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Одгласи на фолклорот во драмата „Лепа Ангелина“ на Благоја 

Ристески – Платнар  

 

 

Трајче Стамески 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

 

 

Овој текст ги разгледува различните видови на интереференции и интертекстуални 

релации меѓу фолклорните модели (македонските народни песни за Болен Дојчин) и 

современата македонска драма „Лепа Ангелина“ на Благоја Ристески – Платнар, во 

распон: од редефинирање на традиционални мотиви, семантичко редизајнирање на 

фигури на меморијата (Болен Дојчин, Ангелина, побратимите и др.), па сè до 

користење на карактеристични модернистички и посмодернистичка техники и 

постапки.  

 

Клучни зборови: драма, фолклор, Болен Дојчин, Ангелина, трагедија      

 

 

  



Драмата „Лепа Ангелина" (1995) од Благоја Ристески – Платнар го продолжува 

континуитетот во современата македонска драмска продукција за модерено 

препрочитување и редефинирање на македонското културно и историско 

наследство. Напишана во девет ненасловени сцени, секоја со воведна 

дидаскалија во која се дефинира драмскиот простор, оваа драма изобилува со 

сценски референции преку кои се откриваат ситуациите и се детерминираат 

карактерите како фигури на меморијата. Иако, темелната драматуршка идеја за 

својата трагедија „Лепа Ангелина“ Благоја Ристески-Платнар ja реализира 

преку уметничко транспонирање на елементи од фолклорниот модел 

(народните песни за Болен Дојчин), сепак постои јасна тенденција за 

интерпретативно надополнување на „празнините“ меѓу клучните настани од 

фолклорниот топос, поради што оваа драма може да се чита како „драмска 

адаптација“ на епската народна песна. Според, Мишел Павловски основната 

методолошка постапка во „Лепа Ангелина“ на Платнар се состои во намерата 

„митот да се демитологизира до ниво на реалистична приказна.“ И Владимир 

Милчин, смета дека Платнар ја транспонира митската структура во сегашноста, 

односно „преку митот и историјата се обидува да ги прочита, да ги побара и да 

ги најде темите кои го преокупираат денешниот човек“ (Мухиќ, 1996: 141). И 

двата коментари ја доловуваат комплексноста на драмата на Платнар, која се 

должи на херменевтиката на нејзината двојнокодирана структура: од една 

страна индикативна е намерата на авторот за симулација на далечен 

митолошко-пагански свет со сопствена идејна и философска концепција врз 

фонот на конкретна реалистична (историска) основа (во овој сегмент драмата 

го користи и естетскиот потенцијал на фолклорниот прототекст); додека 

вториот аспект се однесува на сите дополнителни, авторски креативни 

интервенции поради кои овој драмски текст се перципира како оригинално 

драмско дело со високи уметнички вредности, со кое се задржува 

континуитетот на  модернистичките и постмодернистичките тенденции во 

македонската драмска продукција започнати уште од раните седумдесети 

години на XX век.  

Од воведната сцена во „Лепа Ангелина“ евидентна е намерата на авторот 

да го конципира ликот на Дојчин врз традиционалните митски и фолклорни 

претстави за суперперсоналниот хабитус на митско-пагански јунак: „Изгледа 

импозантно: со долга коса и кожен калпак на главата. На левото бедро носи 



сабја дипленица, на десното сјаен кинжал. Облечен е во панцирана кошула“ 

(Ристески-Платнар, 1996: 8), со кој се нагласува неговата полубожествена 

природа: „Ти си оној, избран меѓу сите мажи, на луѓето долу да им каже што 

сверите смерат. Таму каде боговите пируваат не си гостин, но и на 

трпезата човечка не седнуваш. Бесмртноста не ти е особина, ама смртта, 

таа препредена љубовница, од тебе се клони“ (Ристески-Платнар, 1996: 12), 

Во драмата Дојчин, кој по сила се изедначува со Хектор, е обдарен со 

„железна“ волја да ги пронајде реквизитите на богот Перун. поради што ги 

игнорира предупредувањата од побратимите и од Св. Недела: „Страшна 

клетва над тебе се густи, се цепат сред твојот пат бездни пусти, димни 

гротла што ќе те голтнат. Бог веќе е гневен Дојчине Солунчанину и 

нетрпелив“ (Ристески-Платнар, 1996: 18).  

Напнатоста меѓу јунакот и Бог ги артикулира почетните елементи на 

трагизмот, кој според Аристотел подразбира специфично однесување на ликот 

со исклучителни, херојски атрибути, со високо развиена морална свест и 

голема физичка и психичка сила во момент кога треба да направи избор меѓу 

две алтернативи. Во суштина едната страна на изборот секогаш налага 

компромис со барањата на устројството на светот, чии чувари се боговите. Но, 

ваквиот компромис обично јунакот го разбира како чин на предавство на 

сопствениот карактер и доблест, поради што самоуверено го отфрла, но затоа 

ја прифаќа алтернативната можност која редовно го води кон страдање или 

пропаст. При тоа, не треба да заборавиме дека и во истрајноста да остане 

доследен на одлуката која веќе еднаш ја има донесено, се согледува 

исклучителната природа на трагичниот јунак. Веќе тука е јасно дека станува 

збор за стандардна ситуација во која ликот го игнорира судбинското 

предупредување пред големото искушение, поради што се генерираат 

трагичните консеквенци во вид на казна или болест на јунакот. Слично 

сценарио е инкорпорирано и во основата на народната епската песна, каде што 

претставата на централниот јунак е хибридизирана форма на исклучителен 

карактер и силна личност, пропратени со специфични подвизи кои ја 

истакнуваат и неговата горделивост, импулсивност и непромисленост.  

Ако од почетната сцена во драмата „Лепа Ангелина“ е видливо 

инвестирањето во митско-паганската слика на јунакот Дојчин, како некој што е 

полн со самодоверба и беспрекорно горд на својата речиси бизарна 



исклучителност, тогаш одлуката што ја носи ликот е субјективна, а неговото 

авторитарното настојување да ја спроведе до крај  дополнително го соочува со 

деструктивните последици. Затоа, демонстрирањето на сила и насилното 

влегување во светиот храм ја артикулира клучната грешка на јунакот (акт на 

незнаење и хибрис): „Во триста години, што е црква затворена, триста 

јунаци се пробрани се пробаа нејни вити двери да отворат. Никој не успеа, 

ниту жив од потфатот се избави. Ти кој си што ти се даде сал со лесен 

удар на десното колено оковите и штрангите, жапките и клучевите да ги 

строшиш?“ (Ристески-Платнар, 1996: 14). 

Во овој дел од драмата се инсистира на заслепеноста на јунакот поради 

што тој  провоцира слични постапки (во поекстремна форма) кои го водат кон 

нова трагична грешка (обљубување на светицата): „(И приоѓа и ја гушнува.) 

Нема казна пострашна од тоа да те лишат од љубовта, нар скинат од 

дрвото на семирот, да и се дадеш... Не тргај се, не бегај ми така, сето мое 

ткиво да те појми сака... И усните, од блаженството дното, подај ми ги. (Ја 

бакнува.)“ (Ристески-Платнар, 1996: 22). 

Очигледно е дека и во двете драмски ситуации Дојчин е прикажан како 

осилен и тврдоглав јунак, кој со своите непромислени и дрски постапки го 

предизвикува Божјиот гнев, поради што и ќе биде казнет:  „Готово е Дојчине, 

ти го испи отровот. Таму каде требаше да биде нектарот на сласта, до 

страста телесна што води, таму змијска плунка најде. (Дојчин паѓа 

превивајќи се од болка.)“ (Ристески-Платнар, 1996: 22).  

Сепак, и покрај тоа што станува збор за јасна издиференцираност меѓу 

сферите на земното и на божественото, се поставува дилемата: дали 

Дојчиновите пркос и горделивост се доволно силни причини за строгата казна 

од страна на боговите, со кои практично е понижена и повредена неговата 

херојска чест? Од митолошките дискурси е познато дека понижувањето на 

ексклузивитетот на јунакот е дел од стратегијата на казнувањето. Но, постојат 

примери кога трагизмот на јунакот е судбински предодреден, како што е 

случајот со Едип. За драмата на Платнар, не е потребна посебна читателска 

компетенција за да се препознаат „длабинските“ врски со митот за Едип или со 

драмата „Цар Едип“ на Софокле. Се разбира, дека постојат принципиелни 

разлики помеѓу овие драми, но во суштина и кај двете топосот е сличен: по 

серија од незнаења (непознатото потекло, убиството на Лај, женидбата со 



Јокаста), судбинската предодреденост од пророштвото е толку силна, што 

Едип е однапред осуден на животен пораз. Фрапантна е неможноста на ликот 

за алтернирање на судбината. Тој не само што дејствува во незнаење, туку е и 

во перманентна потрага по сопствениот трагизам и уште повеќе на крајот се 

самоказнува (Едип е и убиец и детектив и судија). Како што спомнавме 

претходно, во случајот со Дојчин на Платнар, трагизмот е мотивиран од 

индивидуален чин на обљубување на светицата, кој се толкува како постапка 

на сквернавење на светатa хармонија, но и како дрско и примитивно 

предизвикување на Бога (кон кој, да биде јасно, Дојчин нема привилегиран 

однос, од причина што верува во спротивната политеистичка митологија), 

поради што и го навлекува неговиот гнев. Меѓутоа, во тој суров занес и екстаза, 

Дојчин не е свесен за големината на Богот, а исто така е дискутабилно и 

прашањето дали Дојчин може да ја предвиди можноста да биде тешко казнет?! 

Дури, со болеста, тој ја препознава грешката и сопствената положба пред 

величината на Бога. Меѓутоа, во идеолошкиот код на драмата гревовите се 

консолидираат: почетниот грев повлекува нов грев, се активира клетвата, која 

ја детерминира судбината на ликот, така што Дојчин (сега веќе Болен Дојчин)  

нема никакво влијание врз сопствените понатамошни постапки. Тој не е 

„модератор на сопствената судбина“, ниту пак, може да ги ублажи нејзините 

катастрофални последици. 

По „пресвртот на судбината“, (ненадејната болест на Дојчин), кралот го 

губи клучниот фактор на поддршка и заштита, ваквата новонастаната ситуација 

ја користат високите кралски структури кои прават преврат, т.е. насилно го 

заземаат местото на кралскиот престол.i Детронизирањето на кралот го 

повлекува проклетството над градот, поради што во драмата се прикажуваат 

сцени на негова тотална дезинтеграција.ii Затоа, во моментот на драмски 

„климакс“, кога злото кулминира, во драмата се активира  Ангелина, сестрата 

на Болен Дојчин, навестувајќи го можниот спасоносен расплет преку 

артикулирање на контроверзната идеја дека „гревот со грев се искупува“. 

Елиминирањето на пророштвото се поврзува со нејзиното жртвување, 

кое е истовремено парадоксално и запрепастувачки интригантно, затоа што 

налага инцестуален однос со сопствениот брат. Но, и покрај неможноста за 

алтернатива пред волјата на боговите, во моментот кога Ангелина дознава за 

пророштвото, таа доброволно ја прифаќа саможртвата, поради што таа добива 



нова димензија и се поистоветува со „чинот на дарувањето“.  Според тоа, 

фатумот во драмските ситуации е во тесна врска со парадигмата на човечката 

послушност, односно непослушност пред боговите, поради што ликот на 

Ангелина е идејно и естетски поблизок до концептот за Јов, за разлика од 

Дојчин кај кого се индикативни сличности со Царот Едип.iii Затоа Дојчин се 

перципира како дејствителен принцип (налага акција), за разлика од Ангелина, 

која во суштина е пасивна и потчинета на волјата на боговите, што на 

симболичко рамниште ја генерира суштинската дистинкција меѓу двете 

концепции во драмата на Платнар: едната, артикулирана преку јунакот Дојчин 

кој не се повлекува назад, затоа што нема бегство и по цена тоа да води кон 

проклетство, наспрема таа на Ангелина, за пасивното прифаќање на 

судбината, поради свеста дека е невозможно „бегство од проклетството“. 

Сепак, и покрај неминовноста, саможртвата на Ангелина има и „длабински“ 

мотивирана и прагматичка цел: градот Солун треба да биде спасен од 

Пророштвото, поради што Ангелина прераснува во детерминизам од типот на 

онаа што е избраната преку „забранетиот“ чин да ја ослободи божјата милост 

за општочовечко добро: „Значи јас сум таа избраната меѓу сите сестри, меѓу 

сите жени, вековите долги да ги спои и усклади во грев бескраен, грев што 

трае над времето...“ (Ристески-Платнар, 1996: 64-65). 

Иако, Ангелина е ставена во императивна положба која ѝ налага 

недвосмислено да ја прифати зачудувачката логика на судбината „која ја 

обесчестува и понижува“, сепак таа самоуверено успева да ја издигне 

сопствената љубов кон братот до исклучителни размери, така што 

„симболичкиот чин на возвишени емоции“, прераснува во суптилен компромис 

меѓу еротското и етичкото. Поради тоа, нејзиното самоиницијативно и 

решително упатување кон постелата на Дојчин не го доживува ниту како срам, 

ниту како „плач, страдање, лом умствен, низ лудило бладање, туку нежност 

очите што ќе ти ги засени и твојата спознаја за смртта ќе ја мени во 

љубовна спознаја“ (Ристески-Платнар, 1996: 88). 

Индикативно е дека жртвувањето на Ангелина истовремено ги генерира 

значенските дихотомии во драмата: грев и казна, спас и срам, ослободување и 

смрт. Во овој дел од драмата, Платнар врши суштинско семантичко 

редизајнирање на стандардниот мотив од народните песни за Болен Дојчин. 

Посебно на варијантите со атипичен крај „во кои Дојчин на својот верниот 



побратим – платнар му ја дава сестра си за жена“: „- Еј бакалин, мој побратим,/ 

јас си одам и умирам,/ да ја гледаш мојта сестра,/ мојта сестра лична Анѓа!/ 

Мое имајне на тебекај,/ моја куќа на тебекај, моја сестра на тебекај./ Јас го 

спасих Солуна града,/ да не оди во арапски раце./ -Се одврза Дојчин и си умре“ 

(Пенушлиски, 1986: 57-58).  

За разлика од народната песна, во драмата на Платнар, Дојчин се 

обидува да ја оттргне Ангелина од себе си, давајќи ѝ благослов да се омажи за 

Жолта Евреина: „Бегај сестре ти од мене, сега веднаш! Остави ме сам да 

платам, да преплатам за лудоста што ја сторив. Нека во вечноста се 

расточам, исчемреам... Бегај Ангелино... Земи сè што треба, што е нужно и 

пат недоодим ти запати... Но, пред тоа ти омажи се: Жолта Евреина, 

мојата кршна побратима, маж за пример ќе ти биде: ќе те двори, а не кори, 

ќе те теши да утеши, ќе те љуби непохотно...“ (Ристески-Платнар, 1996: 83).  

Според тоа, наспроти карактеристичниот антагонистички однос меѓу Дојчин и 

побратимите во народните песни, во „Лепа Ангелина“ иницијално се негуваат 

темелните вредности на пријателството во традиционална смисла (доверба, 

верност, почит кон побратимот). Но, индикативно е дека болеста го намалува 

авторитетот на Дојчин, а го зголемува апетитот за власт кај неговиот побратим 

Митре Поморјанче, поради што тој се одметнува од дружината и се приклучува 

кон „високите“ кралски структури во заговор против кралот. Во овој случај 

Митре Поморјанче е пријател на Дојчин во онаа смисла во која секој може да се 

нарече пријател на некоја славна личност. Ако, Дојчин отсекогаш може да се 

поистовети со сопствениот успех и слава, тогаш за Митре Поморјанче 

посакувањето на тој успех и слава значи да се посакува и позицијата која води 

до него. Од психолошки аспект, ваквата желба на субјектот подразбира потајна 

идентификација со славната личност, која во суштина е првенствено 

конкурентска, што значи и амбивалентна. Така, доминантната авторитетна и 

херојска позиција на Дојчин во драмата има и латентна конкуренција во 

сопствената класа рефлектирана во посакувањето на побратимот Митре да ја 

достигне славата на обожуваната личност. Сепак, неговата намера е осуетена, 

поради ненадејното враќање на излекуваниот Дојчин, а во драмата повторно се 

воспоставува почетната рамнотежа на силите.  

Меѓутоа, смртта на Дојчин е запишана во пророштвото, а 

ослободувањето од клетвата е само привремено и во функција да се ослободи 



градот: „Не страхувај Жолта Евреина, моја кршна побратима, пред да ме 

стигне она што мора, мора вам непозната, Солун ќе го спасам.“ (Ристески-

Платнар, 1996: 97).  

Во овој сегмент Платнар ја сигнифицира заштитничката улога на јунакот 

и неговото трајно верификување во колективната меморија: „Ѕидините 

останаа, тврдините негибнати, пожарите престанаа, чума страшна се 

повлече, градот блеска оддалеку. Туку внатре, ој мајкини, во луѓето завист, 

подлост, злоба гола, зацарува. Кога слободата немоќному да ја сноси, се 

дарува, тогаш таа од дар рајски, во усуд адски преминува и ја ломи свеста.“ 

(Ристески-Платнар, 1996: 110).  

Крајот на драмата е во духот на старогрчките трагедии („Цар Едип“ и 

„Антигона“ на Софокле), затоа што судбината на тројцата синови на Дојчин и 

Ангелина, по смртта на своите родители, наликува на суднината на 

наследниците на Едип и Јокаста. Но, додека херојскиот трагизам и слава се 

еклатантно наменети за Дојчин, безрезервната жртва на Ангелина е целосно 

девалоризирана, поради што таа е отфрлена и презрена од колективот и 

проколната на бесцелно талкање. Поистоветувајќи ја нејзината „неморална“ 

постапка со смртен грев, јавниот суд го верификува гревот, а ја елиминира 

вистинската благородна и возвишена цел. По иронија на судбината Спасениот 

го казнува Спасителот: „О, суштество дивно, негибната чедност, ти наивно 

мислиш: за луѓето нема вредност тоа што ги спаси, родот твој дамна се 

гнаси од постапката. Та тоа е секогаш така меѓу дребните, меѓу оние 

ништи што се духом, за спомен невредните: со сета душа саката, да ја 

мразат раката која од дното ги крена.“ (Ристески-Платнар, 1996: 105).  

Затоа, и каменувањето на Ангелина на крајот од драмата и на 

симболички начин алудира на библиското каменување на грешницата. Иако, 

жртвувањето на Ангелина ја има истата вредност и заслуга со тоа на Дојчин, 

сепак „етичкиот“ кодекс на колективот зачудувачки и сурово го отфрла не 

верификувајќи ја на тој начин „искупителна моќ на гревот“. 

Сфатен како елементарна форма на престап или прекршок на 

определена етичка норма; поставен како противтежа на природната 

организираност на светот; отстапка од правилата на животот, од моралните 

закони и забрани, инцестот речиси без исклучок, како последица, предизвикува 

некоја несреќа или трагизам. Иако, со внесувањето на  инцестуалниот мотив во 



драмското дејство во „Лепа Ангелина“ се постигнува кулминација, сепак 

Платнар ја третира идејата на инцестот како нужен предуслов за отстранување 

на пророштвото и неопходен „откуп за предизвиканиот грев“ – сквернавењето 

на храмот и светиците од страна на Дојчин. Според мислењето на Мишел 

Павловски „во свесното влегување во гревот на Ангелина и Дојчин ги 

препознаваме цртите на христијанскиот бог кој се жртвувал за човештвото“ 

(Павловски, 2004: 141).  Ферид Мухиќ, смета дека оваа драма „сосема надвор 

од хоризонтот на просечен поединечен поетски живот, ги супсумира 

невидливите константи на гревот и милоста.“ Според Мухиќ, гревовите со кои 

се соочуваат ликовите во драмата се нужни, тие не можат да ги изменат, така 

што ќе се спротивстават на волјата на Бог. Но, нивната големина се состои 

токму во нивната способност и сила да ја издржат големината на гревот, да се 

соочат со трагичните консеквенци. Во таа смисла тие ја немаат онаа 

божествена моќ да ги изменат одлуките на судбината, но затоа стоички и 

недвосмислено се исправаат пред најголемите искушенија (Мухиќ, 1996: 118). 

Без оглед, на тоа дали ќе ја прифатиме Аристотеловата концепција за 

судбинската предодреденост на ликовите или тезата дека јунаците во драмата 

на Платнар се апсолутни „креатори“ на сопствената судбина, драмата „Лепа 

Ангелина“ на Благоја Ристески – Платнар претставува исклучително 

квалитетно драмско остварување во новата македонска книжевност. Драмски 

текст во кој креативно редизајнираните елементи од фолклорната матрица 

(македонските народни песни за Болен Дојчин) се суптилно хибридизирани со 

намерата на авторот, во центарот на драмските дејства да го постави 

емотивно-мисловниот и психолошкиот профил на индивидуата и нејзиниот глас 

преку кој можат да се препознаат и актуелни, но и универзални проблеми на 

стварноста.  
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i За одредени заедници насилното симнување од кралскиот престол го симболизира 

понижувањето на кралот е карактеристичен дел од ритуалната пракса.  

ii Во овој дел драмските сцени во голема мера наликуваат на сликите на градот Теба од драмата 

Цар Едип на Софокле, кој, исто така, ги трпеше катастрофалните последици од налетот на 

страшната чума, а чие отстранување беше возможно само доколку се откриеше вистинскиот 

убиецот на кралот Лај. Во драмата на Платнар сличностите се евидентни, тука болеста може да 

ја спречи само доколку Ангелина го „поништи“ пророштвото преку инцестуален однос со 

сопствениот брат Дојчин. 

iii Пророштвото кај Едип е примарно и тука судбината ги детерминира постапките на ликот, таа 

е однапред запишана во кодот на ликот, за разлика кај Платнар, судбината пророштвото се 

последица на грешната постапка на ликот.  



Troshevska, H. (2020). Existential Drama and Sadomasochistic Escapism in 18% Grey. 
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Секојдневно, безброј пати го поставуваме прашањето за смислата на човековата 

егзистенција, но сè уште никој не дал задоволителен одговор. Тоа прашање не си го 

поставува човекот сам на себе, ниту некој друг нему, туку самиот живот т.е. животната 

ситуација во која се наоѓа. Философијата на егзистенција ги разгледува решенијата на 

сите проблеми на отуѓеноста на современиот човек. Тој е потполно слободен и одговорен 

за секоја дејност и ангажман, за секоја постапка и ризик. Неговата волја е неговото 

суштинско јас, јатката на неговото битие. Секоја покрената акција е производ на неговата 

волја, затоа што самиот тој е како што тој сака и каков што тој е. За да се ослободи 

од јанѕата и тегобноста на животот, смислата на својата егзистенција ја наоѓа во 

љубовта. Виктор Франкл смета дека љубовта е еден од начините за да се пронајде 

смислата на животот. Оние кои се чувствуваат сакани и оние кои сакаат, не се прашуваат 

за смислата на својот живот - љубовта им го осмислува. Со губењето на љубовта - се 

губи егзистенцијата. Во продолжение ќе пропатуваме низ егзистенцијалните, 

ескапистички лавиринти  на главниот протагонист Зак во романот 18% сиво на Захари 

Карабашлиев. 

 

Клучни поими: егзистенција, Шопенхауер, ескапизам, љубов, садомазохизам, 

симулакрум 



 

Zachary = Zack 

Мултимедијалниот роман „18% сиво“ од мултимедијалниот артист и уметник 

Захари Карабашлиев, нè води на едно патување низ митската Америка, на 

патување кон внатрешното јас, кон сопствените мисли и сеќавања; ни овозможува 

да пропатуваме низ егзистенцијалните лавиринти на главниот лик од романот. 

Ова е книга за неколку неостварени љубови, напишана со многубројни 

автобиографски моменти, со музика и фотографија. Патувајќи од Бугарија до 

Америка, од Јужна Калифорнија до Њујорк, менувајќи се од Захари во Зак, преку 

фотографиите снимени со „Nikon FM“, ги гледаме неговите љубовни но и 

ескапистички акти, за на крајот конечно да стигнеме до последната станица на 

неговото битисување.                   

          Главните протагонисти Зак и Стела се претставници на едно транзициско, 

миграциско време, во кое тие не патуваат од Бугарија до Америка, туку го 

минуваат патот од себеси до себеси. Тоа патување е, всушност, потрага по 

баланс, по оние идеални 18% сиво кои Зак ги бара од своите црно-бели 

фотографии, по идеалната средина што не може да ја понуди човечкиот живот 

изграден врз големи контрасти на преголема среќа и преголема тага, зашто 

животот го прават вреден ситниците. Во овој роман суптилно се вткаени 

психолошко-философски нишки, што го прават исклучително забавен, разигран и 

живописен, непретенциозен, а - остроумен, на моменти бизарен и апсурден, но 

највеќе од сè - љубовен, но не и патетичен. Содржи повеќе од една едноставна 

историја за еден маж кој ја губи љубовта на својот живот, а потоа барајќи ја, преку 

елементи на криминал, интрига и трилер, открива нешто друго. Во оваа 

автобиографска проза со метафикционални елементи, Карабашлиев на 

жаргонски, на моменти и груб јазик, со бруталност и цинизам  го опишува животот 

на современиот човек кој мигрира во Америка. Всушност, Захари го опишува 

животот на Захари. 

 

 

 



Visualized thoughts 

На специфичен начин е компониран романот „18% сиво“. Составен е од три 

наративни линии. Првата наративна линија ни го отсликува американското 

секојдневие и крими-приказната за шверцувањето марихуана; патот од Јужна 

Калифорнија до Њујорк; патот на ескапизмот. Втората наративна линија е 

напишана во курзив – ни открива моменти од минатото, сеќавањата и почетоците 

на љубовната врска на Зак и Стела, која започнува во нивната татковина Бугарија, 

а продолжува во Америка, за потоа да премине во една сентиментална 

реминисценција на загубена љубов. Третата наративна линија е составена од т.н. 

проблесоци, односно кратки дијалози помеѓу Зак и Стела. 

За разлика од двете наративни линии за коишто можеме да кажеме дека се 

случуваат во сегашноста, односно во минатото, за третата дијалошка линија не 

можеме да кажеме дали е минатост или сегашност, во неа е содржана 

средишната точка, онаа во која се наоѓаат 18% сиво. Кај овие дијалози 

Карабашлиев има употребено филмска техника. Се карактеризираат со 

филмичност и отстапуваат од вообичаената форма на дијалог, па наместо од 

лева страна, тие кратки љубовно-еротски разговори се напишани од десната 

страна и секоја реченица започнува со мала буква. Авторот истакнува дека не ги 

правел отстапките по секоја цена, единствено што сакал е да „побегне“ од 

едноличноста на текстот: 

Оваа нелинеарна наративна линија, исполнета со флеш-бекови, можеме да 

ја наречеме бриколаж – уметничко дело составено од најразлични парчиња текст; 

парчиња од фотографија, музика, љубов, уметност, преку кои ја следиме 

историјата на Зак и Стела. Композицијата на текстот содејствува и со 

композицијата на фотографијата. Захари, кога фотографира, неговата цел е 

невидливото да се види во видливото, т.е. да се осознае историјата на 

фотографијата, а кога пишува проза, неговата цел е да даде видливост на 

невидливото (мислата). Затоа Карабашлиев успеал да направи одлична 

визуелно-мисловна синхронизација, ги визуелизирал сопствените мисли и 

чувства, и ги преточил во филмски (вербализирани) кадри. 

 



18% Stella 

Што се однесувса пак до уникатната метафора 18% сиво – како наслов на 

истоимениот роман – ја толкуваме од фотографски, но и од животен аспект. 18% 

сиво е термин кој го користат професионалните фотографи за да го насочат и 

наместат светломерот кон сивата карта на фотоапаратот како почетна точка на 

тргнување. Идеална фотографија е онаа која ги „фаќа“ сивите тонови и нијанси, а 

животот и не е ништо друго, туку „фаќање“ на тонови и нијанси. Секому треба 

некоја референтна точка (некој или нешто) според која ќе се позиционира. Ако 

осумнаесетте проценти од сивото ја даваат совршената фотографија, тогаш за 

ликот Зак, овие осумнаесет проценти би биле Стела. Таа е неговата референтна 

точка. Бараме 18% сиво, а единственото сигурно е „ова сега, што е и почетокот, 

и крајот, и пред, и потоа, и алфа, и омега, 18% сиво и 100% сега...друго 

едноставно нема!“ (Карабашлиев, 2015: 265). Всушност целиот роман е копнеж 

кон старото и отфрлање на новото. 

        - држи ја оваа карта пред себе, една секунда, треба да ја  

центрирам светлината 

- што е ова 

- сива хартија, 18% сиво 

- а за што служи тоа 18% сиво? 

- со него го местам светломерот. еве, го насочувам кон сивата 

карта - и светломерот веќе „знае“ дека тоа сиво е 18% 

сиво. Оттука, па натаму, пресметува што е потемно од тоа сиво и што е 

посветло. Гледаш ли...на секој светломер, му треба точка на тргнување 

- бојата на оваа хартија е точката на тргнување на секој светломер 

- не ме прашувај зошто е 18%, едноставно така е одбран 

- значи, животот, според фотографијата, е 18% сив 

- убавината на секоја фотографија, Стела, се крие во разработката на нејзините 

средни тонови, но деталите, животот на фотографиите 

е всушност во нивните средни тонови. 

(Карабашлиев, 2015: 86) 

 



Existence precedes essence 

Делото кое нам ни е предмет на интерес е пред сè егзистенцијалистичко. Затоа, 

најпрво ќе се осврнеме на основните егзистенцијалистички теории. Жан Пол 

Сартр вели дека егзистенцијализмот не е песимизам, туку оптимистичка строгост. 

Според него нема детерминизам, човекот е слободен, човекот е слобода.  

Човекот е сам и е осуден да биде слободен, осуден затоа што не се создал сам 

себеси, а сепак слободен затоа што е фрлен во светот и одговорен за секоја 

постапка што ја прави. Оттаму, првото начело/принцип на егзистенцијализмот би 

било дека: човекот не е ништо друго, ами она што тој од себеси прави. На 

егзистенцијалистите кои веруваат во Бог и на атеистите, заедничко им е што се 

држат до тоа дека егзистенцијата ѝ претходи на есенцијата, односно дека 

човекот најпрво егзистира, а потоа самиот себеси се дефинира. Повремената 

безнадежност на човекот е всушност огледало на нераскинливоста на неговата 

волја, чиј објективитет е неговата личност. Никаква надворешна сила не може 

човекот да го ослободи од маките кои потекнуваат од животот. Залудно тој сам на 

себе си создава богови и моли за она што единствено сопствената сила и волја 

можат да го направат (Шопенхауер, 1981: 290). Спасот и ослободувањето од јадот 

на овој свет не можат да дојдат од никакви богови, туку само од човекот. Силата 

за подобра егзистенција, за подобро утре, Зак не ја бара во никакви богови, ја 

наоѓа во себеси.  

          Борбата за егзистенција на Зак и Стела започна уште во Бугарија. Вљубени 

еден во друг, живеат заедно и крпат крај со крај, работејќи повеќе работи 

истовремено; Стела слика, Зак пишува раскази и прилози за локален весник, 

фотографира и свири гитара во бенд кој тој го формирал; хаотичен процес на 

борба за егзистенција. „Живеевме сиромашно - постојано на работ, а понекогаш 

и зад него.“ Меѓу испитните сесии, купува и препродава фармерки, шверцува 

кафе од Романија, касетофони од Македонија, јакни од Турција, пешкири од 

Грција. Желбата на Зак и Стела да го доживеат „среќниот простор“ е просторот 

што го опфаќа имагинацијата и тој не може да остане индиферентен. Тој простор 

го концентрира битието во внатрешноста на границите што заштитуваат. 

Понекогаш куќата од иднината е поцврста, посветла од сите куќи во минатото; 



наспроти родната куќа дејствува сликата на сонуваната куќа. (Башлар, 2002: 27-

28;104) 

 

Wild West 

„Америка започнав да ја откривам во подрумот на баба ми и на дедо ми. Уште од 

малечок читав многу сè што ќе најдев, но токму во подрумот го открив  Дивиот 

Запад.“  

(Карабашлиев, 2015:185) 

 

Маѓепсан од идејата за далечниот Запад, Западот на апсолутната сурова 

слобода, уште од дете знае дека еден ден порано или подоцна ќе живее во својот 

Запад. Зак го открива својот див Запад во книгите, филмовите, културата на 

Индијанците во Археолошкиот музеј во Варна, но сето тоа е само далечен одзив 

од вистинската слика. Животот во Јужна Калифорнија, губењето на Стела, 

работењето работа која е далеку од онаа каква што била во соништата, 

придонесоа да го осквернави својот Запад. Напуштајќи еден дом (Бугарија), а 

трагајќи по нов и поубав, добива еден простор кој не е онаков каков што го 

замислувал. Балканот е една гранична култура, географски, историски и културен 

мост меѓу Истокот и Западот, меѓу христијанството и исламот, меѓу Европа и 

Азија. И родната Бугарија на Зак претставува еден таков мост, граничник од кој 

излегуваат и „гранични идентитети“. Наспроти ирационалниот слаб Исток, стои 

рационалниот и прогресивен Запад; доминантен Оксидент наспроти пасивен и 

ирационален Ориент – местото кадешто Истокот и Западот можат да најдат 

заеднички јазик е „божествената генеза на човештвото“ (Едвард Саид). Од 

базичната поделеност на Истокот и Западот, произлегуваат т.н. жртви, поединци 

кои се наоѓаат на меѓникот на цивилизацијата. Во случајов, меѓникот е Бугарија. 

По долги години живот во Америка, на Зак му станува јасна разликата од 

замислениот Запад во кој ја проектира финансиската независност и уметничката 

слобода и реалноста. Но кога имагинарниот Запад ќе го покаже „своето лице“, се 

впушта во мазохистичко размислување за татковината. Зак, љубената жена ја 

поврзува со љубовта кон татковината, дури кога ја губи неа, започнува 



носталгијата кон домовината. Стигнат е на крајната точка на Западот, подалеку од 

овој Запад нема. „Тихи Океане, што барам тука при твоите кротки ласкања, 

додека во главата ми удираат брановите на Црното Море?!“ Зак чувствува како 

„идеалната“ Америка тоне. „Калифорнија ми стана јасно, немаше потреба од 

мене и од моите фотографии“ (Карабашлиев, 2005: 66, 104). Како билка која 

сака, а не пушта корен, Зак станува и секаде и никаде, и секој и никој.  

 

Liberum Arbitrium Indifferentiae  

„Но една книга - Светот како волја и претстава од Шопенхауер - го 

пројави во мене чудното и силно чувство дека не читам, туку се сеќавам. Долго 

време беше мое евангелие, кон кое се враќав повторно и повторно, кое го 

собираше сето напишано и кажано на Истокот и на Западот во една јасна, речиси 

минималистичка теорија, разбирлива за мене“ (Карабашлиев, 2015: 59). 

Вистината изложена во Шопенхауеровата книга Свет како волја и претстава, а 

која гласи: доколку човекот, во своите сфаќања, цврсто ја вклучи својата визија на 

светот, доколку би стекнал сознание дека животот не е трајно патење, туку дека 

во истиот тој живот би можел да најде задоволство во кое сосема добро би се 

чувствувал, сталожено и смирено би размислувал, животната храброст или љубов 

за живот би му биле толку големи што би ги прифатил сите неволји и маки што 

животот ги подложува. Е таквиот човек би стоел цврсто на земја и би немал 

никаква причина да се плаши (Шопенхауер, 1981: 255). 

Зак, го губи она што за него значи живот, егзистенција, и има можност да 

избере по кој пат ќе оди, по патот на резигнацијата или по патот на борбата. 

Љубовта кон Стела и љубовта кон фотографирањето го „одржуваат“ во живот. 

Самата егзистенција како и начинот на живот произлегуваат само од волјата. Таа 

е слободна и семоќна; внатрешна содржина, суштина на светот. „Волјата е 

безумниот режисер на светската претстава“ (Шопенхауер, 1998: 367). 

Се чини дека целиот човечки живот тече помеѓу желбите и остварувањата. 

По својата природа желбата е болка, а човекот презема доста напори да ја 

отстрани болката. Причината за нашата болка, како и за нашата радост, најчесто 

не се наоѓа во вистинската сегашност, туку само во нашите апстрактни мисли. Тие 



мисли некогаш се неподносливи, и предизвикуваат мака, но често пати прават 

физичката болка да не ја чувствуваме, зашто духовната болка е многу посилна. 

 

Escapism                                                                                                               

Надоврзувајќи се на претходно кажаното, човекот кога доживува болка и кога 

страда, бара разни начини да „побегне“ од светот кој го опкружува. Неисполнетите 

соништа доведуваат до незадоволство од себеси и од постоењето, што 

предизвикува човекот да оди подлабоко во илузорната реалност. Една од многуте 

причини за бегство од реалноста е незадоволството на личноста со самата себе. 

Тоа води кон „криза на идентитетот“. Субјектот се чувствува како да е на работ на 

амбисот што води кон ескапизам или потполно свесно и контролирано бегство од 

страна на субјектот. Ескапистот го „ризикува“ својот досегашен живот, го 

напушта познатото опкружување, ја напушта работата, го напушта местото каде 

што живее (во случајот на Зак тоа место е Јужна Калифорнија) и започнува 

потрага по нов живот. Зак тежнее кон промена на текот на времето, а 

единствената опасност кон таа промена и кон тој пат е да не се загуби во 

ескапистичкиот лавиринт. Специфичната состојба на бегство – Жил Делез ја 

дефинира како психички номадизам, односно „интензивно патување во место“ 

(Бановиќ, 2007: 32). Во нашиов случај имаме и физички и психички номадизам: 

Зак физички патува од Мексико до Њујорк, а психички од Америка до Бугарија, од 

себе до Стела.  

Личноста може да избере било што за да побегне од реалноста: дрога, 

алкохол, секс, уметност (Зак, на пример, ја фотографира Америка), виртуелен 

свет (во кој на крајот и влегува), итн. Но треба да се нагласи дека ескапистите се 

нурнати во избраната стварност со своите глави. Зак го започнува мазохистичкото 

патување од Јужна Калифорнија кон Њујорк, односно станува збор за 

привлечноста да се евоцираат спомени кои се болни и тажни. Тоа е главниот 

мотив на оваа патување. 

 

 



Мартини, никон, тоблероне 

Животот е таков што постојано ни приредува многу болки, искушенија, 

разочарувања, тешки и нерешливи задачи. Според психоаналитичарот Зигмунд 

Фројд, постојат средства за смирување кои „помогнуваат“ да го поднесеме сето 

она што животот ни го пружа, замени на задоволства со кои нашата беда се 

намалува, и опојни средства кои придонесуваат да не ја чувствуваме. Зак ја 

одбира уметноста како свет во кој може да избега за миг. Фотографирањето 

станува дел од него, нешто што со задоволство го прави само за себе. Во 

петдневното, на моменти налудничаво патување, со никонот е портретирана 

американската почва, гледана со очите на Зак – папсани од умор и тага, натопени 

и удавени во мрсно мартини – a горчината, заблажена со тоблероне. Фројд 

вели дека во борбата за среќа и во одбегнувањето на тагата, дејството на 

опојните средства се смета за благотворно. Тие „уништувачи на грижи“ 

придонесуваат да се избегне притисокот на реалноста и да се најде засолниште 

во друг сопствен свет (Фројд, 2008: 26). Неговата перцепција на животот, ја 

забележуваме од низа цитати, кога тој тргнува по патот на ескапизмот. Сакајќи по 

секоја цена да ја продаде марихуаната и да заработи голема сума пари, Зак 

измислува лажна приказна, дека пишува роман во кој главниот лик случајно ќе 

пронајде вреќа со марихуана. Всушност „лажното“ сценарио се состои од тоа дека 

главниот јунак ја губи својата верба, ја губи страста за животот, ја губи 

својата љубов, се губи себеси; очигледно е дека се работи за Зак и за неговиот 

живот. Ги убедува луѓето околу себе за измислената приказна, се претставува 

како вдахновен писател, а ни самиот тој не верува до каде оди неговиот поток од 

глупости. 

 

Љубовта како одговор на прашањето за човечката егзистенција 

Теоријата на Ерих Фром, единствената смисла на животот ја наоѓа во љубовта. 

Љубовта е повеќе од чувствена состојба, таа е интенционален акт. Есенцијална е 

и независна, може да ја надживее смртта на саканата личност; посилна од 

уништувањето на саканата личност во неговата егзистенција. Вистинската љубов 

нема да се изгуби тогаш кога треба да се одрекне од телесност или сексуалност. 



Сексуалното не е цел сама по себе, туку средство за изразување на љубовта 

(Фром, 1980). Моментот кога Зак бара јавна куќа и жена со која што ќе може да ги 

задоволи своите сексуални нагони, е моментот кога тој очајнички се обидува да ја 

редуцира својата тага и вознемиреност, но сексуалниот акт без љубов никогаш не 

ја пополнува провалијата која се отвора помеѓу две човечки битија (освен 

моментално). 

 

Од „нас“ остана само јас 

Во две од трите наративни линии (онаа која упатува на сегашноста и онаа која 

упатува на минатото), за Стела се зборува во трето лице. Единствено во третата 

наративна линија, во курзивот „се слуша нејзиниот глас“ и тоа во миговите кога 

Зак ја фотографира. Зак купува нов дом, нова куќа, сметајќи дека семејното 

огниште ќе ги стопли нивните односи. Стела, не го поднесува сообраќајниот 

метеж, не ѝ се допаѓа населбата, не ѝ се допаѓа куќата; не е среќна во новиот 

дом. По средбата на Стела и Зак со Бернар Фуко во Франција (Париз), тие двајца 

се враќаат во Калифорнија. Летаат над една голема провалија, дупка, но не 

поголема од онаа што настанала меѓу нив двајцата. Студени, туѓи, како странци, 

во домот пристигнуваат како двајца непознати што си помагаат еден на друг со 

багажот. Стела веќе не го сака Зак во Америка. Градејќи ја својата кариера, колку 

што станува поуспешна во својата работа, толку повеќе таа се оддалечува од Зак, 

се повлекува и се затвора со своето ателје. Неомеѓена и несреќна, во туѓа земја, 

своето чувство на странец го рефлектира и врз односот со Зак. Како во состојба 

на делириум, истоштена, некомуникативна, Стела само  црта и молчи, се тргна, 

исчезна во себе, сè до моментот кога добива покана за учество на Австриското 

биенале, кога и физички исчезнува нејзината појава. „Имаш потреба да останиш 

сам, да решиш што ќе правиш со себе“ (Карабашлиев, 2015:247). 

Да бидеш разделен од својата љубов, значи да бидеш отсечен, нималку 

способен да ја искористиш сопствената сила, беспомошен. Најдлабока е 

човечката потреба да ја надмине својата осаменост, и да најде складност во 

сопствениот живот. Зак, на пат кон Њујорк, застанува во еден мотел, се тушира, 

легнува на грб на креветот, се гледа во таванот и извикува:  „Стела, Стела, Лама 



Савахтани!“ Во евангелието според Марко, Исус Христос во деветтиот час по 

распнувањето вика гласно: „Eloi, Eloi, Lama Sabachthani?“ што значи „Боже Мој, 

Боже Мој, зошто си ме оставил?“ Заковата љубов кон Стела е толку голема што 

дури Стела ја поистоветува со Бога. 

 

Simulacra and simulation 

„Симулакрумот не е никогаш она што ја крие вистината, туку вистината прикрива 

дека ја нема. Симулакрумот е вистинитост.“  

Еклезијаст 

 

Симулацијата и таканаречениот симулакрум на големата теориска врата ги 

внесува Жан Бодријар. Според него, нашиот свет станува свет на симулација; 

границата меѓу симулацијата (сликата) и реалноста се израмнува. Така се создава 

хиперреалноста, каде не може да се направи разлика меѓу вистината и лагата, 

меѓу реалното и имагинарното. Бодријар става крај на модернистичката опсесија 

со новото, што значи и крај на барањето смисла во иднината. Според него, ова е 

свет на сегашноста, без потекло или насока, минато или иднина. 

Во хиперреалниот свет; светот на симулација е свет без огледало, без 

проекција, без утопија која би можела да го одрази - симулацијата е 

непремостлива, непреминлива, таа е без сјај, без надворешност (Алаѓозовски, 

2003: 162). Да симулираш значи да се преправаш дека го немаш она што го имаш. 

Да симулираш значи да се преправаш дека го имаш она што го немаш.  

Првото упатува на присуството, другото на отсуството. Но нештото е многу 

посложено бидејќи – да се симулира не значи преправање (Бодријар, 2003: 7-8). 

Обработувајќи го делото „Судир“ на Г. Б. Џејмс, Жан Бодријар ја споменува 

димензијата на фотографијата и филмот, која е значајна и за романот „18% сиво“, 

во кој, со објективот на Заковиот никон, е фотографирана пренатрупаната 

Америка. Фотоапаратот ги собира и ги чува тие за него скапоцени фотографии. Со 

други зборови, фотографската лента е дел од универзалната, хиперреална и 

телесна лента на Заковиот ескапизам. 



зак и стела, пен стејшн, испраќање“ → „Се наоѓам во Бруклин, во станот 

на Дани. Во едната рака држам кафе што чади, а со другата се потпирам на 

ѕидот пред колекцијата со видеокасети: бугарија 2002, сликите на Силвија, 

дожд што истура, њу џерси, амстердам, зак и стела, њујорк, пен стејшн, 

испраќање... Овде срцето ми затропа. Ги наоѓам каблите, ја вклучувам 

камерата во телевизорот, ја пуштам касетата.....Животот е убав Дани, го 

буткам настрана пријателот, морам да одам. Еве веќе сум во возот - фала му 

на Бога, полупразен е. Ја слушам свирката. Тргнуваме. Се вртам наоколу ја 

барам Стела, ја гледам како седнала до прозорецот. Седнувам до неа и ги 

прегрнувам нејзините зиморливи рамена. Таа пие долго, се насмевнува и ја 

отпушта главата на моите гради. Го гледаме светот надвор преку своите 

одрази 

(Карабашлиев, 2015: 266-271) 

 

Овој цитат покажува дека, на самиот крај од романот 18% сиво, окото на камерата 

го заменило окото на времето. На чекор до остварување на најголемиот сон, на 

чекор до успех во кариерата, ликот Зак се повлекува и прави исчекор во еден друг 

свет, нереално реален, во кој неговата мртва драга го чека. На крајот, романот 

завршува во минатото кое станува иднина за ликот. Имено, Зак влегува во 

снимката од видеото: „зак и стела, пен стејшн, испраќање“, каде што заедно со 

својата мртва драга, продолжува да патува во истиот воз, зашто нивниот живот е 

пат, а не е дом. 
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Според тезата на Елиот, културата на индивидуалецот зависи од културата на 

групата или класата, а културата на групата зависи од културата на општеството 

на која групата или класата припаѓаат. Поради ова, културата на општеството е 

фундаментална и почетната точка на истражувањето треба да биде односот на 

значењето на терминот „култура“ со општеството. Како што пишува Абрахам Мол 

во делото „Кич. Уметност на среќата“, ако сакаме да го проучуваме односот меѓу 

битието и општеството, треба да ги проучуваме односите што поединецот ги 

одржува со посредниците на тоа општество.  

 Ликовите во делата на најновите македонски прозаисти се обидуваат да 

се адаптираат како дел од потесното или поширокото семејство, кое, пак, е дел 

од некоја заедница: населба, град или остров – макети на едно општество. 

Процесот на нивното себереализирање во средините е тешко, речиси 

невозможно. Како да станат дел од една култура/општество и притоа да го 

издржат товарот на ваквото акумулирање? 

 

Човекот е резултат на културата, која е резултат на човекот 

Во „Толкување на културите“, Клифорд Гирц теоретизира што значи да се биде 

човек. Тој дава неколку решенија во кои културата секогаш е одговорот на 

човештвувањето. Затоа што, луѓето, како што објаснува тој, без културата се 

„некорисни монструми и ментални сакатеници (...) Да се стане човек значи да се 

стане поединец под водство на културните обрасци, историски создадени 

системи на значењето, со кои на нашите животи им даваме форма, ред, поента 

и насока (...) Нашата способност да зборуваме секако е вродена; а нашата 

способност да зборуваме англиски е секако културна (...) Да се биде човек не е 

само да дишеш; тоа е да го контролираш дишењето со јога техники, за при 

вдишувањето и издишувањето да го чуеш вистинскиот глас на Бога како си го 

изговара своето име – ху, Алах. Не е само да се зборува, туку да се изговараат 

соодветни зборови и фрази во соодветни друштвени ситуации, со соодветен тон 

на гласот и со соодветна евазивна индиректност“ (Гирц, 2007: 57). 

 Во неговите примери културата е нешто што се учи, нешто што треба да 

се совлада, таа е некоја тешка животна лекција, треба да се стекне – како некоја 

професија. Културата не е вродената љубов на мајката и таткото, која доаѓа 

природно сама од себе, туку таа е љубовта што треба да ја заработиш од 

рамнодушната публика. Култура не значи да се живее, туку да се преживува.  



   

  

Бидејќи културата се акумулираше и се развиваше со микроскопкси чекори, 

им се даваше селективна предност на оние поединци меѓу населението 

коишто беа најспособни за да ја искористат – ефикасниот ловец, упорниот 

собирач, вештиот собирач на орудија, способниот водач (...) Подолжувајќи 

се на управувањето од страна на симболички посредувани програми за 

производство на артефакти, за организирање на друштвениот живот или 

изразување емоции, човекот, иако незвесно, ги одредил кулминационите 

фази на сопствената биолошка судбина. Сосема буквално, ако не и 

ненамерно, тој се создал себе (Гирц, 2007: 53, означеното е мое). 

 

Тери Иглтон, како и Гирц, верува дека да се биде човек бара сериозна 

посветеност и работа, како и внимателно одржување на човековите традиции и 

норми. Според Иглтон, културата како начин на живот е всушност прашање на 

навика, она што нашите предци го имаат направено безброј пати. Културата 

може да се научи и секој може да ја прифати, оние што не се култивирани можат 

да преминат во култивирани (Иглтон, 2016: 2). Иако и двајцата теоретичари 

културата ја разбираат како заразна практика на масите, ставот на Иглтон е 

поелитистички од оној на Гирц. Ако Гирц најчесто во своето толкување е 

заинтересиран за секојдневните аспекти на човештвувањето, Иглтон пишува за 

себереализирањето на Ирецот Оскар Валјд како книжевен емигрант во Лондон. 

Тој го нарекува Оскард Валјд апостол на културата затоа што успева да се 

акумулира во високото британско општество и преку набљудување и имитација 

да ги научи стилот, манирите и изразувањето на господата (Иглтон 2016, 99-101). 

Различниот интерес за истражувањето ги покажува комплексноста на поимот и 

слоевитоста на културата. Иглтон ја пронаоѓа во четири различни значења: 

 културата како уметничка и интелектуална работа; 

 културата како процес на духовно и интелектуално созревање; 

 културата како збир на вредности, обичаи, верувања и симболи или 

 културата како начин на живот  

(Иглтон, 2016: 1) 

 

Сите сме во истата каша 

Светот старее и продуцира постојано нови значења, често банални и 

непотребни, но значења што може да бидат разбрани од пошироката публика, а 



   

тоа е секој човек што има телевизор и смартфон, секој човек што следи реклами 

или пак вести од светот за сограѓанин од Флорида, на пример.  

 Во своето најпознато дело „Сапиенс, кратка историја на човештвото“, 

историчарот Јувал Ноа Харари пишува дека светот е поделен на неколку големи 

и комплексни мегакултури. За сметка на овие големи култури, се истребуваат, 

преку милениумот, малите култури. Веќе не постојат автентични култури, 

модерната култура се состои од тоа сите да се изразуваат на ист начин, 

користејќи исти предмети и сознанија, и секој врз секого може да влијае преку 

океани и преку континенти (Харари, 2015: 184-189, преводот е мој). Така што, 

иако поимот култура станува покомплексен бидејќи спојува повеќе луѓе од кога 

било, нејзините знаци се попроѕирни затоа што многу од нас се скриени под 

истиот чадор. 

 Сенка Анастасова во „Современа популарна култура“ пишува дека 

„поимот култура има и премногу воопштени и премногу специфични значења, 

културата е термин чадор кој покрива разни појави и симболички практики“. Како 

пример го користи весникот „Гардијан“ од 9 декември 2009 гoдина, каде што 

рубриката „Култура“ покрива сѐ: „тетоважи, однесување за време на божиќните 

празници, извештаите за буџетот од фондовите за култура, од естетска смисла 

тука спаѓаат современата изведба на Шуберт, Хајдн, Тошио Хосокава, од страна 

на Берлинската филхармонија на Ројал фестивалот во Лондон“ (Анастасова, 

2012: 31). 

 Во збирката раскази „Не одам никаде“ од Румена Бужаровска преку 

миграцијата на ликовите Македонија–Америка се покажува токму оваа 

невозможност за бегство. Сите сме скриени под еден глобален шатор: навиката, 

традицијата, траумите од детството не исчезнуваат ако се прелета континентот. 

Иако ликовите имаат шанса да изберат подобро и да напредуваат, како ликот на 

Сани и ликот на Маја, другите најчесто се деструктивни во своето однесување и 

нивното повторно себекреирање во новата долгопосакувана култура е толку 

невозможно што не им останува ништо друго освен да се вратат назад: дома или 

во менталната состојба на „дома“ и тамошниот очај. 

 Кај ликовите се забележува јасна тенденција за напуштање на „малото“ и 

препуштање на „големото“. Нивната потреба да се избега од местото што ги 

стега е прашање на слобода или смрт. Тие мораат да го пречекорат прагот, да 

го препливаат морето или да прелетаат над она што ги влече надолу. Но 



   

одговорот на нивното непронаоѓање е многу покомплексен од самата локација. 

Решението е да се избега од луѓето што не ги разбираат, оние што го 

обременуваат просторот и го прават непријателски. 

 Радомир Константиновиќ во „Филозофија на паланката“ го опишува 

паланечкиот менталитет како затворен и запуштен свет каде што владеат 

колективната волја и слепило, стравот од непознатото, рутинскиот живот и 

идеално сигурниот свет, зазор од чувствата и доживувањата. Ваквата надмоќ ги 

уништува индивидуалното, креативното, различното, непознатото, љупобитното, 

новото, необичното, хаосот. 

 Малите општества и заедници се особено несреќни места. Тие се 

херметички затворени средини, организирани до перфекционизам, чувани од 

стравот да не се изместат редот и мирот. „Само големите култури се инклузивни, 

затоа се и големи; и само малите култури се ексклузивни, затоа и остануваат 

мали“ (Угрешиќ, 2017: 67, преводот е мој). На ликовите им е многу полесно да се 

изгубат во „широкото“ и непознатото отколку да научат да се приспособат во 

„тесното“ и познатото со јаснопоставени и научени правила на однесување.  

Ако културата е претставена како непријател и како пријател, како нешто 

од кое се бега, но и нешто во кое може да се скрие, тогаш културата е сѐ, а 

потребите на ликовите се на мегдан, во постојан судир. 

 

Култура и политика 

Т. С. Елиот во „Белешки за културата“ („Notes towards Culture“) забележува кога 

културата го привлекува вниманието на политичарите. Не затоа што 

политичарите се секогаш луѓе на културата, туку затоа што културата е 

препознаена како инструмент за политика и нешто што е социјално повикувано, 

како бизнис стратегија на државата да го промовира она што ги привлекува 

гласачите. Во коментарите за културата и политиката, Елиот го парафразира 

Бурк, за кого културата претставува инструмент на моќта, но и терен на кој моќта 

може да се предизвика. Во оваа смисла, културата се јавува како опозит на 

политиката. Додека политиката е свесно калкулирана и практична, културата 

означува вредности и верувања, јазик, чувство на заедништво и припаѓање.  

 „Најполитички роман е романот што не третира политички теми или 

мотиви, но кој се обидува да види сè и да разбере секого, да ја изгради целината“ 

(Памук, 2010: 133). Преку откривањето на симптомите на ликовите, писателите 



   

ги откриваат симптомите на општеството (на пример, во „Одбројување“, ликот на 

сопругата, дознавајќи ја состојбата на ликот на сопругот, дознава како 

функционираат неговото семејство, соседството во коешто живеат и 

институциите). Драмата постојано се лула помеѓу личното и политичкото, со тоа 

што личното почнува и да се изедначува со политичкото. Во збирката „Не одам 

никаде“, Румена Бужаровска пишува за еден актуелен период во Македонија, кој 

трае неколку години и во кој се случуваат големиот број иселувања од земјата. 

Во нејзиното дело ликовите често го одбиваат својот идентитет наоѓајќи 

фасцинација во западната култура. Кога станува збор за одбивање на културата 

(дури и гадење, зазор) на родното место, тогаш влегуваме во полето на 

политичкото. Ваквото испреплетување меѓу културата и политиката како 

проблем на идентитетот наоѓа сериозен одек во расказите. 

 „The School of Life“ прави интересна класификација на држави за 

победници и држави за лузери. i  Како држави за победници ги набројува: 

Америка, Англија, Кина, Индија и Бразил. Како држави за лузери се набројани: 

Данска, Норвешка, Швајцарија, Германија и Холандија. Во земјите за лузери 

граѓаните претпоставуваат дека ќе останат губитници и прават сѐ што можат за 

да си ги олеснат животот, здравството, образованието, секојдневјето. Додека, 

пак, државите за победници создаваат атмосфера во која е пријатно да си 

победник затоа што тогаш се отскокнува од нормата и се ужива во привилегиите 

недостапни за другите. Ликовите во „Не одам никаде“ сакаат да бидат победници 

бегајќи од земја во која не успеале да победат. Нивната земја и нивниот дом ги 

разочаруваат.  

 

„Позитивна“ култура и „негативна“ култура 

Културата е простор за креација, но и за деструкција, место за реализирање и за 

постојано растење, но и место што потиснува. Тери Иглтон во „Култура“ пишува 

дека културата не е секогаш медиум на моќта, туку може да претставува и 

практика за отпор против неа. Што значи дека таа е апсолутна: моќ и отпор. 

Зигмунт Бауман во „Флуиден страв“ исто така ја забележува релативноста на 

културата, која некому му е мајка, некому му е маќеа: „флуидниот модерен живот 

е живот на бојно поле. Тешко на тревата кога слоновите ќе ја изберат за бојно 

поле – таа ќе биде покриена со колатерални жртви (...). Но тешко на слоновите 

кога теренот е жив песок“ (Бауман, 2018: 65). 



   

 За главните ликови, секој терен е непријателски терен, особено 

домашниот и познатиот. Нивниот емотивен свет е често на релација помеѓу 

чувството на здодевност, гадење, одвратност од состојбата и местото во кое се 

наоѓаат и чувството на страв, да не бидат повредени од другите или од местото. 

Според Ларс Сведсен, ние живееме во култура на стравот. Тој го опишува 

стравот како културно условена навика, културно условена лупа низ која го 

гледаме светот. Но стравот ни помага и да се заштитиме со тоа што ја зголемува 

нашата будност и нè отрезнува. „Стравот ни помага да опстанеме. Но, стравот 

може да биде и дисфункционален.“ Сведсен во „Филозофија на стравот“ 

преудпредува дека ваквата дисфункционалност е резултат на дисхармонијата 

меѓу стравот и неговиот објект, односно кога стравот ќе успее да направи да ја 

„загубиме главата“. 

 Зигмунт Бауман, разработувајќи ја својата теза за стравот, ја покажува 

неспособноста на луѓето да го контролираат злото и она што ги плаши: 

 

  И да додадеме дека модерните филозофи очекуваа/се надеваа/веруваа 

дека штом ќе се опремат со алатки измислени од науката и потпомогнати 

од технологијата, човековите раце ќе се издолжат уште подалеку. Тие исто 

така сметаа дека со издолжувањето на човековите раце, ќе опадне бројот 

на зла надвор од нивниот дофат; дека ќе падне дури до нула, ако има 

доволно време и доволна решителност (Бауман, 2018: 77).  

 

Неговиот став е главно песимистички кога пишува дека „досега, нашата 

глобализација е целосно негативна глобализација: неконтролирана, 

непоткрепена и без надомест од еден позитивен дел кој сè уште е, во најдобар 

случај, далечната можност, иако според некои предвидувања, таа можност не е 

во игра“ (Бауман, 2018: 123). 
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Текстот претставува интерпретативен осврт на збирката куси прози Зоостории (приказни 

за луѓе и животни) од македонскиот автор Владимир Мартиновски. Толкувачкиот фокус е 

поставен врз постапките коишто го ефектуираат креативното поигрување со жанровските, 

со наративните и со јазично-стилските обрасци, а со цел да се аргументира тезата дека 

оваа книга претставува необично единство од различности. 
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Една од поетичките константи во творештвото на Владимир Мартиновски е 

креативното поигрување со жанровските кодови и конвенции што може да се следи 

и во неговите поетски и во неговите прозни дела. Жанровската хибридизација е 

постапка што има свој континуитет во книжевно-уметничката практика, но  особено 

е популарна во современата книжевност која постојано ги проблематизира, ги 

преместува и ги поместува границите помеѓу жанровите и дискурсите, правејќи 

необични интермедијални и интердискурзивни микстури, било со цел 

експериментално да се иновира книжевниот медиум, било со цел да се редефинира  

неговиот статус, особено во контекст на појавата на новите медиуми. 

Творечкото поигрување со веќе познатите жанровски, наративни и стилски 

обрасци Мартиновски го демонстрира  и во книгата Зоостории (приказни за луѓе и 

животни) (2019). Со оглед на тоа дека за секое толкување важен интерпретативен 

клуч  претставува насловот на текстот, ова херменевтичко начело е релевантно и 

за книгата на Мартиновски: имено, насловната кованица, сочинета од два 

интернационализма - зоо и стории - е доволно информативна и инструктивна за 

создавањето на неопходниот рецепциски фон кај читателот. Дополнителна 

паратекстуална функција има и поднасловот (приказни за луѓе и животни), 

индикативен со оглед на нечленуваните именски форми, што го сугерира 

неопходниот универзализам кој, во крајна линија, лежи во основата на секое 

книжевно дело. Но, насловот содржи и една димензија на интерпретативно 

заведување, сугерирајќи ни ја првичната жанровска асоцијација со басните, додека, 

пак, текстовите во книгата нудат една сосема поинаква, небасновна перспектива на 

(рас)кажување приказни од/за животните и од/за луѓето.i   

Српскиот автор Владислав Бајац во својата книга Подметки за соништа 

(геопоетички басни) (1988) демонстрира необично деканонизирање на жанрот 

басна, давајќи го објаснувањето на својата авторска намера во поговорот: „Бев прв 

што ја примени геопоетиката во жанрот на басните; се разбира со сета слобода што 

си ја дозволив сам, сигурен во оправданоста на зафатот и сигурен во автентичноста 

на раѓањето на една нова синтеза ... Сакав веќе познатите знаења, правила, па 

дури и канони на книжевниот жанр каков што е басната, да ги подложам на 

преиспитување, на раздвојување на составните елементи, анализи, 



редефинирање, откривање на нови врски на (навидум) несврзливи елементи во 

нова синтеза чија единствена ‘тајна’ би била во многу внимателното избирање  на 

разновидните детали во целоста на апсурдот ... Ограничувањето на басната со 

самата себе односно со сопствената премногу крута поука ја правеше врховен 

цензор на самата себе. Дотолку се надевам е моето оспорување на басната 

односно на нејзиниот апендикс во вид на порака разбирливо: разбивањето на 

поуката (како догма) нејзиното а) разблажување, б) мултиплицирање дава можност 

за повеќезначно толкување на една иста поука или бесконечно сменување на  

различни поуки, а сето тоа кај една единствена басна“ (Бајац, 2013: 147-150).ii 

Извесна геопоетичка очуденост би можеле да препознаеме и во книгата на 

Мартиновски: кусите прози не говорат за животните во алегориско-поучен контекст, 

туку раскажуваат необични случки и ситуации низ рамноправно поставената 

антропоцентрична и зооцентрична/ентомоцентрична перспектива и, на тој начин, 

сугерирајќи го и нивното рамноправно, комплементарно присуство во природниот, 

цивилизацискиот и планетарниот комплекс.  

Првите седум циклуси носат симптоматични наслови кои исцртуваат 

препознатлива географска мапа, што концентрично се движи од македонскиот кон 

европскиот простор, па понатаму кон останатите континентски, островски и поларни 

локуси (Македонски зоостории; Европски зоостории; Азиски зоостории; 

Африкански зоостории; Американски зоостории; Австралиски зоостории;  

Поларни и островски зоостории). Таа географија се провлекува и низ содржината 

на текстовите чиешто дејство се случува во конкретизиран и именуван простор, со 

синегдохиско потенцирање на неговата специфика (географска, природна, 

културна): Херцег Нови, Софија, Париз, Кикинда, Крит, Камбоџа, Виетнам, 

Намибија, Боцвана, Алжир, Каиро, Сенегал, ’Ртот на Добрата Надеж, Ајова, Лима, 

Канада, Боливија, Мексико, Австралија. Останатите  четири циклуси, пак, ги 

именуваат дискурзивните модалитети на говорење на/за зоосветот (Зоореченици, 

Зоодијалози, Зоомонолози, Ентомонолози). Тоа, практично, имплицира дека 

географијата (посредно или непосредно искусена од страна на авторот) создава 

извесна поетика,iii еден вид духовна реакција и креација којашто перцепцијата ја 

преточува во наративната  целина на едно книжевно дело  и преку него сугерира 



извесен авторски став, односно промовира еден книжевно очуден, 

дезавтоматизиран поглед кон светот. 

Релациите што се имплицирани преку насловите во циклусите потоа се 

проектираат и на содржински план – во приказните, т.е. во кусите прози, создавајќи 

своевиден параболичен поттекст кој, меѓу другото, го освестува сеприсуството на 

зоосветот/ентомосветот и тоа го прави постапно, користејќи го механизмот на 

концентричните кругови. Најпрвин, зоосветот е оприсутнет на јазично рамниште, 

каде што е интезивно вовлечен во човековото секојдневие како дел од добро 

препознатливата зоонимска фразеологија во македонскиот јазик. Во таа смисла,  

Зоосториите на Мартиновски делуваат како лексиконско компресирање на сите 

можни употреби на фауната во секојдневниот говор, сместени во различни 

фраземски, фигуративни, паремиски склопови (во метафори, компарации, алузии, 

народни верувањаiv) кои се  спонтано и функционално вклопени во наративниот тек, 

така што лексикализираните изрази, некои од нив дури и јазични клишеа, во овие 

куси прози се реактуализирани на необичен начин. Ќе ги наведеме примерите од 

книгата:v зооними-компарации („скокнувам ко скакулец“, „ко див вепар“, „се 

зацрвенив како буба мара“, „ко некој еж на кој боцките му се свртеле наопаку“, „како 

морска птица“, „чекорите им станаа тромави ко на мамути“, „Фахрудин клекнува на 

четири нозе, како некој јазовец“, „претав ко уловена риба на суво“, „како дабари 

испружени на грб“); зооними-метафори („ме дочека еден новопримен прч“, „неколку 

истакнати научници,познати книшки молци“, „кој мајмун сум, човече“ „Јазовци на 

војната“, „идентификувани од соколовото око на жената на уметникот“, „жена му 

носеше долг бел фустан со пердув на левото рамо и деколте обрабено со филигран 

во облик на крлушки. Обетките исто асоцираа  на морска флора и фауна“). Посебна 

варијанта се пејоративно конотираните метафоризирани вокативи („Бегај стрвнице, 

ѝ се развика на бабичката“; „Ај гитла, лешинару еден“), којашто  коментаторски е 

освестена и во последниот расказ Маалски навреди (дилема на едно девојче) од 

првиот циклус. „Во моето маало најголема навреда е да те споредат со  некое 

животно. Кога некој е страшливец, му фуфка од сé и сешто го викаат кукавица, кога 

некој се однесува подло, јадно, гадно го нарекуваат к’не, кога сака долго да ти прави 

муабет – пијавица или крлеж, дебелите деца – гудиња, старите шармери – прчови, 



крупните цицлести тетки-крави, наивните дечковци-мулиња, препредените женски 

– змиишта или лисици ... Нема комшија кој нема некој животински надимак. Во 

моето маало често слушам дека  нашата земја била мала бара полна со крокодили. 

Луѓето најмногу се навредуваат кога ги споредуваат со крокодили“ (Мартиновски, 

2019: 35). Ваквото интерполирање на зоонимите го интензивира јазичниот 

реализам во прозите на Мартиновски, што, пак, ефектуира со зголемување на 

веродостојноста на (рас)кажаното, иако ваквото дискурсно рамниште е своевидна 

противтежа на необичноста на настаните што се прикажуваат.  Токму од тој спој 

помеѓу познатото, вообичаеното (на јазичен план) и необичното (на содржински 

план) ефектуира и  очуденоста на текстот. 

Покрај јазично-фигуративно сугерираните аналогии помеѓу луѓето и 

животните/инсектите, на повисоко рамниште, се воспоставуваат и  аналогиите 

помеѓу однесувањата на  припадниците од двата света (човечкиот и животинскиот) 

или пак помеѓу ситуациите во кои се наоѓаат тие. „Насекаде налетувала на животни 

во алкохолизирана состојба како да е петок навечер во лондонско предградие“ 

(Мартиновски, 2019: 87). Расказот Девет минути (подвижна приказна од Боцвана) 

упатува на активностите во првите неколку минути од животот на бебето- антилопче 

и на новороденото дете, додека Но Се (кинеска басна), која ја раскажува 

необичната приказна за прасето Но Се што се буди со сознанието за изгубениот  

нос, алузивно ја воспоставува аналогијата, евоцирајќи го човечкиот случај на 

изгубен нос, необичниот настан што лежи во основата на расказот Нос од Гогољ. 

„На фарамата на која растеше веќе се раскажуваше приказна за некој човек кој се 

разбудил едно утро без нос, па прасето Но Се почна да се теши дека можеби некој 

ќе раскажуваи за неговото ненадејно исчезнато носе“ (Мартиновски, 2019: 78).  

Конечно, необичните аналогии и интеракции помеѓу луѓето и животните 

експлицитно се илустрирани во циклусот Австралиски зоостории, посебно во 

текстовите: Кенгурска недела (приказна со скоковито раскажување), Бум, 

бумеранг, бум (расказ што се враќа), Торбар (приказна  со торби). 

Движејќи се низ концентричните кругови на зоосториите читателот постојано 

е упатен на сознанието за сеприсуството на зоосветот: како дел од човековото 

секојдневие („Секој од нас видел пес што лае по автомобили и мотори во движење, 



пес што кротко те гледа да му фрлиш нешто додека јадеш на отворено, пес што 

бележи територии, што закопува коска или што душка друг пес одзади ... Но реткост 

е да се види пес што чека долго време“) (Мартиновски, 2019: 55); како тема за 

докторско истражување или како книжевен симбол (во расказот Летна зооситерка-

париска приказна); како дел од тетоважа (во расказот Бубамара на зрно калинка), 

како предлошка за книжевно дело (во расказот Панонски мамути-српска приказна) 

или за ликовно дело (во расказите Мој галебе, (Авто)портрети-шпанска 

приказна); како дел од архитектурата (Курс по кечуа-приказна од Андите): „Старите 

градови на Инките биле градени во форма на некое животно. Од птичја 

перспектива, градот Писак личи на птица во лет, вели, додавајќи, набргу ќе 

застанеме до древниот град, кој бил граден во облик на кондор, а на соседниот рид 

населбата беспрекорно личи на колибри“ (Мартиновски, 2019: 118).  

Наспроти циклусната организација на Зоостории, што делува како тематска 

и структурна центрипетална сила што ги држи во една кохерентна целина 

седумдесет и седумте раскази, неодминлив е впечатокот дека авторот, во 

истовреме, интенционално ја разигрува таа компактност со внесувањето и 

жанровска и  стилска и наративна разноликост. Жанровската хетерогеност е 

видливо назначена и во насловите и во поднасловите во кои експлицитно е 

именуван жанровскиот модел. Најголем дел од текстовите се со препознатлив 

расказен формат (тие може да се вклопат во моделот на кус расказ); дел од 

текстовите се пишувани како хаибуни (Градски елени-американски хаибун, Пес 

исцелител-хаибун од Лима), како коани (За мене е морж-аргентински коан) или 

како зен приказна (Пес со четири имиња-апокрифна зен приказна); дел од 

текстовите се именувани како бајки или сказни (Сибирски елени-руска бајка; 

Баобапски сништа-сенегалска сказна, Бранови-сказна со казна); односно басна 

(Но Се – кинеска басна). Помал дел од текстовите во книгата имаат видливо 

драмска, т.е. дијалошка структурираност (Глодачи-едночинка со дупки, како и 

целиот циклус Зоодијалози); дел, пак, се монолошки форми (циклусите 

Зоомонолози и Ентомонолози); два текста се пишувани во епистоларна форма 

(Песји горбишта-писмо од кибуц и Пијана работа-ветеринарен извештај од 

Намибија), еден во форма на смс порака (Во зоолошката-приказна од смс порака). 



Необична интердискурзивна и интермедијална амалгамација е најавена во 

насловите на расказите Гласини (приказна со маалски трач), Утрински повик 

(транскрипт) и Канон (приказна снимена во Камбоџа). 

Во однос на стилската хетерогеност, покрај стандардниот говор, во расказите 

е интерполиран и дијалектниот говор, односно американизмите (во расказот Твор 

во двор), а во расказот Панонски мамути се вметнати и шест куси раскази, 

составени од една реченица, напишани на шест различни јазици. Интересна 

постапка е употребена во циклусот насловен Зоореченици во којшто седумте прози 

се пишувани како една долга, сложена реченица, која е само интерпункциски 

разбиена.        

Во однос на наративната хетерогеност, прозите на Мартиновски ги 

практикуваат сите наративни модели: и раскажувањето во прво лице еднина, и 

раскажувањето во трето и во второ лице еднина, и раскажувањето од страна на 

антропоморфни и зооморфни/ентоморфни наратори и нараторки. Во дел од 

текстовите, во поднасловите е даден кус метајазичен опис којшто истовремено ја 

објаснува и наративната структура на текстот, притоа давајќи му на читеталот и 

инструкција за негова рецепција, како на пример: Кенгурска недела (приказна со 

скоковито раскажување); Бум, бумеранг, бум (расказ што се враќа); Торбар 

(приказна со торби). 

Несомнено, лудизмот, како творечки принцип, што воопшто не му е туѓ на 

Владимир Мартиновски, наоѓа извонредна илустрација и во неговата последна 

книга Зоостории, ефектуирајќи со наративна целина што, оксиморонски, би ја 

именувале како компактна хетерогеност или како единство од различности. 

Циклусната организација на текстовите со паратекстуално импрегнираните 

наслови и поднаслови создава една складно организирана целина во која се 

сместени мноштвото различни жанровски, стилски и наративни модели чиешто 

сврзувачко ткиво е приказната/сторијата,vi како основен облик на артикулација на 

човековото искуство, односно како универзален модел за трансфер на знаењето во 

кажување. Токму кажувањето приказни од/за луѓето и од/за животните, што го 

следиме во книгата на Мартиновски претставува наративизирање на сознанието за 

симбиозата, за неизбежните интеракции на живиот свет во разновидни форми, но 



и на сознанието за  нивното неопходно хармонично присуство во светот на 

природата, на цивилизацијата и на  културата. 
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