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Е : „  “

 Им се чу дам, цел жи вот, на оние по пу лар ни ро ман тич но-мис-
тич ни тол ку ва ња, спо ред кои пи шу ва ње то (ли те ра ту ра та) мо же да 
се сме та и за ре зул тат/пос ле ди ца на не кое по лус вес но-по лу об јас-
ни во де ја ние, поб лис ко до ал хе ми чар с ки те ак тив нос ти от кол ку до 
не ка ков про за и чен за на ет чис ки на пор или труд. По ил јад ни ци ст-
ра ни ци об ја ве ни во из ми на ти ве че ти ри е сет-и-ку сур го ди ни, со се-
ма сум си гур на де ка пи шу ва ње то не е ни ту мо же да е дру го ос вен 
ра бо та. Дол га, кон цен т ри ра на, тр пе ли ва, фи зич ки на пор на... 
 Теш ка!
 „Рус ки те фор ма лис ти – со кои и за поч ну ва из г рад ба та на на уч-
на та те о ри ја на ли те ра ту ра – так ви от зак лу чок го из ве доа мош не 
дос лед но. Име но, ‘теш ка фор ма’ е из раз на Вик тор Шк лов с ки, кој 
со не го са кал да ја оз на чи ток му бит на та ка рак те рис ти ка на се ко ја 
кни жев нос т“ (Solar, 1995:11). 
 Доб ро, си те што сме ги чи та ле блес ка ви те те о рис ки есеи на 
Шк лов с ки зна е ме оти тој не мис лел са мо на те жи на та на про це сот 
на она „фор мал но“ пи шу ва ње на еден кни же вен текст (тех нич ко, 
фи зич ко, фи зи кал но...). Не мис лел, не ли, са мо на пи шу ва ње то за 
кое зна е ме де ка под раз би ра и сил но ко ли чес т во теш ка фи зич ка 
ра бо та. Онаа од ко ја, по по ве ќе ча со ви кон ти ну и ра но прак ти ку ва-
ње, вра тот се вко ча ну ва, ра це те поч ну ва ат да тре пе рат, но зе те и 
грбот прес та ну ва те да ги чув с т ву ва те а од бес ко неч но то пу ле ње во 
рам но душ ни от ек ран очи те пос то ја но ви сол зат... 
 Не мис лел Шк лов с ки са мо на таа те жи на. Ту ку и на оние две 
неј зе ком па ти бил ни теш ки ра бо ти, без кои и са мо то (за)пи шу ва-
ње, ос вен што би би ло прак тич ки не воз мож но, не би има ло ни-
как ва смис ла. 
 Пр ва та е оној под гот ви те лен „пред-пи шу вач ки“ про цес – про-
цес на ин ку ба ци ја – низ кој по ми ну ва се кој пи са тел: со де но ви или 
не де ли (ако е по ет?), ама и во те кот на дол ги го ди ни (ако е, не-
дај-бо же, про за ист оп сед нат со теш ки ро ма нес к ни фор ми?). Ни ту 
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пи ле без ин ку ба ци ја та не се ис пи лу ва – за ро ман, дра ма, по е ма 
или есеј да не збо ру ва ме! 
 Вто ра та теш ка ра бо та на ко ја ин ге ни оз ни от те о ре ти чар од ка-
ли бар на Вик тор Шк лов с ки не мо жел а да не по мис ли е не из беж-
на та те жи на на та ка на ре че ни от ре цеп ти вен про цес – про цес на 
про чит/чи та ње, низ кој се кој текст мо ра да по ми не! Би деј ќи, без 
да би де чи тан и про чи тан, тој фак тич ки и не пос тои. Ос вен ка ко 
мртва „сод р жи на на хар ти ја“, ко ја ќе ожи вее са мо бла го да ре ние 
на на по рот и на има ги на ци ја та на сво јот мош не ре а лен/жив чи та-
тел.
 Ве ќе сто ти на го ди ни (ме ре но од вре ме то на рус ки те фор ма-
лис ти, мо и те оми ле ни те о ре ти ча ри!), кни жев на та на у ка се оте пу-
ва од до ка жу ва ње оти ли те ра ту ра та е на вис ти на „теш ка фор ма“. 
Теш ка во си те три мо да ли те ти од неј зи на та би зар на ег зис тен ци ја: 
ин ку ба ци ја та, (за)пи шу ва ње то, чи та ње то! Си те три, „з д ру же ни“ 
во ед но и един с т ве но кни жев но умет нич ко де ло – ро ман, дра ма, 
по е ма, со нет, за есеј да не збо ру ва ме! – фор ма та на тоа де ло ја 
на теж ну ва ат до не мај ка де! Чи та те лот тре ба да е вис тин с ки Ат лант 
за таа сил на те жи на да ја из д р жи. Од соп с т ве ни от чи та тел с ки опит 
зна е ме де ка, за сре ќа на на ши от гор де лив ск рип тор с ки за на ет, чи-
та те ли те се „по ма сов ни“ и по из д р ж ли ви – мно гу па ти и по доб ро-
на мер ни – от кол ку ние, „(за)пи шу ва чи те“. 
 По но ви те кни жев ни те о рии, кои ли те ра ту ра та ја тре ти ра ат ка ко 
осо бен вид (кул ту рал на) ко му ни ка ци ја, сво е то вни ма ние го фо ку-
си ра ат ток му врз Не го во то Ви со чес т во Чи та тел, пос лед ни от кој се 
вк лу чу ва во дол ги от „х ра ни те лен син џир“ на фа моз на та кни жев на 
про дук ци ја. Е, ток му тој и та ков Чи та тел, ко го обич но го за мис лу-
ва ме ка ко иде а лен, за ра ди што вис п ре ни от Ум бер то Еко иро нич-
но го ви ка lector in fabula, тој е се ко гаш (од но во) ис то по рен пред 
не воз мож на ми си ја: со раз би ра ње и ем па ти ја, кои под раз би ра ат 
со од ве тен на пор (кој не ќе да е мал!), да го кон су ми ра (гол т не!) 
кни жев ни от текст, па уш те тоа да го (на)пра ви со ин те рес кој мо ра 
да би де под д р жан и со не кои доб ри виб ра ции. Ав тен тич ни чув с т-
ва. Она што Барт го на ре ку ва le plaisir du texte. 
 Кут ри от наш чи та тел! Кут ри те ние, кои и са ми те се кој д нев но 
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ис та пу ва ме/фун к ци о ни ра ме ка ко чи та те ли! За рем сво и те за до-
вол с т ва, сит ни или по мал ку сит ни, не би мо же ле да ги ба ра ме 
и на о ѓа ме и во не кои дру ги де ја ни ја, на не кои по ве се ли мес та? 
Зош то, во оп ш то, нав ле гу ва ме во тие на ши ин тен зив ни чи та тел с ки 
аван ту ри, ком п ли ку ва ни и (нај чес то) не из вес ни? 
 Пред ре чи си пе де се ти на го ди ни, ко га на Аме ри кан ци те им ја 
на ја ву вал ку раж на та прог ра ма за ос во ју ва ње на все ле на та, мит-
с ки от прет се да тел Џон Ке не ди ре кол де ка тие, при пад ни ци те на 
нај моќ на та свет с ка на ци ја, ова ре ши ле да го пра ват не за тоа што 
е лес но, ту ку за тоа што е теш ко. Ис то то би мо же ле да го ка же ме и 
ние, чи та те ли те, ис п ра ве ни пред ам биг ви тет но то и са мо на ви дум 
ре то рич ко пра ша ње зош то тол ку упор но му се пре да ва ме на по-
ро кот на чи та ње то. Ре чи си се ко гаш ко га, пап са на од по ве ќе ча сов-
но то пи шу ва ње, нај пос ле ги стис ну вам оние две ма гич ни ко ман ди 
save/exit, не ка де по ра бот на кор тек сот ка ко да ми блес ну ва не-
јас на та по мис ла на мо јот евен ту а лен/иден чи та тел. Кут ри от мој 
чи та тел, ко го ќе го из ма чу вам!
 Есе ис ти ка та е пе кол на кни жев на фор ма, теш ка кол ку и цр на-
та зем ја, по не ко гаш ду ри и по теш ка! Ко га неј зи ни от дис курс те че 
жо ви јал но и на ви дум сло бод но, ко га е на пи ша на доб ро, нај доб-
ро, ду ри и вир ту оз но, есе ис ти ка та ос та ва лаж лив впе ча ток де ка 
е – бо жем – лес на ка ко пер дув. Де ка се ис ту ри ла на хар ти ја ту ку-
та ка, са ма од се бе, по пат но и ре чи си слу чај но.
 Шип ки ва ре ни! „Од Мон тењ до Сло тер дијк, суд би на та на есе-
јот е сво е вид на но ва то та ли за ци ја на рас п р с на ти те ск р ше ни ци на 
све тот“ (Paić, 2007:9). Пе кол за вит кан во неж но сви ле но па ку ва ње, 
ко ја кни жев ни те те о ре ти ча ри (од Арис то тел и Бу фон до Те ри Иг л-
тон) нај чес то ја на ре ку ва ат стил. 
 Ци ни чен ама и пре ци зен ка ко се ко гаш, Кр ле жа есе јот го де фи-
ни рал ка ко „от во ре на фор ма на фраг мен тар на та ре ал ност (вис ти-
ни тост)“, ко ја, за ра ди сво е то ге не рич ко прок лет с т во, мо ра да се 
ос т ва ру ва „во рас по нот по ме ѓу зна е ње то и сом не жот, ем пи рис ки-
от факт и умет нич ка та скеп са, ана ли за та и па ра док сот, а са мо кни-
жев на та на да ре ност на ав то рот, не го ва та ак ри бич ност и ви со ки от 
стил мо жат да го прес то рат во се ри оз на умет нич ка сор та над ре-
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де на на жур на лис тич ка та фељ то нис ти ка, со ко ја – ина ку – стои во 
жан ров с ки блис ко срод с т во“ (Krležijana, 1993:234).
 Не ве ру вам де ка про кол на та та „теш ка фор ма“ на есе јот мо же 
да се об раз ло жи по доб ро, пок рат ко и – по со од вет но.

Консултирани извори:
Paić, Žarko, 2007, Traume razlika. Zagreb:Meandar 
Solar, Milivoj, 1995, Laka i teška književnost. Zagreb:Ma  ca Hrvatska
Visković, Velimir, gl.ur., 1993, Krležijana. Zagreb:Leksikografski zavod 

„Miroslav Krleža“ 

Скопје,  1 септември 2010
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 Ч : Р
Т    -  (Q   F )

1. Коработ

 Ко ле Ча шу ле, еден од ос но воп o лож ни ци те на сов ре ме на та 
ма ке дон с ка ли те ра ту ра, пос ле ден од неј зи на та ле ген дар на прва 
пи са тел с ка ге не ра ци ја или ге не ра ци ја та на ко ри фе и те, по чи на на 
22 сеп тем в ри 2009, во 89-та го ди на од жи во тот. Пи шу вал (се кој-
д нев но) и об ја ву вал (кон ти ну и ра но) пол ни 64 го ди ни (и не кол ку 
ме се ци по ве ќе), ос та вај ќи зад се бе опус сос та вен од точ но 50 еди-
неч ни нас ло ви, проз ни и драм с ки, рас пос лан врз по ве ќе од 9.500 
ис пе ча те ни ст ра ни ци. 
 Пос лед ни от ав тор с ки текст, есе јот А бре Ма ке дон че, на пи шан 
по по вод 70-го диш ни на та од из був ну ва ње то на Вто ра та свет с ка 
вој на и 60-го диш ни на та од кра јот на Гра ѓан с ка та вој на во Гр ци ја – 
Ча шу ле го об ја ви во скоп с ки от не дел ник „Фо рум“, во бро јот из ле-
зен на 4 сеп тем в ри 2009. Тек с тот е пи шу ван по по рач ка. По точно, 
по сил но ин сис ти ра ње на „на ра ча тел с ка та ст ра на“, ко ја про це ну-
ва ше де ка име но тој – ка ко еден од пос лед ни те ав тен тич ни ре во-
лу ци о не ри од ан ти фаш тич ки от еша лон – ток му во оваа „ју би леј-
на“ си ту а ци ја мо же (и мо ра?) ав тор с ки да ја ево ци ра дра ма ти ка та 
и ре ле ван т нос та на тие дни и го ди ни, клуч ни за поновата ма ке -
дон  ска ис то ри ја. От ка ко нај п р вин по рач ка та ја од би, по неколку-
днев но „п ре го ва ра ње“ и „на го ва ра ње“ Ча шу ле се пак се согла си 
тек с тот да го на пи ше.
 Не на вик нат да ра бо ти на та ков на чин, тој (нај п р вин) це ла не-
де ла се ма че ше да ја ис пол ни за да ча та ко ја ин тим но ја сме та ше 
за ап со лут но кон вен ци о нал на (или, ка ко што ми лу ва ше да ре че, 
„де ко ра тив на на мес то суш тес т ве на“), мра зеј ќи се се бе си што во-
оп ш то ја при фа тил. По по ве ќе не ус пеш ни оби ди со од вет но да го 
фор му ли ра овој „не са кан текст“, ве чер та сп ро ти ис те ку ва ње то на 
ро кот за не го во то пре да ва ње Ча шу ле зак лу чи де ка се пак тре ба да 



16                        Јелена Лужина

се от ка же од пи шу ва ње то. И оти де да спие. 
 Не па ме там да ли во оп ш то се из не на див (мал ку, мно гу, ни ту 
мал ку...) ко га, час или два по доц на, тој пов тор но вле зе во мо ја та 
ра бот на со ба за да об ја ви де ка не е ред но пред ре дак ци ја та на 
„Фо рум“ да се ре зи ли на ста ри го ди ни, пов ле ку вај ќи го да де но то 
ве ту ва ње во пос ле ден миг. Ме за мо ли да го ос та вам тоа што во 
мо мен тот го ра бо тев, за да го за пи шам она што тој се пак ќе ми го 
из дик ти ра. 
 Име но, за ра ди се ри оз ни те теш ко тии со ви дот, во те кот на пос-
лед ни те де сет ти на го ди ни од жи во тот Ча шу ле ве ќе не мо же ше 
са мос тој но да чи та, што и двај ца та ни ту го до жи ве ав ме ни ту го 
тре ти рав ме ка ко не кој го лем, триж по мал ку не реш лив проб лем. 
Не ли и на Бор хес дру ги те мо ра ле да му чи та ат, зош то и ние да не 
го пов то ри ме ис ти от опит! 
 Во по че то кот, не го ви от се кој д не вен чи тач бев јас. Му чи тав по 
по ло ви на час, два-три па ти во те кот на де нот, за и двај ца та да се 
стек не ме со кон ди ци ја и да го фа ти ме вис тин с ки от ри там. Уба ви-
на та на тие ча со ви не бе ше во чи та ње то, ту ку во ко мен ти ра ње то 
на про чи та но то.
 Се пак, по не кои че ти ри-пет не де ли, Ча шу ле зак лу чи де ка вак-
ви от ка тад не вен ан гаж ман ме не прем но гу ме од во ју ва од дру ги те 
ра бо ти со кои се за ни ма вам, де ка ми на мет ну ва то вар ка ков што 
со де це нии но се ла Ше ва, соп ру га та на не го ви от по чи ту ван и са кан 
Мар ко Рис тиќ, ле ген дар ни от српски над ре а лист кој дол ги го ди ни 
по ми нал во ре чи си це лос но сле пи ло и де ка тоа тре ба да прес та-
не час пос ко ро. Мо и те нас то ју ва ња да го ра зу бе дам беа це лос но 
бес по лез ни. Тв р де ше де ка тоа што ми го пра ви е неп ра вед но и 
де ка, би деј ќи е еви ден т но оти тој пос то ја но ми од зе ма сè по го ле-
мо ко ли чес т во кон цен т ра ци ја и вре ме (кои, во мо и те го ди ни, би 
тре ба ло да ги вло жу вам во неш то кре а тив но и свое), ве ќе не мо же 
да се но си со чув с т во то на ви на, се кој ден сè по го ле мо...

...
Ни ко гаш, во те кот на си те за ед нич ки го ди ни, кај не го не ја пре-
поз нав онаа нез год на ка рак тер на црта што уме ат да ја раз ви јат, 



Е ( )    17

осо бе но во ста рос та, не кои „к ла си ци“, „го лем ци“ и ос та на ти рес-
пек тив ни лу ѓе (тој ги на ре ку ва ше „с ве ти кра ви“). Мис лам на оној 
спе ци фи чен вид его цен т ри зам (его ма ни ја?) кој сво и те жртви умее 
да ги нап ра ви со се ма не чув с т ви тел ни за пот ре би те на дру ги те, ду-
ри и на нај б лис ки те. Соп с т ве ни от от пор, ду ри и дла бо ки от пре зир 
кон се кој вид се бич ност, јаг ма џис т во, ск р жа вост, ал ч ност (осо бе-
но кон ма те ри јал ни те доб ра), чест, сла ва... Ча шу ле го зад р жа до 
пос лед ни от миг. Ск ро мен и сов р ше но ед нос та вен, тој нај чес то ги 
од бег ну ва ше пре ми е ри те на сво и те пи е си, про мо ци и те на сво и те 
кни ги, сед ну ва ња та во пр ви те ре до ви (ка де про то ко лар но го смес-
ту ваа, мно гу па ти и со си ла), ду ри и фа ми ли јар ни те свад би или ро-
ден де ни на кои ќе се по ја ве ше, ама не за по дол го од по ло ви на час.
 Не мо жам да про це нам да ли та ков – стес ни те лен, крај но не-
се би чен, го тов се ко го да ис лу ша и се ко му да му из ле зе во прес-
рет... – ста нал за ра ди спе ци фич но то вос пи ту ва ње што го до бил во 
до мот на сво и те адоп тив ни ро ди те ли или, мо же би, за ра ди не кој 
би за рен иде а ли зам што (нек ри тич ки) го пре фа тил од ко му низ мот, 
ко му му ја пос ве тил мла дос та, со ко го се ска ра во ста рос та, ама кон 
чи иш то езо те рич ни иде а ли им ос та на ве рен – до жи вот но. 
 Во кру гот на нај б лис ки те при ја те ли, вак во то не го во „ко му нис-
тич ко пр во рис јан т с во“ мно гу па ти бе ше пред мет на бе ниг ни ше гу-
ва ња, кои тој ги при фа ќа ше со нас мев ка и прош те ва ње. Обич но 
ве ле ше де ка е та ков за тоа што на вис ти на не му при па ѓа на ова на-
ше су ро во вре ме за кое не ко гаш ни от ни при ја тел Маркс одам на 
на пи шал де ка по ме ѓу лу ѓе во не ос та ви ло ниш то ос вен гол ин те рес 
и пла ќа ње во го то во!
...

 Ете, так ви от Ча шу ле – са мо за та ен, ре а лис ти чен и че сен на оној 
тра ди ци о на лен/ста ров рем с ки на чин – мош не бргу се от ка жа од 
мо и те се кој д нев ни чи та ња, ба рај ќи да нај дам не ко го што ќе мо же 
ус пеш но да ме за ме ни. Нај дов. Во те кот на из ми на ти ве го ди ни, 
низ не го ва та ра бот на со ба по ми наа не кол ку ми на чи та чи, за дол-
же ни нај чес то за днев ни те вес ни ци. 
 За жал, проб ле ми те со ви дот ста ну ваа сè по се ри оз ни. Не ка де 
на по че то кот на 2003 го ди на кон с та ти рав ме де ка ве ќе не мо же да 



18                        Јелена Лужина

ја ко рис ти ком п ју тер с ка та тас та ту ра, ни ту да ги пер ци пи ра бук ви-
те што се по ја ву ва ат на ек ра нот, ду ри и ко га се тие енор м но зго-
ле ме ни. Ста нав ме свес ни де ка, поч ну вај ќи од тој кри ти чен миг, 
не го во то на та мош но пи шу ва ње тре ба да се ор га ни зи ра на со се ма 
по и на ков на чин. Или ќе сек не, де фи ни тив но и за се ко гаш.
 Пи шу ва ње то не му му бе ше и му ос та на нај важ на та ра бо та на 
све тот. Сво јот неп ри кос но вен ста тус на ак ти вен пи са тел – един с-
т ве ни от ста тус со кој, раз мис лу вај ќи за се бе, во оп ш то и мо же ше 
да се иден ти фи ку ва – нас то ју ва ше да го бра ни и од б ра ни во си те 
пе ри о ди од жи во тот, осо бе но во оние во кои мо ра ше про фе си-
о нал но/ка тад нев но да од ра бо ту ва се как ви ра бо ти. На ста ри го-
ди ни, ко га на тие свои ан гаж ма ни нај пос ле мо же ше да гле да од 
без бед на и муд ра дис тан ца, ду ри и со до за на ху мор, си те поч на 
да ги на ре ку ва со збир но име „ак ти ви зам“. Уре ду ва ње вес ни ци 
и спи са ни ја, уп рав ни ку ва ње со те а тар, ми нис те ру ва ње во не ко ја 
еп тен дам неш на ма ке дон с ка вла да, дип ло мат с ки те ски та ња низ 
Ла тин с ка Аме ри ка... – си от тој по ве ќе де це нис ки „ак ти ви зам“ тој 
го сме та ше за неш то што го од ра бо ту вал по пат но, ка ко об в р с ка 
од ко ја се жи вее. Од ра бо ту вај ќи ја таа жи ве ач ка, сво ја и на сво и-
те, тој сме та ше де ка – ос вен што го за ра бо ту ва ше се кој д нев ни от 
леб (ама и пу тер че врз не го, по не ко гаш ду ри и ка ви јар!), тој на по-
ред но го за ра бо ту ва ше и она све то пра во на соп с т ве на та сло бо да, 
сло бо да на соп с т ве но то тво ре ње, ко ја нас та пу ва от ка ко си те об в-
р с ки (кон дру ги те) ќе ги зав р ши. За так ва та сло бо да тој го сме та ше 
ва ка „за ра бо те но то пра во“ на пов ле ку ва ње/оса му ва ње, не оп ход-
но за да пи шу ва. Пра во да би де сам, „не вид лив“ и не до пир лив за 
ни ко го и за ниш то, зд ру жен и оп к ру жен са мо со сво и те де мо ни... 
И – да пи шу ва. 
 Со го ди ни го ана ли зи рав ме тој езо те ри чен ста тус на ак ти вен 
пи са тел, по кој Ча шу ле коп не е ше тол ку сил но. Да се би де ак ти вен 
пи са тел, пов то ру ва ше тој, зна чи са мо ед но: да се жи вее во пос-
то ја на скеп са, ама и да се би де жив и ра до сен чо век, суш тес т во 
ис пол не то со љу бов и со страст... 
 Кол ку и да из г ле да не ве ро јат но (на прв пог лед), Ча шу ле на-
вис ти на ѝ при па ѓа ше на онаа древ на/ен де мич на сор та пи са те ли 
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ко ја, та ка ре чи од са ми от по че ток на сво јот ав тор с ки век, ре ши-
тел но/бес ком п ро мис но оп ти ра ла за ед на со се ма по и нак ва бор ба 
за про фе си о нал ни от ста тус, ду ри и оп с та нок. Во фо ку сот на таа 
бор ба ни ко гаш не би ле коп не жот по плас ман, кри ти ка, по фал ба 
или про фит. Ту ку, нап рос то, коп неж по ка тад нев но то пи шу ва ње, 
оса ме нич ко и ед нос тав но (што е мож но по ед нос тав но), кое во ди 
смет ка са мо за ед но неш то: да си ос та не ав то ном но, не за вис но, 
свое. 
 Во сво јот нај го лем дел, не го во то кни жев но пис мо се пот в р ду ва 
ка ко из го нет/ази лан т с ки при мер на так во то пи шу ва ње: пи шу ва ње 
дос лед но на се бе си!

*
 Од ре ден/по зи ци о ни ран ток му та ка (што ќе ре че: се ко гаш бор-
бен, бес т ра шен и „ак ти вен“), Ча шу ле и со сво е то це лос но сле пи ло 
уме е ше да се но си со се ма ра ци о нал но. Мош не бргу и за чу ду вач-
ки тој лес но ја ус вои един с т ве на та пи шу вач ка тех ни ка/тех но ло ги ја 
ко ја му пре ос та на: тек с то ви те да ги дик ти ра, за дру ги те да мо жат 
да ги за пи шу ва ат. Од по че то кот на 2003 го ди на тие дру ги бев ме 
не го ва та чу до ви та асис тен т ка Габ ри е ла Ива нов с ка и, се раз би ра, 
јас. Се слу чи, ете, не го ви те пос лед ни два дик та ти да ги за пи шу ва-
ме – две те.
 Ноќ та ко га се пре мис ли, ре ша вај ќи се пак да ја ис пол ни обврс-
ка  та кон не дел ни кот „Фо рум“, Ча шу ле бе ше зак лу чил де ка тре ба 
да го фрли си от ма те ри јал со кој се из ма чу вал се бе си, ама ја ма-
чел и не дол ж на та Га би, дик ти рај ќи и преп ра вај ќи го дик ти ра но то 
це ла не де ла! Во ми гот ко га тоа го ре шил – де мек, ко га ре шил од 
по че ток да ја пра ви со се ма но ва та вер зи ја на тој свој про кол нат 
текст („не са ка ни от текст“, пос лед ни от кој го из дик ти рал, це лос но 
го ре дак ти рал и лич но го одоб рил не го во то об ја ву ва ње...), „п ри-
рач на“ му бев са мо јас. Бе ше еден час по пол ноќ, ноќ та по ме ѓу 
1. и 2. сеп тем в ри. Та ка на ре че на та мртва ли ни ја (dead line) за ис-
по ра ка до „на ра ча те лот“ бе ше пов ле че на на де вет ча са по доц на: 
точ но во де сет прет п лад не, во таа сре да 2. сеп тем в ри. 
 Тр г нав ме. Дик ти ра ње то го зав р шив ме неш то пред три ча сот. 
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Ча шу ле оп цу и нај пос ле оти де да спие, јас ос та нав да го до ре дак-
ти рам так ви от при ма рен ма те ри јал, за тој, са бај ле то, да ги вне се 
сво и те ко неч ни ав тор с ки ин тер вен ции.
 Во шест и пол на ут ро, двај ца та ја за поч нав ме зав р ш на та опе-
ра ци ја – она што тој на ше га го на ре ку ва ше „кон те ње“ или „до те-
ру ва ње“: јас ре че ни ци те да му ги чи там, ед на по ед на, тој да ин-
тер ве ни ра доп ра вај ќи, до пол ну вај ќи или ск ра ту вај ќи. По тоа да му 
ги чи там па су си те, пак еден по еден, за тој да мо же да ја сог ле да 
це ли на та на ис ка зот и да ин тер ве ни ра до пол ни тел но. И, нај пос ле, 
по ле ка да му го про чи там ин тег рал ни от текст, за тој на сра бо те но-
то да му го да де ко неч ни от им п ри ма тур. Ни ко гаш не прес та нав да 
ѝ се вос хи ту вам на не го ва та ка дар ност ду ри и во се ри оз ни те го-
ди ни да ја дод р жу ва по ве ќе ча сов на та кон цен т ра ци ја, не оп ход на 
при вак ва та ку чеш ка (Бор хе сов с ка?) тех но ло ги ја на пи шу ва ње. 
 Ра бо та та ја зав р шив ме око лу осум. Тој ста на од „с во е то“ оми-
ле но мес то, на кое со ра дост за сед ну ва ше се ко гаш ко га ва ка ги 
„до те ру вав ме“ не го ви те тек с то ви и, за ми ну вај ќи од мо ја та ра бот-
на со ба, по ба ра да му ве там: ко га след ни от пат не кој ќе се оби де 
ва ка да го „на мес ти“ и да го вов ле че во не ко ја слич на аван ту ра, 
де ка тоа бе зус лов но ќе го поп ре чам. И со си ла, ако тре ба! 

...
Ина ку, фа моз но то мес то кон кое тој тол ку мно гу бе ше прив р зан не 
е ни ка ков ши рок ди ван, ни как ва дла бо ка и удоб на фо тел ја, ту ку 
еден ог ро мен, ста ро мо ден и со се ма из ли тен сан дак за па ту ва ња. 
Оној нес ма сен/га ба ри тен пред мет што на ан г лис ки се ви ка trunk. 
Спо ред ка жу ва ња та на не го ви от ле ги ти мен соп с т ве ник (К.Ч.), фа-
моз ни от сан дак – не кој вид тро фе ен ку фер за кој прет пос та ву вам 
де ка, ко га бил на то ва рен, мо ра ле да го но сат ба рем двај ца сил ни 
ма жи! – тој са ми от го има ку пе но (не ка де на по че то кот на пе де сет-
ти те го ди ни) од не кој при леп с ки пе чал бар, кој при вра ќа ње то од 
Аме ри ка го дов леч кал со се бе. Но во соп с т ве ни кот (К.Ч.) про дол жил 
ку пе ни от trunk да го ко рис ти на ис ти от на чин: име но, да го влеч ка 
по соп с т ве ни те мно губ рој ни пре ку о ке ан с ки па ту ва ња и пре сел би, 
во кои вло жил ре чи си два е сет ти на го ди ни од жи во тот.
 Во те кот на пос лед ни ве два е се ти на-и-ку сур го ди ни, кои тој 
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и јас ги по ми нав ме за ед но, ре шив ме го ле ми от и пра зен trunk да 
стои сре де мо ја та ра бот на со ба за ра ди нај мал ку две при чи ни. Пр-
ва та е наг ла се но емо тив ни от од нос што тој го има ше кон „п ред-
ме тот“. Вто ра та е ед на сит на до маш на ше га ко ја са ми от тој, не ко-
гаш ни от глоб т ро тер ко го Ци цо По по виќ (на вре ме то) ин ге ни оз но 
го пор т ре ти рал на ед на од сво и те ан то ло гис ки ка ри ка ту ри, чес то 
и ра до ја пре пов то ру ва ше. Име но, от ка ко по дос та рел и ра ди кал но 
го стес нил прос то рот на сво и те дви же ња, све ду вај ќи ги не ко гаш-
ни те ин тер кон ти нен тал ни ски та ња на лет ни те оде ња до Ст ру га и 
на зад, се по чес то ве ле ше де ка не го ви те нај воз буд ли ви па ту ва ња 
се га за поч ну ва ат и зав р шу ва ат со сед ну ва ња та врз ка па кот од тој 
дре вен пат нич ки сан дак, се га (ве ќе со де це нии) осу ден да стои в 
мес то. Тв р де ше, ду ри, де ка сан да кот му е врсник, ако не и пос тар 
од не го, а нај чес то си го на ре ку ва ше ко раб: ќе сед не ше на не го и ќе 
зап ло ве ше, сим бо лич но, во не кој сре ќен миг од сво и те пре бо га ти 
се ќа ва ња. Или, по чес то, сед нат врз не го ва та тврда и рам на шир, ќе 
се пуш те ше низ бра но ви те на не кој од тек с то ви те чии што идеи/
кон цеп ти пос то ја но ми ги рас ка жу ва ше. Си те ре дак ту ри на не го ви-
те ро ма ни, рас ка зи и есеи пи шу ва ни во те кот на пос лед ни ве се дум 
го ди ни (ре дак ту ри кои не ко гаш тра е ја со ча со ви!), тој ги пра ве ше 
сед нат врз ка па кот од сво јот оми лен пат нич ки сан дак. Сво јот има-
ги на рен ка пе тан с ки мост. Мо и те оби ди сан да кот да го за ме нам со 
не кое по у доб но и по ме ко се да ло тој ги од би ва ше, тв р деј ќи де ка 
удоб нос та би го поп ре чу ва ла во мис ле ње то. 
 Во на ши от ин ти мен/до ма шен ар го, кој по не ко гаш и ги збу ну-
ва ше на ши те нај б лис ки и нај д ра ги гос ти, фа моз ни от trunk тој си го 
на ре ку ва ше вол шеб ни от ко раб. 
 Го пот тик ну вав и за не го да на пи ше при каз на. 
 Ве ти де ка тоа без д ру го ќе го сто ри, ама - не ста са. 

 ...

 Сè уш те се дев пред ком п ју те рот и го ис п ра ќав тек с тот – во 
Outbox-Sent Items ос та на ло ме мо ри ра но де ка по ра ка та плус атач-
мен тот од кај нас отиш ле на 2 сеп тем в ри во 8:03 – ко га Ча шу ле се 
вра ти на зад и, сто еј ќи зад мо јот грб (вра мен во от во ре ни те вра ти 
од мо ја та ра бот на со ба, вид но из мо рен и лут...), пак го пов то ри ис-
то то што во те кот на таа дол га ноќ и тоа нер воз но ут ро ми го ка жа 
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не кол ку па ти: де ка ве ќе не ма вре ме ни ко му да му е атер џи ја и де-
ка це ла не де ла ба ди ја ла ја по ар чил на еден фор ма лен и из ли шен 
текст. 
 На мес то да го до ра бо ту ва есе јот за Слав ко... 
 Три ме се ци от пос ле, ко га се оку ра жив да го от во рам и за првпат 
да го про чи там фај лот во кој е со чу ван тој не дов р шен текст/есеј за 
Слав ко Ја нев с ки – пос лед ни от текст на кој Ко ле ра бо тел! – за бе-
ле жав де ка пос лед на та ин тер вен ци ја во не го би ла вне се на на 13 
сеп тем в ри во 18:27 ча сот. Бе ше тоа не де ла, ден (и час) ко га Га би 
ја не ма ше, што ќе ре че де ка и тие не го ви пос лед ни доп рав ки и 
преп рав ки ги за пи шу вав јас...
 Сил но му бе ше важ но да го зав р ши тек с тот за Слав ко. Ама – не 
ста са!
 Не це ли два ча са по доц на, до де ка во куј на та му ва рев чај а тој, 
за сед нат зад мо јот грб, глас но се сме е ше пре рас ка жу вај ќи што не-
кој од ак ту ел ни те ма ке дон с ки по ли ти ча ри до пред мал ку др до рел 
на те ле ви зи ја, одед наш, без ни ка ков по вод или на ја ва, се слу чи 
она што во не го ва та пос т ле тал на ме ди цин с ка до ку мен та ци ја ос-
та на за пи ша но ка ко Insultus cerebri ischaemicus.

2. Opera Omnia 

 Дос ле ден на онаа на јед нос тав на, ду ри и нај ба нал на мак си ма 
де ка пи са те лот, до кол ку е на вис ти на пи са тел, на сво е то „ра бот но 
мес то“ и во сво ја та це лос на оса ме ност ка тад нев но мо ра да по ми-
не ба рем не кол ку ча са, Ча шу ле нас то ју ва ше да пи шу ва бук вал но 
се кој ден. Во си те се дум де но ви во не де ла та: на Но ва го ди на, на 
сво јот ро ден ден, на ро ден де ни те на нај б лис ки те, на де но ви те ко-
га се слу чу ваа неш та та кои не мо же ле а да не вли ја ат врз не го ви от 
во о би ча ен ра бо тен рас по ред... 
 Рет ко, мош не рет ко, тој се сог ла су ва ше да пи шу ва „по по вод“, 
„по по ка на“ и/или „по за да ча“. Не сум един с т ве на та што мо же да 
пос ве до чи де ка, во те кот на пос лед ни те две де це нии од сво јот 


