да се дејствува по 

сопственото убедување е состојба еднаква на онаа да се биде слободен. 

Конструктот на слободата најлесно се определува преку правото на избор, а за 

да се сфати во целост потребно е да се посегне кон полето на реалноста. Да 

биде човек целосно слободен значи да може во полн ефект да ги реализира 



своите намери, но таа реализација неизбежно се рефлектира и врз другите луѓе. 

Зборувајќи за овој проблем, Зигмунд Бауман ја определува слободата како 

парадокiii – имено, во оној момент кога мојата слобода се конфронтира со туѓата, 

тој акт се одразува и на мојата морална совест. За еден човек да живее во 

слободен свет, пред сѐ треба да му ја дозволи слободата на другиот. Меѓутоа 

паралелно на тоа, токму другиот е оној кој врши опструкција на мојата слобода.  

Исаја Берлин во своите есеи посветени на прашањето за тоа што 

всушност претставува слободата ќе му даде еден целосен облик на кантовиот 

зачеток (секуларниот морал во кој е важно да се биде арбитер за сопствените 

постапки) преку определувањето на негативен и позитивен пристап кон 

слободата. Негативната слобода базично се сфаќа како ограничување на 

човекот бидејќи него му е дадена слобода во онаа мера колку што му треба, 

контролирана од некој друг – „Онолку сум неслободен колку што другите ме 

спречуваат да го правам она што инаку би можел да го правам; а ако другите 

луѓе го стесниле ова подрачје под извесен минимум, ќе може да се рече дека сум 

под принуда или можеби под ропство“ (Берлин, 2000: 228) Сосем логично, 

спротивно на ова, стои дијаметрално различниот принцип на позитивното 

толкување на слободата сфатена како право човекот да дејствува без наметнати 

граници, по сопствена одлука без да биде спречен да го (на)прави тоа што го 

сака. Берлин позитивната слобода ја дефинира преку поимот за човекот сфатен 

како самосвесно суштество. Битието што мисли, дејствува и има своја волја, 

самото ја определува својата слобода преку неможноста за друг господар на 

истата освен самиот тој. „Сакам да бидам субјект, а не објект. [...] Сакам да сум 

некој, а не никој: некој што прави нешта – одлучува, наместо за него да се 

одлучува, да се насочувам самиот себеси, а не врз мене да делува 

надворешната природа или други луѓе како да сум предмет, или животно, или 

роб неспособен да има човечка улога“ (Берлин, 2000: 240).  

Фридрих Ниче тргнувајќи од еден поинаков пристап, слободата ја 

определува преку скептицизмот. Човек кој е потполно уверен во вистинитоста на 

нештата, не (пре)испитува и не се сомнева во нивната точност, никогаш не може 

да биде слободен човек. „Слободата, од сите видови на убедувања, спаѓа во 

силата и во способноста на слободното гледање“ (Ниче, 2009: 88). Оттаму кај 

Ниче се дефинира потребата за сопствено расудување и лична вистина, 

стремежот кон надминување на сопствените граници и крајно, волјата за моќ.  



На Мара му е одземена слободата не во оној момент кога тој се соочува 

со можноста да ја изгуби куќата ами во моментот кога потпишува пакт со банката 

односно со системот. Соочен со сликата каде тој потфрла, како најлогичен чекор 

се чини борбата да се избори сопствената битка. Станува збор за целосно 

отстранување на гнилежот, следствено, за да ја поврати сопствената слобода тој 

одлучува да посегне по туѓата. Во оној момент кога Мара одбива да се покори 

пред небесните сили и да им служи, тој го прави првиот исчекор.  
 

Мара: Има неправда, Марија. Голема. Постои. Тоа е. Кога системот го нема, јас сум 

систем. Ќе ги казни Бог. Ќе ги стигне правдата! Чија правда? Правдата на крај 

секогаш победува. Која правда? На кој крај? Има правда горе. Кој бог?                                                       

 (Дуковски, 2015: 31) 
 

Најпосле, исчитувањето на Духот кој оди нуди можност за една расправа 

од Раскољниковите размери (Дали Аљона Ивановна е само гнида во 

општеството? т.е. Дали современата мафија е куп ништожници? бидејќи тука 

секако, не може да се говори за димензиите на вината и покајанието пред отчетот 

на метафизичкото, туку во рамки на една општочовечка димензија). Дали во еден 

ваков корумпиран систем, кон Мара може да се гледа како кон човек-праведник 

или е тој само еден ладнокрвен убиец, кој гази сѐ пред себе во името на 

сопствените интереси? Кој е начинот (ако воопшто и постои) за човекот да се 

избори со корумпираниот систем? И, зошто Дуковски решил поднасловот на 

драмата да е токму Патот на Прометеј? 

 Генерално, општеството го има прифатено мислењето дека Прометеј е 

оној кој го украл божествениот оган од Зевс на Олимп и им го подарил на луѓето. 

Но, оваа наивна константација наидува на мал проблем бидејќи титанот е многу 

повеќе од еден (не)случаен крадец. Со самото тоа што ги дарил луѓето со ваков 

подарок од суштинско значење, тој му го дал и познанието на човекот преку 

победата над социјалната неправда. Прометејската побуна против 

метафизичкото зло е симбол за сеопштото будење на човековата свест и 

втемелување на поимот за слободата. (Киш, 2003: 152)  

Обработувајќи ја темата за современите варвари во Волја за моќ, Фридрих 

Ниче пишува: „Сигурно е дека [...] постои опасност од варвари, но нив ги бараат 

само на дното. Меѓутоа, постои еден друг вид варвари кои доаѓаат одозгора: тоа 



е видот на освојувачи и господари: тие бараат материјал кој би можеле да го 

обликуваат. Прометеј бил таков варварин.“ (Ниче, 2008: 150) И покрај фактот што 

Ниче и самиот вели дека пишува за господарите на земјата кои сѐ уште не 

постојат (Ниче, 2008: 11), премисата е дека кон Мара најпосле може да се гледа 

како кон натчовек. Лишен од тривијалности и конвенции во обид да сруши цела 

хиерархија за да ја избори сопствената правда, тој е во потрага по вистината. 

Испишувајќи ја, Мара на човештвото му го дава божествениот дар на слободата 

која не смее да коленичи, исто онака како што еднаш Прометеј му го дал 

познанието. 

 

Non ducor, duco 
 

Не може светот да биде бољи, овој свет, ако не се сруши... Мора да се избориме за подобар 

свет. И естетски... што ја знам... поиздржан. – Бенџамин,                                                                         

Лов на пеперушки (Дуковски, 2012: 54) 

 

Кога решава да тргне во борба против крвожедните моќници и општествениот 

поредок, Мара во суштина му објавува војна на целиот човечки отпадок. 

Човештвото, според Ниче, се дели на два дела: бранители и освојувачи. (Ниче, 

2008: 143) Бранителите се побројни, нив ги сочинуваат просечните луѓе, оние кои 

се покоруваат и се послушни дури и во случаи кога се наоѓаат во позиција каде 

што им е нанесена направда. Ова тврдење директно се забележува во Бркање 

на попот, во која се спротивставени конформизмот и исчекорот (преку идејата 

за слобода на Никола и отуството на Мара, наспрема изненадниот страв на 

Жан/ко).  

Во потрага по праведна правда (Дуковски, 2015: 26), алтуристичкиот став на 

Мара е само еден заобиколен пат за одржување на сопственото чувство за 

вредност. Ниче го поима животот како волја за моќ, инстинкт за преживување и 

растење. (Ниче, 2009: 12) На пиедестал стои залагањето за личниот идеал и 

неговото остварување бидејќи секој нагон која бара задоволување, во својата 

суштина изразува незадоволство од моменталниот статус. Ако Стриптиз служи 

за да се докаже дека во секоја револуција постои пристуството на богот во нас, 

Сите овци гладни, волкот на број е резервирана за пропозицијата дека човекот 

секогаш го издигнува сопственото јас на сметка на нечие туѓо.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1: Сара Петровска (молив, акварел и рапитограф), Кај волкот – според 

фотографија на Кире Галевски (Дух, Срѓан Јаниќијевиќ, МНТ) 

 

 

Мара: Избиваат куршлуси кога ќе прегорат жици, Милена. Мене ми треба Дизниленд. 

Ми треба свет за кој што можам да живеам. Свет за кој сакам да се борам. Да го 

ослободам. Да умрам ако треба. Како дух со секира. Како чистач. Човек со крвава 

сенка на очи. Ѕвер разбуден од сон. Го разбудија ѕверот, сине. И сега мора да се 

справат со тоа. [...] Тие што заебаа. Што ми ги стеснија мислите. Што ги видов како 

лажат и убиваат за своите лаги. Само убив пар зликовци, Милена. Или направив војна. 

Морав. [...] Едноставно, пизда им материна. Куршум во глава. Поглед у очи. Комунална 

хигиена. Некој мора да исчисти ѓубре од улица. 

(Дуковски, 2015: 56) 
 

Она што ги води послабите кон посилните е потребата да се најде 

заштита, да се положи слободата пред нечии нозе бидејќи нејзиниот товар е 

(пре)тежок. Потребата од насилен дискурс и агресивен патос се средствата преку 

кои се оправдува целта – насилството и убивањето се стапките кои го 

мотивираат Мара при барањето слобода. Кога истата ќе ја стекне, тој веќе се 

стреми кон надмоќност или барем еднаквост во моќта. Кога Мара ги изложува 

своите обвинувања против Волкот, улогите во волјчото дувло се менуваат – тој 

го открива лицето на џелат бидејќи ултимативно им се предава и препушта на 

своите афекти кои се осветлени преку пројавата на идот.  



Откако ќе посегне по забранетото, аналогно на тоа, Мара констуира една 

нова политика на вистината. Зборувајќи за натчовекот во предговорот на 

Антихрист, Ниче забележува дека тој мора да биде човек кој воопшто нема да 

потклекнува пред безначајното зборување на другите и никогаш не смее да се 

прашува што му носи вистината – полза или кобна судбина. (Ниче, 2009: 5) 

Човекот мора да се бори за секој атом на вистината и свесно мора да го направи 

секој избор. Секој натчовек истовремено е и нечовек и натчовек.  

 
Mors ultima ratio 
Задоволството од меморијата е активно, пишува Ан Иберсфелд, затоа што 

перцепцијата на гледачот е дијахрона (тој одново се навраќа на претходните 

елементи на претставата) и тоа трае во оној момент кога гледачот се 

идентификува со (анти)херојот. (според Лужина, 1998: 304)  Не се работи само 

за општо препознавање на оние нешта кои претходеле, туку тргнувајќи од нив на 

гледачот му се овозможува самиот да биде креатор на една нова конструкција 

која ја тестира неговата подготвеност, интелигенција и острина при 

воспримањето на нештата. Разгледувајќи го оригиналниот текст на Дуковски и 

постановката на Поповски, се издвојува еден остроумен сегмент – имено, во 

оригиналниот текст, во шестата сцената насловена Кај волкот, бранејќи се од 

обвинувањата на Мара, Волкот вели:  
 

Ова е моето право лице. Дива овца. Луѓето овде обично се плашат од волци, мечки, диви свињи 

и рис, никој не обраќа пажња на дива овца. А, дива овца е стравот од кој треба да се плашиме. 

          (Дуковски, 2015: 45) 

 

Исклучителното сценско решение (кај Александар Поповски) е надополнето и со 

одличната костимографија, а токму во наредната сцена, Химната на Мара, лежи 

клучната закачка – кога сите понесени од виорот на слободата заеднички ја пејат 

химната, духот на Никола силно се издига на сцената носејќи всушност рогови 

од муфлон. Ако на муфлонот се гледа како кон знак кој симболизира надреденост 

и доминантност, може ли да се каже дека во една симболичка смисла, дарувајќи 

му смрт за да стигне до крајната истанца на (себе)ослободување, Мара несвесно 

го жртвува сопствениот татко? Стравот од кој треба да се плашиме не секогаш 



се наоѓа на другата страна; впрочем тој лежи во секој од нас ако се земе предвид 

Ничеовата волја за моќ за бесконечната умствена и физичка сила на човекот.  
 

 

 

 

Слика 2: Сара Петровска (акварел и рапитограф), Химната на Мара – според фотографија на Александар Рамадановиќ  (Дух 

који хода, Александар Поповски, СНП) 

 

Бидејќи, претставувањето на сценскиот простор се формира како изјава 

на стварноста во која фунционира дејството при изведбата, во новосадската 

постановка на Духот кој оди, минималистичката сценографијата која е 

претставена од едноставни бели, дрвени кутии функционира генијално, служејќи 

ѝ на примарната идеја на самиот текст. Во клучната сцена Кај волкот сите кутии 

се поставени огледално. Преку соврешената претстава на домино ефектот, каде 

што една ситуација предизвикува нова, слична на претходната и така до 

недоглед за на крај, сѐ да се урне како кула од карти, гледачот е оставен со 

кнедла во грлото, во неможност да си одговори на прашањето, кој прв го почна 

овој маѓепсан круг?  



 
 

Слика 3: Сара Петровска (туш), Кај волкот (Дух који хода, Александар Поповски, СНП) 

 

Слика 4: Сара Петровска (туш), Љумфер брдо (Дух који хода, Александар Поповски, СНП) 
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Аспектите на постмодерното раскажување  во романите 
на Лафазановски, Дурацовски и Андоновски 

Милан Дамјаноски 
Универзитет “Св Кирил и Методиј”, Скопје 

Во овој труд ќе дадеме еден кус осврт на постмодерните аспекти на 

раскажувањето во делата на три современи македонски писатели 

Лафазановски, Дурацовски и Андоновски. Преку  нив ќе се обидеме да се 

осврнеме на една тенденција во македонското книжевно творештво во која се 

инкорпорира и усвојува современите текови  на светската книжевна сцена, 

изразени преку постмодерната теориска и книжевна пракса. При тоа, предмет 

на анализа ќе бидат романите Опишувач на Ермис Лафазановски, Црни 

пророци на Димитрие Дурацовски и Фрески и гротески на Венко Андоновски, 

чии автори со својот современ и бескомпромисен дискурс ја поставија основата 

врз која  можеше да се спроведува понатамошниот развој на македонската 

книжевност на крајот на 20 век. Со тоа македонската книжевност од тој период 

ја докажа својата зрелост и подготвеност да го преиспита својот канон преку 

примената на нови методи и искуства. 

Клучни зборови: македонска книжевност, постмодернизам, 

Лафазановски, Дурацовски,  Андоновски 



Вовед 
 

Постмодернизмот е еден од најчесто употребуваните зборови во  

културниот и интелектуалниот дискурс на денешницата. Него можеме да 

го најдеме во текстови и дискусии на сосема разнородни теми почнувајќи 

од  литературата па сé до внатрешниот дизајн на куќите.   Терминот 

своја семантичка и реторичка употреба наоѓа во сé пообемна 

фреквенција која се протега од дискурсите на политичарите па се  до 

емисиите за висока мода.  Со сигурност може да заклучиме дека 

постмодернизмот стана доминантна теорија и дискурс на последната 

третина на  20 век.  Постмодернизмот, како што и самото негово име 

укажува, се јавува како реакција на заблудите и исцрпувањето на 

модернизмот.  Неговата иконокластична борба против  традицијата и 

културата на европската цивилизација, а која на литературен план се 

водеше против реализмот, успеа да ги разниша нејзините темели, но не 

и да ја воспостави западноевропската мисла врз нови основи. 

Релативниот неуспех на големата модернистичка авантура, доведе во 

60-тите години до еден процес на ревизија и превреднување на проектот 

на модернизмот, особено преку делата на француските критичари.  

Поттикнати од теоретските постановки на Фуко, Батај, а посредно и на 

Бахтин, теоретичарите како што се Дерида, Лиотар, Барт, Кристева, 

Тодоров ги поставуваат основите на постмодерната теорија, додека пак 

врз темелите на борхесовската естетика постмодерната литература ја 

создаваат писателите како Пинчон, Маркес, Кортасар, Џон Барт, Еко.  

На постмодернизмот како еден вид на парадигматски термин  во 

текот на неговиот развој му беа припишувани голем број на дисциплини, 

некои од нив дури и со диспаратни појдовни основи. Неговата 

сеприсутност во  интелектуалниот дискурс доведе до тоа да се развие 

бурна и опсежна дебата за неговото поле на дејствување, историската 

основа,  парадигматскиот опсег, политичките, културолошките, 

идеолошките, естетските и онтолошките придобивки и  импликации. Во 

делата на различни автори во рамките на постмодернизмот наизменично 

се вклучуваат и спротивставуваат постструктурализмот, феминизмот, 

постколонијализмот, reader response анализата, анализата на дискурсот, 



родовите студии и останатите релевантни теории кои се јавуваат и се 

развиваат во овој период. Се тврди дека постмодернизмот води потекло 

од романтизмот или од барокот, дека е продолжување на одредени 

тенденции на модернизмот или дека е реакција на неговите ставови, 

дека е ретрограден и конзервативен или дека е револуционерен и 

авангарден, дека е десно ориентиран и дека е лево ориентиран, дека е 

аисторичен или историчен ,итн. Сето ова укажува дека постмодернизмот 

како теорија е сеуште релевантен и длабоко инволвиран во 

универзалниот интелектуален дискурс кој се обидува да даде одговор на 

прашањата и предизвиците на современиот свет.   

Сепак и покрај ова разногласие и плурализам во однос на 

онтолошката димензија на постмодернизмот, во рамките на теоријата 

има конзенсус во однос на неговиот епистемолошки инструментариум 

што е од особена важност за анализата на постмодернистичкото 

раскажување.  Следствено на фактот што постмодернизмот историски и 

критички произлегува и се надоврзува на модернизмот и исцрпувањето 

на неговите можности, тој своето дејствување го конципира како еден 

вид реакција на постулатите на модернизмот. Каде што модернизмот  

сета своја енергија ја насочи кон оспорување и негација на дискурсот на 

западноевропската цивилизација и култура, постмодернизмот повторно 

го воспоставува како рамноправен учесник во големиот  цивилизациски 

дијалог.  Заложбата на модернизмот за конструирање и легитимизирање 

на сопствената голема нарација е сопоставена со тенденцијата на 

постмодернизмот кон оспорување на сите големи нарации и свртување 

на кон маргиналното и кон плурализмот  на нарациите.  Наместо 

полемиката на модернизмот, постмодернизмот го промовира дијалогот, 

наместо да наметнува доминантен, авторитарен и тотализирачки субјект, 

постмодернизмот му дава простор на децентрализираниот и плуралниот 

идентитет. Наместо големите Вистини, тој ни ги открива множеството на 

човечки создадени текстови кои вечно се комбинираат. Сепак, тој се 

наоѓа во една парадоксална позиција во однос на  модернизмот    во 

исто време додека ги порекнува и оспорува неговите главни одлики и 

достигнувања,  постмодернизмот се користи со модернистичкиот 

методолошки и аналитички инструментариум. Тоа произлегува од уште 



една од главните карактеристики на постмодернизмот,  

парадоксалноста.   Според Линда Хачион во Поетиката на 

постмодернизмот, постмодернизмот секогаш зазема парадоксален став 

кон дискурсот кој го анализира, во исто време воспоставувајќи  и 

оспорувајќи го, употребувајќи и злоупотребувајќи го. Оттаму,  не 

зачудува што постмодернизмот ги презема како свои конструктивни 

начела истите стилски и аналитички модели и постапки кои беа 

користени од страна на модернизмот во дестабилизацијата на претходно 

доминантниот миметичко-реалистичен литературен модел, а тоа се 

цитатот, монтажата, пастишот и интертекстуалноста. Но, за разлика од 

својот претходник, употребата на овие постапки нема само за цел 

оспорување и негација, туку и повторно воспоставување на врската со 

традицијата и нејзино превреднување во дијалогот со современието. 

Затоа за интертекстуалноста дури може да се каже дека во 

постмодернизмот,  со неговиот акцент врз онтолошката примарност на 

текстот и неговите бескрајни комбинации, се здобива со парадигматски 

вредности при што ги вклучува  во рамките на својот категориски опсег 

сите други постапки и фигури.  

Во  овој кус вовед се обидов да дадам еден лаконски, но се 

надевам концизен приказ на основните карактеристики и постулати на 

едно од најзначајните теории на минатиот век, која неизбежно најде свој 

одглас и во интелектуалните и книжевните текови на македонската 

култура. Како витален дел од европската култура, таа ги апсорбира и 

интегрира сите нејзини поважни текови и тенденции, согледувајќи ги низ 

призмата на сопствената национална и културна матрица. 

Постмодернизмот претставуваше особен предизвик за дел од младата 

интелектуална генерација која стапи на македонската книжевна сцена во 

последните неколку декади на минатиот век, при што со своите дела 

придонесоа за воведување на  еден нов квалитет и димензија во 

македонската книжевна продукција. Затоа за мене претставуваше 

особен предизвик да се обидам во рамките на овој труд да ги прикажам 

аспектите на постмодернистичкото раскажување во македонскиот роман, 

за што најподатни за критичка анализа се покажаа романите на Ермис 

Лафазановски, Димитрие Дурацовски и Венко Андоновски. Пред да 



преминам на конкретното согледување на нивните дела, би сакал да 

укажам на теоретските методи врз кои ќе ја засновам мојата анализа. Со 

оглед на  веќе укажаната темелна важност на интертекстуалноста за 

постмодернистичката нарација, од голема корист за мојата анализа се 

покажа теоријата за транстекстуалноста на Жерар Женет и неговите пет 

типа на транстекстуалност : интертекстуалност, метатекстуалност, 

паратекстуалност, архитекстуалност и хипертекстуалност. Главната 

стилска фигура преку која интертекстуалноста го наоѓа својот израз во 

текстот е цитатот, при што неговите структурни и епистемолошки аспекти 

беа најсеопфатно артикулирани во теоријата на цитатноста на 

хрватската теоретичарка   Дубравка Ораиќ Толиќ. При тоа од голема 

полза ми беше нејзината категоризација на видовите на цитати на 

интрасемиотички, интерсемиотички и транссемиотички цитати. Со помош 

на овие теоретски модели, се надевам дека ќе обезбедам доволно 

аргументи во понатамошниот дел од текстот со кои ќе укажам на 

аспектите на постмодернистичкото раскажување во македонскиот роман. 

 
I. 
Во авторскиот опус на Ермис Лафазановски можеме да согледаме два 

аспекти на постмодернистичкиот дискурс: парадоксалноста, иронијата и 

гротеската кои наоѓаат одраз во неговите кратки раскази и 

метатекстуалноста која е изразена во неговите теориски текстови 

посветени на фолклорот. Овие две тенденции конвергираат и се 

преплетуваат во неговиот прв роман, при што создаваат едно дело со 

изразит постмодернистички дискурс. Од самиот наслов на романот на 

Ермис Лафазановски Опишувач може лесно да се забележи една од 

главните преокупации на овој роман, а тоа е прашањето на нарацијата, 

текстуалната продукција и изразитиот метатекстуален фокус врз самото 

прашање на литературата и нејзиниот однос кон реалноста и вистината. 

Опишувачот (де-скрипторот) е само уште една инкарнација на 

скрипторот на Ролан Барт кој е предодреден во вечната игра на 

текстуалноста само да ги рекомбинира веќе постоечките текстови, лишен 

од позитивистичката  илузија на оригиналноста и автентичноста. На 

опишувачот единствено му преостанува да се обиде да ја осознае и 



претстави вистината преку своите описи, но вечно е соочен со 

парадоксот кој го дефинира Дерида според кој никогаш не можеме да ги 

осознаеме вистината и минатото непосредно, туку единствено преку 

посредништво на веќе создадените текстови, од  што произлегува дека  

вистината и минатото се субјективни конструкции. Примери за оваа 

онтолошка дилема може да најдеме во повеќето од описите кои ја 

сочинуваат фабулата на романот, како што е тоа описот на свадбата на 

стопанственикот.  Опишувачот добива задача да подготви опис на 

свадбата кој ќе ја прикаже сета грандиозност и елегантност на овој 

свечен момент, но како што често тоа се случува на овие балкански 

простори натсанува инцидент помеѓу невестата и свекрвата. Верен на 

својата вокација, тој сочинува  обејктивен опис на сите настани, меѓутоа 

е цензуриран од доминантниот дискурс, во овој случај стопанственикот. 

Тој настапува од неговата позиција на финансиска моќ  и бара од него 

опис кој ќе биде соодветен на официјалната верзија на настаните кои не 

го вклучуваат наводниот инцидент. При обидот да ја потврди и 

легитимира својата вистина за настаните, тој се обраќа кон другите 

медиуми чија задача била да ги регистрираат фактите, имено 

фотографот и видео снимателот. Но, и тие медиуми со своите текстови 

содржани во фотографиите и видео снимките ја потврдуваат 

официјалната вистина, претходно бришејќи секаква инкринимирачка 

трага од караницата и фрлањето на тортата. Соочен со неможноста да ја 

верификува своојата приказна и опишувачот мора да се повинува на 

веќе регистрираната историја на случајот. Како што метафорички 

заклучува еден ѕид, сведок на дилемите на опишувачот, “Се случило 

само тоа што е запишано. А запишаното го обликува слученото” 

(Лафазаноски, 2001: 33). Со ова се потврдува постмодернистичкиот став 

дека историјата  е конструкција базирана врз текстови.  
Самосвесноста на постмодернизмот за текстуалната природа на 

историјата и продукцијата на значењата е мотив кој се провлекува низ 

целиот тек на романот, проникнувајќи и осветлувајќи ги сите постапки на 

опишувачот. Тоа особено може да се види во неговото конструирање на 

историјата на Грација/Султана која ја гради само врз кратките јавувања 

на нејзината сенката на прозорецот, во неа наоѓајќи ги трагите на 



значењето, метафорички рефлектирајќи ја теоријата на Дерида за трагот 

како возможност која  претходи на сео она што се нарекува знак. Друг 

пример е  неговото фалсификување на приказната за појавата на 

ламјата во Охридското езеро, прикажувајќи ја како оригинално 

сведоштво на  еден локален рибар, поткрепувајќи ја дури и со факти и 

докази како што неговото име и  адреса.  Со сите овие постапки 

писателот ја демистифицира улогата  на нараторот, оспорувајќи и 

поткопувајќи ја преку една самосвесна и иронична персифлажа на 

улогата на нараторот  и во романот и во рамките на самото општество, а 

со тоа и неговиот авторитет и легимитет како носителот на 

авторитарната вистина во романот и воопшто во литературата. што е и 

еден од главните аспекти на постмодернистичката мисла. 

Метатекстуалната димензија на романот понатамошно е засилена со 

вклучувањето на метафикциските текстови како еден од структурните 

елементи на фабулата. Со тоа ја отсликува тенденцијата на 

постмодернизмот за  бришење на имагинарната граница помеѓу 

литературните и научните дискурси и осветлување на нивната 

текстуална и фикциска природа. Авторот тоа го прави преку 

инкорпорирање на описниот речник на зборови кој го составува 

опишувачот и неговите научни етимолошки описи на значењето на 

зборовите. Сето тоа е проследено со  епистемолошка расправа за 

теориските и практични проблеми на описната лингвистика, филтрирано 

низ призмата на критика на положбата на науката во општеството.  

Со ова доаѓаме до вториот важен аспект на Опишувачот кој се 

одвива на нивото на комуникација со и критика на современието и 

општествениот систем. Еден од најважните принципи на постмодерната 

теорија е деконструкцијата и демистификацијата на сите мисловни, 

општествени, политички и културни системи, т.е. на сите системи кои 

претендираат кон сопственост врз и продуцирање на вистината и 

значењето. Тие од својата фукоовска позиција на моќ доминираат со 

дискурсот и го наметнуваат својот авторитарен став. Ермис 

Лафазановски ја спроведува нивната демистификација со силна доза на 

иронија, доминантната стилска фигура на неговото авторско писмо. Тој 

преку процесите на карневализација и каламбур ги соголува догмите и 



стереотипите на нашето општество, како што тоа го прави со своите 

текстови посветени на балканскиот маж:  Балкански папучар и 

Македонски домазет. Тој гротескно го илустрира критичкиот потенцијал 

и дискурс во денешното општество како уште еден инструмент за 

заштита на официјалната доминантна вистина преку конспиративната 

организација МБИ (Македонска берза на идеи) кои  

“ беа ангажирани да ги следат и најмалите потреси на берзата 

на идеите, да известуваат за нив и ако се покажат како 

неприфатливи за пошироката јавност, да ги елиминираат, или пак 

тоа да го сторат со нивниот носител” (Лафазаноски, 2001: 91).  

Сепак, најсликовит приказ на репресивните ефекти на 

општествените системи е Грација која е самата еден вид на палимпсест 

и на чие тело може да се согледаат трагите од таа репресија. Таа е 

глува и нема заради насилството кое го врши врз неа нејзиниот маж, а 

длабоко во неа чукањето на нејзиното срце е надгласано од фонот на 

бомбардирањата и прелетите на авионите кои одекнуваат длабоко во 

неа. Тоа е фонот на секојдневието, алузија на Косовската криза за чие 

времетраење очигледно е пишуван овој роман, но и еден ефектен 

симбол на последиците кои ги предизвикува наметнувањето на еден 

доминантен дискурс, па дури и по цена на војна. 

 Демистификацијата на репресивните тенденции на владејачките 

системи во романот не е само фокусирана врз сегашноста, што можеме 

да видиме во  алегоричната приказна за кождерот каде што имаме 

очигледна алузија на комунистичкиот систем. Особено тоа се согледува 

во две инстанци од кои една е прогонот на Св. Ѓорѓи како приказ на 

прогонството на христијанството од страна на доминантната 

комунистичка и атеистичка идеологија.  Вториот пример ја отсликува 

положбата на уметноста во еден таков репресивен систем. Таа е 

прикажана преку забраната за прикажување на скулптурите на жените 

кои отстапуваат од службено прифатените општествени норми. Нивните 

форми одразуваат еден тивок очај и болка, наместо јадрост, енергија и 

надеж, при што авторот врши алузија и пародизирање на соц-

реалистичка естетика и нејзиното преферирање наспроти другите 

уметнички и естетски форми на изразување. Авторот, со не мала доза на 



иронија, соц-реалистичката скулптура ја создава од глина која забот на 

времето лесно ја претвора во прав, за разлика од издржливоста на 

каменот од која се направени другите скулптури.  

Романот сепак најсилно ја одразува својата припадност на 

постмодерната естетика на нивото на нарацијата. Неговата структура ги 

нарушува конвенциите на реалистичниот роман која се карактеризира со 

линеарна консекутивна нарација  без флуктуации на просторно-

временската оска. Во согласност со постмодернистичките принципи на 

децентрирање, , еклектицизам на стилови, амалгамизирање на жанрови, 

фабулата нема праволиниски строго организирана структура, туку 

повеќе личи на колаж на различни кратки раскази.  Во неа може да се 

препознаат главните конструктивни начела на постмодернистичката 

нарација  интертекстуалноста, цитатот и монтажата.  Нарацијата е 

доминирана од принципот на интертекстуалноста, т.е интеракцијата на 

разновидните интертекстови, жанрови, стилови,  регистри чие пак 

присуство се ефектуира преку употребата на цитати кои структурно се 

организирани преку  постапката на монтажа.  

 Од архитекстуална гледна точка, текстот претставува еден 

амалгам на жанрови каде што романескната структура претставува 

рамка во која се остварува цитатен дијалог и сооднос на повеќе жанрови 

и стилови. Тука се јавуваат интертекстовите на есеистиката, фолклорот, 

митовите, новинските натписи, фантастиката, научната метафикција, 

пикарскиот роман, за сето тоа да биде заокружено со присуството на 

драмскиот интертекст преку заклучната едночинка со кафкијански тон. 

Метатекстуалното ниво, за кое претходно во текстот веќе говорев, е 

надополнето со високиот степен на автореференцијалност и 

самосвесност на нарацијата. Особено тоа е карактеристично во 

Делникот и едночинката  каде што се преплетуваат сите настани од 

претходниот дел на текстот, преку употреба на реминисценции, 

автоцитати и алузии. Автореференцијалноста и самосвесноста за 

текстуалната природа на нарацијата е искажана  преку поклопувањето 

на нумерацијата на страниците на Делникот со тие на самиот роман, при 

што романот ја игра улогата на хипотекст на Делникот, доведувајќи ги во 

еден дискурсен дијалог со онтолошки и хеременевтички импликации за 



самиот роман, при тоа истакнувајќи ја улогата на читателот во 

продукцијата и интерпретацијата  на значењето на текстот. Исто така, 

преку честото менување на фокализацијата со монтажното вклопување 

на најразлични интекстови кои овозможуваат мноштво на наративни 

перспективи, се децентрира класичната авторитарна позиција на 

нараторот и се промовира плурализмот и рамноправноста на 

дискурсите, што е едно од основните постмодернистички залагања. 

Интертекстуалноста како свој главен конструктивен елемент го 

користи цитатот, што претставува доминантна практика и во 

Опишувачот.  Во богатството на цитати присутно во текстот, можеме да 

ги препознаеме сите видови на цитати кои ги наведува теоријата на 

Дубравка Ораиќ Толиќ.  Интрасемиотички цитати или цитати кои 

потекнуваат  од истата уметност, т.е. во овој случај тоа би биле 

интерлитерарни цитати кои најчесто се дадени во форма на 

псевдоцитати како што се тоа извадоците од Делникот, едночинката, 

потоа метацитатите во форма на написите во Разгледи, фолклорните и 

библиските цитати,итн. Своја значајна улога во нарцијата заземаат и 

интерсемиотичките цитати или цитатите преземени од други уметности, 

каде што маркантен пример е интермедијалниот цитат на серијата слики  

на Мартиноски посветени на Циганките. Со оглед на фактот што еден од 

главните фокуси на романот е критиката на современата ситуација, 

честа е фреквенцијата на транссемиотички цитати или цитати кои не 

припаѓаат на уметноста. Тие се јавуваат во форма на новински натписи, 

вметнувањето на Разгледи како весник кој е историски факт, 

фактоцитати од секојдневниот живот, вклучување на вистински 

географски топоси како Скопје, Охридското езеро,фонот на Косовската 

криза, итн. Сите овие цитати во рамките на монтажната конструктивна 

постапка се сопоставени во еден голем цитатен дијалог кој произведува 

плурализам на значења. 

 

II. 
Димитрие Дурацовски е уникатна појава на нашата книжевна сцена. Иако 

по вокација е сликар, неговиот интерес не се ограничува само на 

платното, туку својот авторски печат го остава и во книжевноста. 



Неговиот книжевен опус е лажливо мал, само три книги Тајна историја, 

Црни пророци и Insomnia, но преку нив тој изгради препознатлив и 

уникатен авторски ракопис. Тој е еден од најуспешните следбеници на 

борхесовската естетика на домашната сцена, градејќи сопствен 

идиосинкратичен  универзум во кој се испреплетуваат реалното и 

фикциското, историското и  естетското, животот и надреалното. Тој ги 

користи како конструктивни елементи сите аспекти на неговиот живот, 

замаглувајќи ги границите помеѓу реалното и книжевното, пресоздавајќи 

го своето субјективно искуство во големиот  интертекстуален дијалог. Од 

своето животно искуство, Дурацовски конструира еден вид на 

историографска метафикција, жанр  кој Линда Хачион го истакнува како 

егземпларен за постмодернистичката книжевност. Ова авторско проседе 

ги карактеризира сите три книги, но јас за потребите на овој труд ќе го 

анализирам делото Црни пророци, во кое во една згусната структура се 

содржат сите главни тематски фиксации на Дурацовски и се јавуваат 

сите превалентни интертекстови на неговиот писателски дискурс. Дури 

може и да се заклучи дека Црни пророци претставуваат еден вид на 

хипотекст на неговиот следен роман Insomnia, во кој во далеку 

поекспанзивна наративна форма се преточуваат и развиваат авторовите 

доминантни преокупации. Преку тоа можеме да ја согледаме силно 

изразената  автореференцијалност на поетиката на Дурацовски, чии 

дела се чини дека се во постојан дијалог  обременет со херметичен  

личен симболизам.  

Врската со постмодернизмот е означена уште во самото издавање 

на  книгата во едицијата Проза која е посветена на новите 

(постмодернистички) прозни изданија.  Со само едно обично 

прелистување на книгата, лесно може да се забележи нејзиното 

отстапување од ковенционалната форма на романот. Почнувајќи од 

паратекстуалниот текст на издавачот на внатрешната страна на 

кориците, со која идеолошки се означува делото, преку бројните 

илустрации кои се преплетуваат меѓу и така веќе испрекинатите и 

фрагментирани текстови, па се до  авторскиот паратекст на внатрешната 

страна на задната корица, веднаш после содржината која ја претставува 

конвенционалата граница на текстот., може да се увиди децентрирачките 



и дестабилизирачките тенденции на овој текст во однос на конвенциите. 

Втората клучна тенденција се отелотворува во крајниот паратекст : 

“Со секој напишан, изговорен или препишан збор тој го губи својот 

идентитет, се открива себеси во другите , се губи и исчезнува. Постанува 

оној Другиот.” (Дурацовски, 1996) 

  Овие два примера јасно ја покажуваат мотивираноста на романот 

од двете темелни онтолошки прашања на постмодернизмот: оспорување 

и деконструкција на структурите и оспорување на единството на 

индивидуалниот субјект и децентрирање и плурализација на 

идентитетот.  Целиот роман е еден голем и постојан дијалог со Другиот, 

обид да се изгради и пронајде идентитот во големиот лавиринт на 

текстуалноста кој го сочинува дискурсот на животот, а зад чиј секој агол 

се заканува сеништето на смртта. 

  Тоа е јасно одразено и во композицијата на делото, која 

претставува еден хибрид помеѓу збирка на кратки раскази и роман. Таа е 

сочинета од фрагментирани текстови, т.е. травестии и апории како што 

ги именува авторот, кои меѓусебно се во постојан дијалог, споделувајќи 

ги ликовите, темите, постојано упатувајќи едни на други. Преку тоа 

авторот гради една онирична атмосфера, во која се разлеваат границите 

помеѓу реалното и несвесното, каде што сé е претворено во текст кој 

содржи своја семантичка и конструктивна вредност, каде што сите 

дискурси се подеднакво важни. Слично  на структурата на сонот, 

постмодернистичката нарација се обидува да ја проблематизира 

границата помеѓу објективното и фиктивното, преземајќи елементи од 

животот и реалноста, но притоа комбинирајќи ги на неконвенционални 

начини за да ги согледа димензиите затскриени зад конвенциите, преку 

една постојана игра на текстуалноста. Тоа се огледува и во користењето 

на апориите и травестиите во кои се земаат конвенционални мисловни и 

книжевни форми и конструкции, но кои потоа одвнатре се рушат и 

оспоруваат, соголувајќи ја нивната структура и отварајќи ги за нови 

толкувања и значења.  Во книгата провејуваат интертекстовите на 

Леонид Шејка, Бруно Шулц, Марија Чудина, Илија Савиќ,цибетката, 

Константин Миладинов. Иако сите тие се историски ликови, во 

авторската интервенција тие се трансформираат во  текстови чија 



семантичка вредност и идентитет е конструиран од други текстови во 

форма на лични записи, дела, слики, сведоштва на други луѓе, па и 

самата субјективна перцепција на авторот. Неговата интервенција не се 

ограничува само на нив, тој дури се конструира и себеси како лик во 

делото, како уште  еден интертекст, поставувајќи го прашањето на 

целоста на субјектот и автономноста на идентитетот. Преку својот лик, 

авторот ефективно го прикажува проблемот на фрагментирање на 

современиот субјект и  оспорувањето на идејата за  стабилен и 

центриран идентитет во хипертесктуалниот современ свет. Како што тој 

вели на крајот: 

 “Ќе останам јас во Димитрие а не во себе иако помалку се 

препознавам во неговите книги отколку во други дела или во нежниот 

звук на струните на гитарата.” (Дурацовски, 1996: 80) 

 Главните одлики на на наративниот стил на Дурацовски се 

фрагментираноста, монтажата и колажот како основни конструктивни 

начела преку кои пластично се доловува  експлицитната 

интертекстуалност и метатекстуалност кои се доведени на ниво на 

програмска определба, збогатени со богато присуство на цитати. Тие се 

карактеризираат  со голема еклектичност, особено во подоцнежниот 

роман на Дурацовски Insomnia, но во Црни пророци доминантни се 

интермедијалните цитати и фактоцитатите кои го одразуваат и се 

надоврзуваат на втората креативна димензија на писателот - 

сликарството.  

Сите овие одлики се содржани во краткиот расказ Вода, лавиринт кој е 

дел од Црни пророци,  а кој претставува еден микрокосмос на темите и 

авторските постапки на Дурацовски, патување  низ бескрајниот 

интертекстуален лавиринт на неговата естетика. Од самиот наслов може 

да се согледа присуството на двата големи постмодернистички симбола, 

водата како симбол на несвесното и лавиринтот како симбол  на животот 

и метафора на вечното трагање по значењето. Постмодернистичката 

естетика е надополнета со композицијата која само навидум е поделена 

на два дела, т.е.  главен текст и паратекст во форма на фусноти, но како 

и во целиот роман и тука се одвива нарушување и трансцендетирање на 

конвенционалните  структурни и текстуални односи, при што самиот крај 



е даден во рамките на фуснотите, кои формално не припаѓаат на 

главниот текст. Главниот текст е составен од два текста, од кои едниот е 

пишуван во кодот на фантастиката со доминантна онирична атмосфера, 

додека пак вториот текст е псевдоцитат - писмо од актуелна историска 

личност, при што тој е вметнат во средината на првиот и ја прекинува 

неговата линеарна нарација. Со оваа монтажна постапка се постигнува 

дестабилизирање на традиционалната наративна структура , со што се 

постигнува ефект на бришење на границата помеѓу реалното и 

фикциското. Преку примерот на  активната улога која ја имаат 

фуснотите, кои наместо да ја имаат традиционалната референцијална и 

експликативна димензија, во текстот се јавуваат како рамноправен 

носител на семантички полнеж и учесник во продукцијата на значењата, 

можеме да ја согледаме композициската и структурната основа врз која 

се овозможува интертекстуалната интеракција. Како што претходно 

укажавме, таа се одвива преку обемното користење на цитати, кои 

предоминантно се интермедијални цитати. Сите тие во поголем или 

помал степен се присутни во самиот главен текст, но интертекстуалноста 

е самосвесно потенцирана со тоа што тие доживуваат своја конкретна 

материјализацина и метафикциско толкување во рамките на фуснотите. 

Во нив наоѓаме репродукции на слики од Шејка, Холбајн, Ешер, сцена од 

филм на Епштајн, интерлитерарни цитати од Борхес, Марија Чудина, па 

дури автоцитат на самиот Дурацовски. На тој начин експлицитно се 

потенцира метатекстуалната димензија на текстот која сепак не е 

ограничена на наметнување на еден доминантен интерпретативен став, 

туку напротив, е насоченакон збогатување на продукцијата на можни 

значења и мултиплицирање на перспективите. Тоа најдобро е отсликано 

преку фуснотата бр. 7 во која се дадени четири можни интертекстови за 

зборот одаја во текстот.  

Претходно опишаните текстуални операции ја создаваат 

предлошката за авторовиот приказ на есенцијалната постмодернистичка 

теза за литературата, културата, традицијата, па дури и животот како 

една голема ризница на веќе-постоечки текстови кои го градат нашиот 

идентитет и во која веќе се е создадено, а единственмо што можеме е да 

создаваме нови комбинации. Во овој случај ризницата е симболизирана 



од Замокот кој го содржи лавиринтот на веќе создадените интертекстови. 

Дурацовски алегорично го прикажува својот пат низ културната ризница, 

инициран од  за него клучниот интертекст на сликарството на Леонид 

Шејка, кој го воведува во лавиринтот на интертекстуалноста. Во својата 

потрага по значењето и знаењето воден од црвениот конец на животот, 

низ сложениот лавиринт на бескрајно испресечените  ходници и одаи 

доаѓа во контакт и комуницира со претходно споменатите интертекстови. 

Ова алхемиско патување кон откривање на животната мистерија, 

симболично го доведува до филозофскиот камен, симболот на 

ултимативното знаење, но тука чека и цибетката, симболот на смртта. 

Единствена надеж е дека некој некогаш ќе ги најде трагите кои останале 

зад него и повторно ќе го започне патот низ лавиринтот 

“До следното појавување, кога полната месечина ќе го осветли 

езерото, а нечиј немирен дух ќе го бара патот што води кон 

сознанието.“ (Дурацовски, 1996: 44) 

На овој начин,  Димитрие Дурацовски ја отсликува сложената 

мрежа на интертекстуални влијанија кои секогаш одново ја пресоздаваат 

литературата и нашето сфаќање и толкување на светот. За оваа книга 

може да се рече дека е негов придонес кон таа голема ризница, 

симболично складирајќи ја сета оставштина на неговиот текстуален лик 

во Музејот, инваријанта на ризницата- кој веќе ги содржи сите 

интертекстови кои ја сочинуваат книгата.  

 

III 
Додека делата на Дурацовски претставуваат еден голем дијалог со 

Другиот, низ романот на Венко Андоновски Фрески и гротески одекнува 

ехото на Отсутноста. Во неговиот писателски дискурс отсутноста 

претставува еквивалент на трагата на Дерида, на вечното преместување 

на референтот, производството и расејувањето на значењата. Оваа 

димензија наоѓа своја реализација во експлицитната  интертекстуалност 

со која се одликуваат неговите дела. Како што знаеме, основниот 

епистемолошки принцип на интертекстуалноста е сопоставувањето на 

различни интертекстови, вклучувајќи тука и историски и фикциски 

текстови, при што преку нивно комбинирање и меѓудејствување се 



овозможува оспорување, дестабилизирање, но и создавање и 

дисеминација на значењата. Не изненадува тогаш фактот што  главното 

структурно начело врз кој се гради нарацијата на овој роман е 

вакантната цитатност.   Оваа постапка, во која се опфатени историски 

прототекстови, но чија семантичка содржина претставува комбинација од  

трагите на историската содржина и авторовите семантички интервенции 

претставува плодна основа за отелотворување на оваа 

постмодернистичка онтолошка премиса. Тука ги наоѓаме текстуалните 

конструкти на важни ликови и настани како од историјата на Македонија, 

така и од светската историја. Во сложената лавиринтна нарација се 

испреплетуваат ликовите на Александар Македонски, Аристотел, Кирил 

Пејчиновиќ, Авероес, слепите војници на Самоил, како референтна и 

прототекстуална основа за псевдоцитатите со кои авторот го гради 

својот интертекстуален мозаик.  

Тоа се огледува и од  фабулата која се ефектуира во една 

хибридна структура во која преку постапката на интермедијална 

цитатност  се комбинираат книжевните, ликовните и христијанските 

кодови.  Главните структурни елементи на фабулата се текстуалните 

фрески и нивните метатекстуални реставрации, преземајќи ја својата 

диптихна форма од синтаксата  на фрескосликарството. Дури и во 

самата форма на фреските се користат други синтактички постапки, како 

што е просторно разделување на одделни делови на текстот, создавајќи 

илузија, но и алузија на физичката форма на фреските. Но, сепак 

авторот ги надминува структурните ограничувања на таа синтакса и во 

рамките на тој диптих остава  отворен простор во кој се  води постојана 

интертекстуална комуникација, каде што нема фиксирано значење и 

интерпретација, туку тие се наоѓаат секогаш во флукс, секогаш негде 

помеѓу, како во парергонот на Дерида.  Тоа особено ефектно е 

предадено во симболот на фреските чиј составен дел е огледалото, каде 

што секој  гледател-читател-толкувач го гледа својот одраз и со тоа дава 

нова содржина и толкување на фреската, кои остануваат живи се додека 

не се зацврсти нивното значење и толкување по што тие се скаменуваат. 

Во тој простор во кој се наоѓа сложената таписерија на идеи, можат да се 



согледат многу нишки кои укажуваат на постмодернистичката заложба и 

провиниенција на текстот 

Прва, а  можеби и доминантна е темата на интертекстуалноста.  

Како што веќе споменавме, таа е интегрален елемент на книжевниот 

дискурс на Венко Андоновски, при што тој дава свое метафикциско 

толкување на оваа проблематика во рамките на делот на реставрацијата 

на нулевајата фреска, Мала фреска во голема фреска. Самиот наслов е 

метафорична трансформација на принципот на интертекстуалноста 

“текст во текст”, а самиот текст понатаму дури и дава своевидна 

дефиниција на оваа теорија како “присутност на отсутното, 

видливост на невидливото”(Андоновски, 1998:15). Оваа дефиниција 

наоѓа свое отелотворување во примерот за најмалата фреска на светот, 

за фреската на Исус во рацете на Богородица, која се карактеризира со 

отсуство на нејзината материјална присутност, но и со присутност на 

нејзината семантичка трага. Освен оваа онтолошка димензија, романот 

дава и приказ на епистемолошката димензија на интертекстуалноста која 

е симболизирана преку метафората за триокиот гласник. Тој  со трите 

очи гледа во минатото, сегашноста и иднината и патува низ времето 

носејќи го значењето во еден сандак, исто како што во рамките на една 

книга се сопоставуваат интертекстовите од минатото и сегашноста, 

создавајќи значења кои се пренесуваат во иднината, при што егзистора 

постојан дијалог меќи нив. 

Втор постмодерен аспект на романот се огледува во неговиот 

третман на прашањето на означителите, но и за текстуалната природа 

на светот. Во текстот, означителите се само посредници до значењето, 

тие се само форма без содржина, тие се симболи на отсуството, тие се 

сенките на Исијан. “Тие се вреќи полни со ништо” (Андоновски, 1998:15). 

со што се укажува на провизорноста на означителите. Но, сенките се, 

исто така, тие кои го градат и разградуваат небесниот свод, го градат и 

го разградуваат јазикот и  дискурсот.  Преку нив Кирил Пејчиновиќ успева 

да го зачува и обнови христијанскиот дискурс,  рекомбинирајќи го и 

толкувајќи го со помош на народната реч. Но, оваа парадоксалност 

доведува до  “семантички процеп, бездна во која паѓа текстот” 

(Андоновски, 1998:58)., што не упатува  на вечното поместување на 



значењето, процес чие постоење и  соголување беше цел на   

деконструкцијата  на Дерида. Заради ова, авторот дури и 

револуционерно повикува на уништување на означителите и на нивното 

тираниско посредување како пречка кон осознавањето на  светот.  

На ова се надоврзува и прашањето на вистината, која е од 

постмодернистичка перспектива се разоткрива како човечки и текстуален 

конструкт. Во Фрески и гротески таа е карневалски прикажана преку 

осакатениот гласник, чија тројна хронолошка перспектива е 

оневозможена со човечка интервенција, оставајќи го само со едно око, 

една гледна точка. Ова е една впечатлива алегорија за тотализирачката, 

доминантната и авторитарна тенденција на официјалниот дискурс на 

вистината која се содржи во официјалните текстови на владејачкиот 

систем со кој се утврдува официјалната верзија на сегашноста, но и на 

минатото или како што тоа  ирониски се артикулира во романот, окото на 

вистината завршува затворено во сандак кој се испраќа во минатото. Во 

тој сандак исто така се наоѓаат парчињата на душата на Александар 

Македонски кои ги испраќа Аристотел во иднината за да бидат повторно 

составени. Преку ова, Венко Андоновски укажува на текстуалната и 

субјективна природа на историјата , но и на човечкиот субјект кој е 

оформен од  дискурсот и неговите текстуални процеси. Но, по патот низ 

времето,  едно парче е изгубено со што никогаш нема да може да се 

состави целосно неговата душа, што се надоврзува на 

постмодернистичкото тврдење дека историјата и идентитетите се  

формираат како склоп на текстуални траги, како и за неможноста  да се 

осознае целосната вистина. 

Уште еден важен постмодернистички аспект кој на крајот би сакал 

да го споменам е  рушењето на конвенциите на традиционалната 

реалистична нарација, која освен преку хибридната наративна структура, 

е изразено и преку оспорувањето на линеарната хронолошка димензија. 

Тоа се постигнува не само преку монтажно сопоставување на различни 

хронолошки настани и хронотопи, туку авторот дури и иде до степен на  

релативизацијата на историското време, “како последица на 

несовршеноста на системот на броевите“ (Андоновски, 1998:53). 

Понатаму, се нарушува и конвенцијата на доминантен сезнаечки 



наратор, преку воведување на барем два различни наратори, нараторот 

на фреската и нараторот на реставрациите. Улогата на нараторот 

понатамошно се релативизира, кога дури и неговиот идентитет се 

оспорува и плурализира, со дилемата дали еден нараторот на 

патешествието на Кирил Пејчиновиќ во подземјето е сенка, што му е 

оставен на читателот да одлучи. Со тоа се потенцира улогата на 

нараторот како рамноправен, а не доминантетн учесник во во 

производството на значењата на текстот. 

Сите овие аспекти се обединети во склопот на фабулата и 

Отсутноста одекнува во украденото стакленце од  душата на 

Александар,  во изгубениот број или нулата како отелотворение на 

празнината, во коската која недостасува во телото на мажот, во гласот 

што е изгубен, а кој е потребен за да се состави најубавиот збор. Од сите 

нив постојат само траги, кои само го навестуваат, но никогаш не можат 

да го  материјализираат и комплетираат Едното, Целото, Вистината.  

Венко Андоновски  во последната глава Реставрација на космосот 

(нулеваја реставрација) како можен одговор на оваа постмодернистичка 

апорија  ја нуди книжевноста симболизирана преку списокот на нештата 

што треба да се зачуваат ако пропадне светот. Таа може  во големата 

интертекстуална игра, преку своите алхемиски, кабалистички и 

комбинаторски постапки повторно да го претвори каменот во птица, да го 

изнајде изгубениот глас, да го создаде изгубениот број.  Или барем да се 

обиде “како од јајце... да развие нов, поубав и посовршен свет” 

(Андоновски, 1998:84). 

 

Заклучок 
Во претходните страници дадов еден кус осврт на постмодерните 

аспекти на раскажувањето во делата на три современи македонски 

писатели Е. Лафазановски, Д. Дурацовски и В. Андоновски. Преку  нив се 

надевам успеав да осветлам една тенденција во македонското книжевно 

творештво во која се инкорпорираа и усвојуваа современите текови  на 

светската книжевна сцена, изразени преку постмодерната теориска и 

книжевна пракса. Со тоа македонската книжевност во декадите на крајот 

на 20 век ја докажа својата зрелост и подготвеност да го преиспита 



својот канон преку примената на нови методи и искуства. Тоа јасно се 

огледува во романите кои беа предмет на анализа во овој труд, чии 

автори со својот современ и бескомпромисен дискурс ја поставија 

основата врз која  можеше да се спроведува понатмошниот развој на 

македонската книжевност во 21 век. 
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Демонолошки аспекти во циклусот за Кукулино на Славко Јаневски и 
филмот „Сенки“ на Милчо Манчевски 

Анастасија Петровска 
Универзитет “Св Кирил и Методиј”, Скопје 

Во овој текстот ќе се задржиме на демонолошките аспекти во романите „Тврдоглави“ и 

„Чекајќи чума“ на Славко Јаневски, кој е присутен во разни варијации на темата на 

вампирот од митолошко-херојските преданија од периодот кога луѓето се соочувале со 

разни натприродни, демонски сили (ламји, чуми) или разни зооморфни суштества. 

Вториот дел од текстот ќе се занимава со филмот „Сенки“ на македонскиот режисер 

Милчо Манчевски од аспект на специфичната употреба на митолошко-демонолошкиот 

потенцијал во контекст на креирање современ уметнички израз.  

Клучни зборови: Јаневски, Манчевски, демонологија, митологија 



Голем број од проучувачите и теоретичарите на современата македонска 

книжевност се занимавале со проблемот на демонолошката матрица во 

творештвото на македонскиот писател Славко Јаневски. Секако, тука пред сè 

мислиме на неговиот импозантен прозен циклус за Кукулино, иако елементи од 

митолошко-демонолошката парадигма се застапени и во неговото поетско 

творештво. Во овој дел од текстот ќе се задржиме на демонолошките аспекти во 

романите „Тврдоглави“ и „Чекајќи чума“ на Славко Јаневски, кој е присутен во 

разни варијации на темата на вампирот од митолошко-херојските преданија од 

периодот кога луѓето се соочувале со разни натприродни, демонски сили (ламји, 

чуми) или разни зооморфни суштества.  

Во романот „Тврдоглави“ посебно е акцентирана мечката, која тука може 

да се доведе во релацијата со богот Волос, преку ликот на Онисифор, кој е 

затворен во пештера (пандан на живеалиштето на мечката). Основната тема на 

овој роман е  патувањето на селаните од Кукулино до Лесново и назад, која не 

се доживува само како проекција на цикличноста на митскиот простор и време, 

туку ги загатнува и клучните идентитетски прашања и онтолошки дилеми во 

прозата на Јаневски. Патот по кој се движат неговите ликови е исклучително 

опасен и неизвесен, затоа тие се соочуваат со егзистенцијални кризи, минуваат 

низ искушенија, се обидуваат да ги совладаат стравовите во себе. На граница 

помеѓу реалноста и имагинацијата, меѓу космосот и хаосот, нивниот пат се 

доживува како патешествие низ митски простор, но и како дел од некакво 

иницијациско сценарио. Затоа, во романот на Јаневски егзистенцијалниот 

простор добива и симболички призвук, како своевидно поврзување на 

подземниот и земниот свет, како неговите селани-патници храбро да чекорат низ 

подземниот свет тврдоглаво барајќи го излезот како надеж за егзистенција во 

посветла иднина.  

Овој роман на Јаневски претставува синтеза на традиционалната и 

модерната постапка, која според Радомир Ивановиќ води кон тоа фабулата да 

им го отстапи местото на описите, додека дијалозите се претопуваат во 

монолози, а актантите го губат своето конвенционално лице и се претвораат во 

симболи или носители на одделни теми.  

Во однос на темата на овој текст ќе се задржиме и на романот „Чекајќи 

чума“ од циклусот „Миракулите на грозомората“i, посебно поради присуството на 

вампирот како лик. Имено, Јаневски креира еден специфичен и оригинален лик-



раскажувач, тоа е вампирот Борчило, кој е прикажан и во улога на сведок на 

настаните во селото. Очигледно, станува збор за семантички „полна“ конотоција 

на името на ликот, кое во основата го содржи зборот „бор“, а според верувањата 

токму борот е дрвото во чии корени или длабоки шуплини најчесто се кријат 

разни натприродни сили или други демонолошки суштества, како што се и 

вампирите.  

Очигледно со актуелизирањето на вампирот во нетипична улога за 

разлика од фолклорните претстави, Јаневски не се задржува на класично 

користење на традиционалната парадигма, преку повикувањето на елементи од 

митолошкиот и фолклорниот свет, се чини дека неговата намера е проектирање 

на модерна постапка, која ќе се повикува на традицијата, фолклорот и митот, но 

притоа ќе прерасне во нова естетска и иновативна форма. Записите на вампирот 

Борчило презентираат субјект која е во постојана потрага по идентитетот. Тој е 

амбивалентена личност која мора да се соочи со секакви искушенија. Јаневски 

ги користи претставите за вампирот како алтернативен начин за да го воведе 

читателот во историските балкански случувања.  

Иако, во романот е присутна егзакната, денотативната информација или 

документарноста, сепак метафоричноста ја надминува ваквата историска 

компонента. Со воведувањето на архетипските детерминанти кои се однесуваат 

главно на присуството на вампирот, Јаневски се навраќа кон релативизација на 

човековиот ум во однос на границите на реалноста и имагинацијата. Притоа, ги 

користи формите на фолклорната фантастика, митот, легендата како супстрати 

со кои суптилно допира до читателот.  

Преку ликот на вампирот Борчило може да се согледа метаморфозата 

како најчеста појава кај повеќето демонски суштества и натприродни сили. Во 

овој случај вампирот претставува еден вид на мост, премин или медијатор 

помеѓу фолклорот и книжевноста. Со конструкцијата на овој лик Јаневски прави 

еден вид на литерарно модернизирање на фолклорните претстави и модели 

преку постапката на травестирање. Исказите на Борчило се сметаат како 

метадиегетички искази, во кои се препознаваат идеите на самиот автор. 

Неговиот лик-вампир поставува мноштво прашања за сопствената 

индивидуалност, но и за колективот, понекогаш конфронтирајќи се со себе си или 

со некој член на колективот. Во оваа смисла, појавата на вампирот како 

компонента треба да ја измести границата помеѓу реалноста и илузијата, 



неговата присутност треба да ја засили мистеријата, но и да го доведе читателот 

во постојана состојба на необичност, која ја води неговата свест во доменот на 

мистичното, чудното, чудесното и магиското.  

Епската борба на човекот со самиот себе, но и со светот околу себе во 

романот на Јаневски е поврзана со подземниот свет и го води субјектот во 

потрагата по сопствениот идентитет. Понекогаш таа борба е насочена кон злото, 

а за последица го има стравот. Во моменти на слабост, човекот му се покорува 

на злото само поради тоа што се плаши од неговата исклучителна сила. А, од 

друга страна, стравот предизвикува состојба на вознемиреност. Според Фројд 

стравот доаѓа од агресијата со која се здобил од овој затворен конфликт или пак 

од некој друг отворен конфликт кој се однесува на одреден поединец од 

општеството или воопшто е насочен кон самото општество.  

Ваквото чувство на страв особено доаѓа до израз во филмот „Сенки“ од 

Милчо Манчевски. Стравот овде добива една поинаква слика проследена со 

морбидност, како и слики кои го доведуваат аудиториумот до точка на 

изместеност во поглед на стварноста. Овој македонски филм кој се појавува на 

македонската сцената во 2007 година, локациски е организиран во Скопје, Охрид 

и во други локалитети во Македонија. Како и секој друг филм, подлежи на критика 

од страна на голем број проучувачи и теоретичари.  

Патрик Мек Гевин се осврнува на квалитетите на филмот, особено 

придавајќи му важност на женскиот лик Менка, преку кој се внесени еротски црти 

во филмот. Тој смета дека филмот на Манчевски е доста добро уреден и 

создаден по матрицата на убавата сензуална фотографија на италијанскиот 

кинематограф Фабио Чанкети.  

Симболиката на насловот на филмот алудира на главната тема која се 

провлекува низ неговото сценарио, иако на разни начини е испреплетена и во 

повеќето настани и ликови. Водечки лик во филмот е Лазар Перков, во чие име 

е сугерирана библиската симболика за Лазар кој се вратил од мртвите. 

Всушност, Манчевски го проектира ликот како метафора за враќањето од смртта, 

бидејќи Лазар по тешката сообраќајна незгода е во состојба на клиничка смрт, но 

сепак успева да се врати меѓу живите. Меѓутоа, Манчевски го прикажува 

нехармоничниот семеен живот на Лазар, кому секој обид да им удоволи на 

останатите членови на семејството, е осуден на неуспех.  



Од аспект на темата на овој текст интересна е сцената од вечерното 

патување на Лазар и неговиот возач. И двајцата патот ги води покрај гробиштата 

кои се осветлени поради празникот задушница, кој во македонската традиција е 

празник посветен на мртвите. Оттука и објаснувањето на возачот на Лазар за 

обредните практики кои ги извршуваат луѓето како: раздавањето храна, пијалоци 

и палење свеќи и сл. Сите овие елементи (ноќта, гробиштата, празникот 

задушница), како и  појавата на духови на мртвите во облик на сенки го 

конотираат присуството на смртта.  

Оваа сцена алудира на сенката на старата изнемоштена баба која во 

неколку наврати му се појавува на Лазар во неговиот дом. Лазар се обидува да 

пронајде рационално објаснување за ваквата необична средба. Тој помислува 

дека најверојатно станува збор за крадец или пак чистачка вработена во 

зградата, меѓутоа неговите самозалажувања бледнеат поради фактот што 

бабата се појавува во текот на ноќта во присуство на волк.  

Манчевски својата модерна постапка ја збогатува и со креирањето на 

дијалози меѓу Лазар и сенките, од една конверзација со бабата му испраќа 

неразбирлива порака, која Лазар ќе мора да ја протолкува со помош на експерт 

по лингвистика. На тој начин тој ја запознава Менка, за која подоцна ќе се дознае 

дека е уште една од сенките со кои се сретнува Лазар во филмот, а нејзината 

проекција го прави совршениот спој на демонизмот и еротизмот во овој филм. 

Таа се претставува како секретарка на професорот по лингвистика, која го 

заведува Лазар и чие присуство го прогонува до крајот на филмот и ги изместува 

неговите емоции и ја целосно ја нарушува неговата перцепција на стварноста.  

Менка е вториот лик кој се јавува во форма на сенка и се проектира и во 

текот на денот, таа постојано му се појавува на Лазар на работното место, како 

привлечна забрана на која ќе потклекне Лазар. Модриците на нејзиното голо тело 

упатуваат на фактот дека ликот во себе крие нешто демонско и мистично. Ноќта 

која ја поминуваат заедно во куќата покрај пругата, го зголемува размерот на 

еротизмот, и претставува необичен хибрид на сексуален чин меѓу реалистичен 

лик и лик-сенка. Кога во раното утро таа е обесена на гранките од дрвото, Лазар 

успева да ја спаси, но само за момент, нејзиното вистинско спасување е 

возможно само преку враќањето на местото каде што припаѓа, а тоа е гробот.  

Манчевски инсистира на принципот видливост/ невидливост затоа што 

ликовите-сенки се единствено видливи за Лазар. Таква е сцената во лифтот, кога 



Лазар смета дека неговиот сосед и детето се заглавени и бара помош од 

останатите соседи е доказ дека станува збор за невидливи лица во реалната 

перцепција и хоризонтот на вистинското гледиште на нормалните ликови. 

Мешањето на видливото и невидливото проследено со силен еротизам 

кулминира во сцената кога пред очите на Лазар се појавува Менка додека тој е 

во сексуален однос со својата сопруга.  

Сите овие сцени го изместуваат логичкиот хоризонт и рационално 

гледиште на Лазар, поради што тој почнува да се сомнева во својата нормалност. 

Но, на аудиториумот му станува сè појасно дека причината за ваквата состојба 

на Лазар најверојатно произлегува од неговата нарушена психолошка свест 

поради клиничката смрт. Од конечниот превод на непознатите зборови на 

старицата, кои ги демистифицира професорот Кокале, Лазар сфаќа дека постои 

некаков долг, дека нешто треба да врати за да престане прогонството на овие 

сенки. Меѓутоа тој е повторно во конфликт со себе си, поради тоа што е сигурен 

дека никому ништо не му должи.  

Мистериозноста рационално се објаснува  во повторениот дијалог со 

сенките на станарот и старата баба, кога дознава дека тој се вратил помеѓу 

живите, но мора да ги врати коските кои неговата мајка ги ископала од гробот за 

потребите на својата докторска професија. Конечно, Лазар ги наоѓа коските на 

овие ликови и ги враќа на гробиштата, а во тој момент сенките исчезнуваат и 

конечно се враќаат во своите гробови.  

Разделбата со Менка е прикажана доста драматично, поради тоа што 

губејќи се во гробот таа го прави последниот напор и го повлекува Лазар заедно 

со себе. Меѓутоа Лазар успева да излезе и закопувајќи ја се ослободува од 

прогонот на духовите-сенки, а истовремено ги спасува нивните души и им го 

обезбедува вечниот мир. Според тоа, Манчевски проектира еден доста 

возбудлив и интригантен филм во кој актуелизира елементи на народните 

верувања и фолклорната традиција семантички контекстуализирајќи ги во 

нашето современо општество.   

 

Заклучок 
Иако во овој текст анализиравме две различни уметнички форми (роман и филм) 

заедничко и за двете е актуелизирањето на теми и елементи од македонското 

фолклорно наследство травестирани и ресеантизирани во современ контекст. 



Затоа нивната правилна интерпретација во голема мера зависи од толкувањето 

на длабинската митолошко-демонолошка матрица. Иако, и двете дела се 

настанати во различен период, сепак анализата покажа дека демонолошката 

тема е сè уште актуелна, но и интригантна, поради начините на кои може да се 

контекстуализира во современа уметнички форма, како што е филмот на 

Манчевски. 
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Егзистенцијалистички субјективизам во српската книжевност: 
„Дневник за Чарноевиќ“ на Милош Црњански 

Трајче Стамески 
Универзитет “Св Кирил и Методиј”, Скопје 

Намерата на овој текст е интерпретација на книжевно-естетските аспекти на романот 

„Дневник за Чернојевиќ“ на Милош Црњански кои ја моделираат неговата иновативна 

модернистичка поетика, идејата на суматраизмот и топосот на егзистенцијалистичкиот 

субјективизам, поради кои била „отежната“ рецепцијата на овој роман во српската 

книжевност и култура.    

Клучни зборови: егзистенцијализам, суматраизам, модернизам, имагинација, 

плурализам 



Српската книжевност од крајот на XIX и почетокот на XX век е во знакот 

на стилската формација реализам, меѓутоа се поексплицитни се влијанијата од 

европскиот модернизам, пред сè од францускиот симболизам. Во овој период 

може да говориме за рана фаза на српскиот модернизам која по уметничките 

интенции и преокупации претставува симбиоза на парнасизам, симболизам и 

импресионизам. Конкретни манифестации на овој „ран“ модернизам најдобро 

се согледуваат во неконкретноста и сентенционите воопштувања на стихот и 

доминација на апстрактното кај Јован Дучиќ, трезвениот и разумски однос кон 

светот во поезијата на Милан Ракиќ и Сима Пандуровиќ, па сè до темите на 

распаѓањето, смртта, нихилизмот, метафизичките стравови и халуцинации кај 

Владислав Петковиќ - Дис.   

Книжевните истории како почетна граница на српскиот модернизам, 

најчесто ја посочуваат 1901 година и излегувањето на списанието „Српски 

книжевен гласник“, под редакција на Богдан Поповиќ. Оваа година е исто така 

значајна и поради тоа што   Јован Дучиќ ја објавува песната „Заоѓање на 

сонцето“ („Залазак сунца“) која се смета за прва песна со модернистичка 

ориентација во српската книжевност. Влијанијата на европскиот модернизам во 

српската проза се присутни и во делата на Борисав Станковиќ, во кои кон 

реалистичката основа во прикажувањето на светот се надоврзува 

истражувањето на психолошката страна на ликовите, нивните потсвесни и 

ирационални содржини.  Ваквата тенденција на писателите за иновантно 

доживување и прикажување на светот и опкружувањето неминовно 

претпоставува нови форми и средства за уметничкиот израз.  

За понатамошниот развој на српската книжевност, непосредно по Првата 

светска војна од исклучително значење е авангардата, која како 

парадигматично книжевно-естетско и културно движење промовира лепеза на 

стилски формации (експресионизам, дадаизам, надреализам), а на фонот на 

застрашувачкото и шокантно историско искуство. Српската авангарда ја 

карактеризира отсуство на единствена доминантна стилска парадигма. Во овој 

период симултано егзистираат разни книжевно-уметнички стилови од кои 

ниеден не стекнува превласт. Како еден од најистакнатите писатели, за кој на 

почетокот на својата кариера може да се каже дека припаѓа на 

експресионистичката стилска формација, но потоа трасира самостоен книжевен 



пат и ја збогатува српската книжевност со духот и искуството на модерната е 

Милош Црњански.  

Појавата на првата верзија на романот „Дневник за Чарноевиќ“ (1921) на 

Црњански се поклопува со турбулентните настани на српската книжевна сцена 

и карактеристичната концептуална и идеолошка спротивставеност меѓу 

писателите традиционалисти и модернисти. Додека традиционалистите 

застануваат во одбрана на старите книжевни вредности и форми, 

модернистите самоуверено ги промовираат и афирмираат новите книжевни 

идеи и вредности артикулирани во намерата за ослободување на книжевниот 

израз од стегите на традиционализмот и нормативизмот и употреба на „нови“ 

модернистички книжевни техники и жанрови. По Првата светска војна една 

група на писатели (познати под називот „Алфа“) се обединуваат околу 

списанието „Ден“ („Дан“) со што за првпат на српската книжевна и културна 

сцена се наговестуваат знаци на експресионистичкиот стил. Како еминентни 

претставници на оваа група се писателите: Растко Петровиќ, Милош Црњански, 

Станислав Винавер, Раде Драинац и др. Периодот од 1919 до 1921 година е 

клучен за прогресот на експресионизмот во српската книжевост и поради 

појавата на експресионистичките манифестни текстови, како и поради 

објавувањето на романите т.н. „дела на интуицијата“: „Дневник за Чарнојевиќ“ 

на Милош Црњански, „Громобранот на свемирот“ на Станислав Винавер и 

„Бурлеската на господинот Перун богот на громот“ на Растко Петровиќ.  

Во тогашните книжевни и културни кругови, романот на Црњански се 

доживува како лирска побуна против традиционализмот. Според Јован Деретиќ, 

преферирањето на експресионистичката книжевна и уметничка естетика значи и 

конечна разделба со класицистичкиот ред и објективната естетика на Б. 

Поповиќ и истовремено со рационализмот и реализмот на иделогијата на Ј. 

Скерлиќ“ (Деретиќ: 241).  

Пред појавата на романот Црњански го објавува програмскиот текст 

„Објаснување на Суматра“, во кој ја појаснува идејата за суматраизмот, 

суматраистичките визии и симболи, како специфична одлика на 

експресионистичката поетика, поради која повеќето истражувачи сметаат дека 

претставува поетска и естетска парадигма за целокупното негово творештво.    

 



По Првата светска војна доминантниот став на литературата на 

јужнословенските простори е антимилитаристички отпор против 

„бесмисленоста и грозоморите на материјалистичката војна.“ Рефлексии од 

доживувањата и „животен немир поради преживеаните трагедии и катастрофи 

во војната“ се експлицитно и имплицитно присутни во раните дела на Милош 

Црњански. Велибор Глигориќ смета дека неговиот субјект е во постојана 

потрага по душевен мир во непознати далечини простори. Ваквиот феномен „да 

се пронајде мир во далечините, станува поетска опсесија и основа на неговиот 

„суматраизам“ кој, според него само делумно и фрагментарно го зафаќа 

неговото творештво“ (Глигориќ: 169).  

Токму во/низ овој фрагментаен и лирски роман се артикулира 

примарниот, исконски нагон на индивидуата, како „крик“, неконформизам или 

негација на стварноста. Експресионистичката креативна мисла ја негира 

утопистичката визија за хармонијата на светот и се насочува кон претставите за 

светот како хаос. Како што забележува и самиот Црњански, модерната 

книжевност го враќа човекот кон „космичките таинствени висини“. Но, неговиот 

космизам во голема мера е поврзан со космополитизмот, сфатен како лирско 

доживување на единството на светот. Ваквото чувствување на поврзаноста на 

појавите и состојбите во светот, копнежот за висините и далечините, 

уверувањето дека сите појави во светот се поврзани со невидливи нишки, дека 

сите предели, без разлика на нивнатата просторна оддалеченост, се 

претопуваат во еден лирски флуид, кој Црњански го именува како суматризам 

(по островот Суматра во Малајскиот архипелаг)“ (Деретиќ: 241). 

Во Коментарот кон песната „Јас, ти и сите современи двојки“ Црњански 

дава интересни информации за проблемите со кои се соочувал при издавањето 

на „Дневник за Чарнојевиќ“, есента 1920 год. во Белград, меѓудругото тој 

изнесува една ситуација со универзитетскиот професор Влада Ќоровиќ, инаку 

негов пријател, кој тврдел дека „во неговиот „Дневник“ треба да биде отстранет 

голем дел како порнографија. Покрај тоа професорот сметал дека „таа книга 

има премногу песимизам и дека, по една страшна војна, на српската 

литература ѝ е потребна сосем проза. „Оптимистичка. Здрава. Не декадентна.“ 

(Црњански: 247) Потоа, Црњански бил приморан да ја прифати книжарската 

цензура во два наврати, поради што романот е издаден во скратена верзија. 



Ако се навратиме десетина години назад на критичкиот текст „Лажниот 

модернизам во српската книжевност“ („Лажни модернизам у српској 

књижевности“) на Јован Скерлиќ, кој и до денес се смета за еден од 

најжестоките напади на поезијата на еден автор, а тоа е Владислав Петковиќ – 

Дис, сосема е очигледно дека топикот на декаденството има своја историја во 

српската книжевност на почетокот на XX век. Иако и самиот Црњански со доза 

на иронија вели дека „против обвинението дека сум декадентен некако и можев 

да се борам, но против обвинението дека сум порнограф беше невозможно да 

се борам“, станува јасно дека „неприфаќање“ на интегралната верзија на 

романот од страна на издаваштвото има и подлабок општествен, социјален и 

идеолошки контекст. Неговата нова модернистичка поетика била предмет на 

тогашната книжевна цензура, која не водела сметка само за обемот на делото, 

туку и за прифаќањето на неговата содржина. Во овој текст ќе се обидеме да 

покажеме на оние книжевно-естетски аспекти кои ја моделираат неговата 

иновативна модернистичка поетика, како и на топосот на 

егзистенцијалистичкиот субјективизам, поради кои била отежната рецепцијата 

на овој роман во српската книжевност и култура.    

Појавата на Дневник за Чернојевиќ не случајно претставувала своевиден 

книжевен и културолошки „шок“ за повеќето традиционално ориентирани 

писатели и книжевни критичари. Романот на Црњански или како што некои 

истражувачи го нарекуваат лирски, е всушност атипичен роман-дневник, 

конституиран од низа на фрагменти, кои се обединуваат во автономна 

наративна структура, поради што се разликува од  романите со изразито 

традиционалниот, фабуларен и каузален приказ на настаните. Внатре во 

фиктивниот свет раскажувањето репродуцира „сензорна рецепција на 

доживеаниот свет“, а настаните се гледаат од лична перспектива на нараторот 

и се во форма на сеќавања, слики, визии, внатрешни монолози и др. Ваквата 

структура целосно одговара на модернистичката свест за субјективитетот на 

визијата и несигурност во процесот на објективното спознавање на нештата. 

Најверојатно причините за потешкотиите во рецепцијата на овој роман од 

тогашната читателска публика произлегуваат од неговата „нетипична“ 

наративна структура, која може да ја согледаме: во фрагментарното, 

асоцијативно-импресионистичко поврзување на сликите и настаните; во 

деконструирање на класичната нарација со вметнување на лирски пасажи и 



дефабуларизација; во силно изразената субјективност и интровертниот 

карактер на раскажувачот; во стилските повторувања и варијации; во 

асоцијативни техники на претопување на стварноста со сеќавањата и 

соништата, како и во елементите со експресионистичка конотација: интензитет, 

дихотомичност, дисторзичност и активизам. 

Класичната наратологија го дефинира модерниот херој како субјект на 

фокализација, егзистенцијалистички херој антибуржоаски или политички 

ангажиран. Романот на Црњански покажува еден исклучителен квалитет на 

субјективизирање на структурата на материјата/просторот, што значи дека 

просторот не само што не е одвоен од субјектот, туку напротив субјектот ги 

артикулира личните интелектуално-емотивни и духовни потреби во 

просторните регистри. Според Мило Ломпар, ова е една иновантна 

раскажувачка постапка во српската книжевност, а Црњански е авангарден или 

радикален модернист, за разлика од Иво Андриќ кој е претставник на т.н. 

традиционален модернизам.  

Во книгата „Симболичка имагинација“ Жилбер Диран укажува на два 

начина на претставување на светот: директен или индиректен. Првиот се 

однесува на перцепција или проста сензација и одговара на референцијалната, 

искуствена, сетилна перцепција на стварноста, додека вториот се однесува на 

имагинација и е во форма на сеќавање на детството, замислување или 

претстави (отсутниот објект е претставен во свеста преку слика/ки).  

Референцијалниот свет на Црњански е светот на војната, опустошен, 

празен, во него се мешаат предвоените и повоените сеќавања, реминисценции 

на домот, патувањата, болниците, слики на мајката, тетките и др. Неговиот 

јунак е егзистенцијално и психолошки детерминиран од социо-историскиот 

контекст со наглсен анти-воен дефетизам, чувство на бесмисла и рамнодушност 

кон животот. Уште во првата реченица од „Дневникот“: „Есен и живот без 

смисла“ е сублимирана неговата емотивно-интелектуална и изразна моќ за 

доживување на апсурдноста и безначајноста на животот. Меѓутоа, овој исказ не 

ја ограничува смислата само на неговата емотивна компонента, во него е 

присутна и една метафизичка димензија, која како што појаснува Никола 

Милошевиќ одговара на оние специфични духовни состојби на доживување на 

универзален критички став за бесмисленоста на постоењето. Присуство на тага 

поради чувството на залудност и ефект на помирување со егзистенцијата. 



Според тоа, покрај меланхолијата, за која многумина истражувачи смеатаат 

дека е „најголема движечка сила“ во творештвото на Црњански, и емотивната 

карактеристика на јунакот во „Дневник за Чарноевиќ“ е еквивалент за еден 

аксиолошки, универзален однос кон светот.  

Неговиот јунак кој штотуку ги преживеал стравотиите, ужасите и апсурдите 

на една од најсуровите војни во историјата на човештвото, е уморен од 

животот, исцрпен и отуѓен во модерниот свет. Странец преку кој се доловува 

кризата на европската егзистенција. 

 
„Мојот студен поглед и туѓата насмевка, матна и зајадлива, ги плашеа овие 

стари жени... Мене за миг ќе ме помилуваа нивната срдечна насмевка и 

стисокот на рацете; но потоа повторно ме обземаше огромна здодевност.“ 

(Црњански: 30)  

 

Неговата куќа од детството е заменета со фронтот. Топлината на домот со 

студенилото на војната. Затоа, во романот на Црњански куќата е посакуван 

простор. Нараторот ги евоцира спомените на куќата од детството, како простор 

на тага, но и на неизмерна среќа. Неговата презаштитеност – симболизирана 

преку белите ракавици е само еден детаљ на теофанијата на детството. 

Повторно оживеаното минато не е само минато на перцепција, туку повторно 

обојување (колоритност) на сликите со помош на имагинацијата. Сликите од 

минатото/меморијата, со сета своја способност за психолошка резистентност 

во/низ времето, неминовно предизвикуваат длабоки емоции и чувствувања кај 

единката: 

 
Легнуваме и ја поставуваме ноќта полна со ѕвезди на градите; срцето веќе 

не чука, чукаат спомените. (Црњански: 24) 

 

Болестите беа моите најубави доживувања. Ме облекуваа во бело и ме 

поставуваа пред прозорецот, а луѓето застанувааа и ме гледаа. О, што сè 

правеа со мене. А, и на мајка ми се сеќавам само како низ сон. Беше млада 

и убава вдовица. (Црњански: 12) 

 

Тогаш со насмевка горчлива признаваше дека е несреќен. Сè што се 

наоѓаше околу него го презираше, сето тоа беше залудно и смешно, а очајна 



радост будеше во него, која тој ја посакуваше. И беше мирен и благ. 

(Црњански: 52)  

 

Меѓутоа, субјектот на Црњански на фасцинантен начин нуди алтернатива за 

егзистенцијалниот апсурд на модерниот човек. Тој не е само битие кое се 

откинува/застранува од тоталитетот, тој е и индивидуалистички и универзално 

конципиран, па така, покрај карактеристичната тага, рамнодушност, 

резигнација, дефетизам и нихилистички расположенија, тој ист субјект со 

силата на своите визии се вивнува до космички димензии, се стреми кон 

непознати далечини, станува сонувач, мечтател кој создава нов свет – свет на 

среќа. Токму тоа ново чувствување на светот во кој сите нешта се поврзани на 

фасцинантен начин со силата на мислата, слободата и интуицијата Црњански 

го нарекува суматраизам.  

Според Диран „кога имагинарното произлегува директно од 

чувствувањето не постои спротивставување меѓу мечтаењето и опипливата 

реалност, туку соучешништво, помеѓу јас коешто сонува и дадениот свет, 

постои таен договор“ (Диран: 66). Башлар укажува на „две суштествувања во 

еден сонувач и едно мечтаење... Зошто, и сонувачот којшто е двоен според 

психоаналитичката теорија, проектира самиот, во некој вид вкрстена проекција, 

еден предмет на неговиот сон, повторно двоен: Нашиот двојник (сонот) е 

двојник на нашето двојно битие“ (Диран: 68). 

Со појавата на двојникот во романот Црњански создава драстичен 

семантички контрапункт, така што призорите на војната ги заменува со 

прозрачните и животописни простори на Суматра:  

 
Тогаш, една вечер, дојде тој, јас веќе никогаш нема да го заборавам. Потоа 

набрзо исчезна, па сепак тој ми беше повеќе од брат. (Црњански: 45) 

 

Јас се обидов да заспијам, но тешко ми одеше, тој постојано ми шепотеше, а 

во тој миг како во некое огледало над главата го гледав сопственото лице. 

(Црњански: 48) 

 

Кога неговиот хомо-дуплекс страствено раскажува за небото и морињата, 

зборува и за неговата мајка „кога зборуваше за нејзината бела коса, мене ми се 



причини дека сонувам, толку наликуваше на мајка ми. Ах, никогаш нема да ја 

заборавам таа жена.“ (Црњански: 47) Гастон Башлар смета дека „морето е еден 

од најголемите, најпостојани мајчински симболи“, според тоа доколку морињата 

се мајчински, од психоаналитичка смисла имагинарните патувања на Петар 

Рајиќ по водите на Суматра во романот на Црњански претставуваат еден вид 

на симболичка компензација на отсутната мајка. А, просторите на Суматра се 

доживуваат како привилегирана симболичка космологија – простор каде што се 

обновува човечката среќа. 

 
На својот топ на палубата, во ноќите ѕвездени, на синото море, кога никаде 

не можеше да види ништо друго освен небо и вода, тој беше господар на 

светот. (Црњански: 52) 

 

Сосема е јасно дека во овој дел од анализата навлеговме во сферата 

која Диран ја нарекува имагинарно претставување на светот, а која во романот 

на Црњански најчесто се доживува преку соништата, визиите и интуицијата на 

раскажувачот.   

На едно место Анри Бергсон ќе рече: „нема ништо мистериозно во 

способноста за интуиција“, што ќе се покаже како основа на неговите идеи за 

постоењето на една стварност која може да се разбере со помош на интуиција, 

а не со интерпретација. За својата теорија на интуицијата Бергсон многу и 

должи на кинематографската уметност, најмногу поради неговиот опис на 

индивидуалниот, внатрешен (ментален) живот на индивидуата како мноштво 

подвижни слики кои континуирано се надоврзуваат во форма на сеќавања, 

расположенија и перцепции.  

Не е тајна дека и самиот Црњански во својот „Дневник“ применил 

елементи од теоријата на Бергсон за разграничување меѓу физичкото и 

психолошкото време. Ваквото слободно движење низ времето во „Дневникот“ 

се постигнува преку скок-техниката, која Станко Корач ја објаснува како 

„принцип на скитачки симултанизам.“ Кога ликот е зацврстен, позициониран 

за/во просторот, тогаш размислува и патува низ времето... Времето се мери со 

менталниот часовник на ликот, преку запазувања, впечатоци и чувствувања. 

Според тоа, наглиот премин во прекрасните простори на Суматра претставува 

еден вид на симболичко бегство од опкружувањето, имагинарно издигнување 



од апокалиптичнатото секојдневие, особено во екот на војната. Тогаш, Суматра 

станува симулакрум: земјата на утеха, надеж и спокој во која егзистенцијално 

демотивираниот субјект наоѓа последно прибежиште. Таа се претвора во 

„простор на среќата“ како што ја нарекува Петар Џаџиќ, во која субјектот 

стекнува „трајно чувствување на душевниот мир и заштитеност од олуите на 

светот.“ Тежнеењето на душата кон состојба на атаракса, хармонија и леснотија 

е во основата на суматраистичкиот концепт на Црњански. 
 

Не се мешаше во препирките, а веќе не веруваше во ништо друго освен во 

некои сини брегови на Суматра. Таму беше неговата судбина. Чувствуваше 

дека неговиот живот само поради една румена билка е на Суматра. И тој се 

смееше мирно. Беше вљубен па кога животот не можеше да го спаси, што 

уште можеше да го задржи? (Црњански: 53) 

 

Кога еден стар свештеник во морнарски капут му пријде и го праша дали е 

католик, а тој му одговори: Јас сум суматраист. (Црњански: 55) 

 

Во книгата „Психоанализа на огнот“ Башлар разликува „формална“ 

имагинација, која според него е миметичка и поврзана со природата и 

„материјална“ која е способна да се одвои од природата и да премине во чиста 

имагинација. Додека првата се врзува за сликата и ја репродуцира стварноста, 

втората имплицира суштински однос со аморфната, виртуелна стварност 

подложна на бесконечно трансформации.“ (Перниола: 139) Според него, 

ваквата имагинација е постојано во потрага по другост во однос на актуелната 

стварност и се одликува со екстремен динамизам чија крајна инстанца е во 

радоста и среќата која ја добива субјектот што е препуштен на таквата состојба.  

Кај Црњански појмовната активност на субјектот и активноста на имагинацијата 

се комплементарни. Во оваа чудесна синестезичност на слики, симболи, 

доживувања, сеќавања, имагинарното се меша со креативното, со слободата, 

копнежот, среќата и визијата: 

 
 Во визии бели и јас одев поднаведнат со царот преку березинските санти. 

Во визиите луди јас лежев до нозете на Нерон, кога Рим гореше во морето 

на жарта, а Попеа со витата половина поминуваше и се смееше на 

пријателот, кој со запенета уста го повикуваше името на Омир и му пееше 



на морето во залезот сончев. И јас седев со рибарите и се влечкав по 

пристаништата, каде што девојките се нудат толку евтино и зад сите, и јас 

до колена цапав во калта и снегот покрај железничките колосеци, низ 

мрачните шуми без цвркот на ниедна птица. На шарените бродови со 

рибарите од Хиос тивко се капев во зората, која солзливо пристигнуваше и 

имаше уста миризлива и јасна. Во темните бури и јас во визиите седев на 

Камчатка и гледав како тромаво се кршат бреговите и грмат и се распаѓаат, 

како илјадници костури и купишта ќелави черепи. Низ душата ми помина 

лекомислениот Балзак со разбушавена коса и прелета генерал Боливар, 

крвав и млад; а ноќе се враќав дома и ги гледав децата сместени по шест во 

еден кревет, во партали по подовите влажни. Лежев во вечерта магловита 

од јорговани во прегратката на една жена со очи замаглени, гледајќи го 

морето зад гробиштата во Сплит. И така се ослободив и се одродив од сè. И 

веќе ништо не ме врзува ни за доброто ни за злото. И така се ослободив од 

сè. (Црњански: 22-23) 

 

Слична плуралистичка визија на светот како кај Црњански може да се 

препознае и во раните идеи на Николај Берѓаев според кого „Светот ќе се 

претвори во фикција, доколку не се поставиме на стојалиштето на 

индивидуалистичката и плуралистичка метафизика“ (Devcic: 137) Иако, главна 

карактеристика на Берѓаевата метафизика е поимот на супстанцијата,  тој ја 

сфаќа како жив активен дух, без кој не е можна ниедна акција или процес. На 

супстанцијата ѝ е својствена слободата, која тој ја одредува како 

супстанцијална моќ, творечка сила на духовната егзистенција, од која се 

создава иднината. Светот е спиритуалистички. Душата на светот е носителка 

на единството.  

Но, од друга страна секоја личност, појава или предмет се истовремено и 

социјално детерминирани и се перципираат како „знак“ кој упатува на други 

појави, предмети или субјекти кои го обезбедуваат контекстот кој им го 

обезбедува идентитетот.  

Креативниот свет на Црњански е огромен флуид во чија есенција 

мистично се претопуваат и взаемно коегзистираат: видливото и невидливото, 

материјалното и ирационалното, референцијалното и симболичкото, 

објективното и субјективното, индивидуалното и универзалното, битието и не-

битието. Тој е симболичка онтологија, во која „имагинарното се меша со 



креативниот динамизам, со „поетското“ проширување на секоја конкретна 

слика.“ (Диран: 5) 

Меѓутоа, креативниот чин на Црњански означува и транседентирање на 

паднатиот и визија за еден подобар свет, како и борба за негово остварување. 

Поради тоа во неговиот креативен чин секогаш е присутен и есхатолошкиот 

момент. Ако, основните одлики на српската авангардната модерна, на која ѝ 

припаѓа Црњански се стремеж кон индивидуализам, слобода на изразот, 

рефлексивност, интелектуализам и космополитизам, не треба да заборавиме 

дека духовниот супстракт на ова движење има и интенционален карактер, затоа 

што се залага за драстични институционални промени и преиспитување на 

вредностите и критериумите врз кои е засновано и нормирано српското 

граѓанското општество во првите децении на XX век. 
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