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1.

Големата куќа во Л., двокатница од обработен камен, ја наследил 
мојот татко, како најстар од осумте деца, на кого неговиот татко 
Мато во тестаментот му оставил аманет да ја следи семејната 
традиција, како што и тој самиот ја продолжил работата на својот 
татко, „марвен трговец“, како што обично ги нарекуваа трговци-
те со стока; честопати тоа беа само прекупци и продавачи, зашто 
близината на Приморјето погодуваше за трговија со стока, со 
месо, со телешки кожи, со власеници итн.
 Во окружните книги е запишано сè што стекнал мојот дедо 
Мато, секој договор го заверил кај нотар, сите давачки уредно ги 
плаќал, а кога за првпат ѕирнав во тие книги, било земјишни или 
даночни, мислев дека за еден писател, или хроничар, секој пода-
ток е корисен, колку и да е штур и незначителен, му дава почва под 
нозете, иако, пишувајќи, ја подривав таа почва за што повеќе да се 
оддалечам од семејството или од какво било семејно наследство, 
а за да успеам во тоа беше неопходно и за своите да зборувам 
(хм, своите), зашто сакав, после толку години и занимавање со 
други, да слезам малку подлабоко, во темните одаи на детството, 
и да кажам нешто за себе, не затоа што мислам дека тоа некого 
ќе го интересира, туку затоа што нагонот за пишување, а може-
би и самољубието, ме влечеше во еден период кој и порано го 
обработував, напати иронично, или подбивајќи се со историјата 
и традицијата, а сега тоа ќе го правам сериозно, со дистанца и 
од сегашна позиција, небаре автобиограф, покрај сите сомнежи 
за тој жанр, но морам да се обидам, во слава на пишувањето, да 
слезам до дното и да ги присоберам сликите на кои се сеќавам, 
кои до мене допираа од приказните на другите, особено на татко 
ми, па така во овој ракопис ќе се најдат ликови од блиското и од 
далечното семејство; повеќето од нив ми се чинат како призраци, 
а некој одамна има кажано, ми се чини По, дека писатели се само 
оние кои „се борат со призраци“, а останатите се „чиновници на 
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книжевноста“ кои од таа работа живеат. 
 Овој ракопис помина долго време во фиока, иако сакав да 
го објавам уште тогаш кога мислев дека е подготвен, кога веќе ги 
внесов последните исправки и ги отстранив последните грешки, 
па дури во печатницата исфрлив два табака, или шест до седум 
поглавја, а потоа, ноќта пред почетокот на печатењето на книгата, 
сонив сон што беше јасен како визија, а заправо се преточи во 
мора. Сонував дека книгата излегла и дека ме повикале во печат-
ницата да ги видам првите примероци. Ја држев книгата в рака, 
среќен бев зашто е убаво опремена, но немав со кого да ја спо-
делам радоста, околу мене беа само графички работници, сосема 
непознати ликови. Тие ме набљудуваа и чекаа да ја земам книгата 
в раце, да ѕирнам во неа и да ја прелистам, а јас тоа го сторив, но 
тогаш се случи нешто мачно, нешто што ме растажи, а во исто вре-
ме ме ужасна, зашто при прелистувањето на книгата страниците 
паѓаа и се растураа насекаде околу мене, а работниците се смееја 
и уживаа во таа местенка. Зедов друг примерок, трет, четврт и та-
ка редум, секој од нив се распаѓаше; во раце ми остануваа само 
корици, небаре скелети, а еден печатар ми рече: „Сте напишале 
книга што се растура“. Клекнав на подот и собрав неколку листови 
од распаднатата книга, сакав на глас да прочитам неколку редови, 
но не бев во состојба да проговорам ниту збор, гласот ме издаде, 
бев згрозен зашто книгата беше печатена на неразбирливо писмо 
и со непознати букви; единствено што разбрав е тоа дека на секоја 
страница се повторуваше моето име. Рипнав од сонот, бев влажен 
од пот и забревтан, а под влијание на тој сон утредента го повле-
ков ракописот од печатницата, можеби тоа наивно и пребрзо го 
сторив, но тој мачен сон го протолкував како забрана од некој мој 
внатрешен цензор да се објави книгата, зашто не бев подготвен 
повторно да ги преживувам сите оние искушенија и трауми што ги 
минав со претходната книга што беше уништена и исечена во ста-
ра хартија. Кога му јавив на уредникот дека книгата ја повлекувам 
од печат, побара објаснување за таквата моја одлука.
 „Секој писател мора да има еден незавршен ракопис на кој 
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постојано ќе работи и ќе го поправа, зашто пишувањето е инти-
ма, блуден чин, па овој ракопис ќе го задржам за блудничење во 
следните години“, реков.
 Оттогаш минаа дваесеттина години, сите блудничења одам-
на замреа, книгата конечно е објавена во сосема нови околности, 
уште малку дотерана и во пречистена верзија, па ако некој се од-
лучи да ѕирне во книгата, ако што било го поттикне на „порокот 
на читање“, би можело да му се пристори дека на овие страници 
сум му дал премногу простор на татко ми, а дека тој нема доволно 
својства за карактерен лик, но јас него, како и другите членови 
на семејството, како и многуте споредни ликови кои само малку 
сум ги допрел, ги воведов во книгата само за што подобро да го 
засенам сопственото место, а не кон нив да покажам некои по-
себни емоции. Веќе ми здодеа да се возам по теснолинејката на 
семејниот воз, да се возам толку долго за на крајот да разберам 
дека не сум се мрднал од станицата на која сум влегол, зашто 
никој од нас нема постојан град, покрај тоа што се напрегаме да 
докажеме дека нашето место е токму тука каде што сме, а толку 
убаво пееше Пјер-Жан Жув „дека ние сме таму каде што не сме“. 
Ќе речам директно – се заморив пишувајќи разни верзии на исти 
случки, затоа повеќе пати се откажував од некои веќе готови кни-
ги; тоа и сега би го сторил, ако не сфатев дека сите противречности 
мирно ги прифаќам, без никакво жалење и без носталгија, и дека 
раскажувам само за настани на кои јасно се сеќавам, држејќи се 
за точната поставка на еден од најдобрите раскажувачи на наше-
то време, толку е славен што неговото име не мора да се наведе, 
„дека нашиот живот е она на што се сеќаваме, а не она што сме го 
проживеале“.
 Ако оваа каменоделска работа е завршена, на крајот би до-
дал дека пишувајќи, си го допуштав тој „луксуз со дигресии“ за-
што сегашното време ме принудуваше на тоа, а уште повеќе што 
враќањето на стариот ракопис бара и нов поглед на него, а покрај 
сè, сегашното време е толку мачно, што враќањето во минатото 
стана вистинско уживање. 
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2. 

Со заработката од продажбата на стоката дедо ми отворил продав-
ница со мешовита роба и гостилница во Л., изградил ан и купил 
куќа во Требиње, оддалечена од нашето место некои осум кило-
метри. Целиот имот и секоја пара дедото ја вложувал за купување 
земја; станал сопственик на четириесетина дулуми1 плодна земја 
покрај реката Т  ребишница, а на црногорската страна купил голем 
појас шума и пасиште од неколку хектари. Единствено тој наба-
вил и донел два големи чекреци за наводнување; првите денови 
луѓето се собирале околу тие чекреци и ја набљудувале нивната 
работа. Биле со пречник од околу пет метри, а широки повеќе од 
половина метар, се вртеле така што водата паѓала врз лопатки-
те и ги полнела кутиите кои ќе се превртеле кога ќе ја досегнеле 
највисоката точка на чекрекот и се празнеле во направеното кори-
то, а потоа водата во слободен пад истекувала низ јазот до нивите. 
 Најголема желба на дедо ми била да ја откупи прекрасна-
та шумичка во Л., богата со сите видови дрвја, зимзелени и ли-
стопадни. Таа шумичка, некои ја нарекуваа уште и забран и луг, 
садена и негувана во „турски земани“2, некогаш му припаѓала на 
углед ното семејство Дураковиќ од К  оријениќ, кое со доаѓањето на 
Австро-Унгарија почнало да се намалува; многу од нив, способни, 
вредни и интелигентни, се раселиле во разни краишта од голема-
та империја. 
 Шумичката изобилуваше со и  глолисни дрвја, најмногу елки 
и смреки, а спуштајќи се кон питомината на местото, кон рекичка-
та која во лето пресушуваше, имаше сè повеќе даб, леска и листо-
падни дрвја, а веднаш покрај брегот имаше трева и глина од која 
ѕиркаа жилите и корењата од дрвјата. Таа мала река Сушица е 
еден вид граница на две различни клими, од едната страна речи-
си дивина, а од другата земјата е родна, снеговите се реткост, зи-
1. Дулум (тур.): мерка за површина на земја, 100 м2 (заб. прев.)
2. Земан (арап.): време (з.п.)
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мите не се премногу остри, а виновата лоза, сорта вранец, добро 
раѓаше, иако само две-три семејства се занимаваа со лозарство. 
Мојот дедо Мато успеал да ја откупи шумичката, наспроти многу-
те судски перипетии околу повеќето сопственици, а јас одамна се 
бев зарекол дека еден ден, ако некогаш почнам да се занимавам 
со семејната хроника, или со некоја друга форма, истражувачка, 
исповедна..., својот ракопис ќе го започнам токму со описот на таа 
шумичка, зашто еднаш, како дете, таму претрпев голем страв.
 Сенчестата страна од шумичката беше обрасната во грмуш-
ки, во густ сплет леска и габер, беше речиси непрооден прнар, 
па околу тоа катче се раскажуваа приказни за ѓаволи и вештерки. 
Кој било од семејството да зачекореше таму да насече прачки за 
горење, а габерот е најдобро дрво за огрев, нешто ќе му се слу-
чеше. Ќе го шибнеше некоја гранка, или ќе се исечеше со срп, а 
раните зараснуваа долго и бавно; понекогаш се отвораа, па од 
нив течеше крв и гној. Сенчестата шумичка сите нè мамеше, зашто 
искушенијата се привлечни, а секој од нас беше со борбен дух, 
особено со невидливи сили. Велат дека дедо Мато ги поттикнувал 
членовите од семејството и подалечните роднини да се соочат со 
ѓаволи, ако се населени во шумичката. Тој велеше:
 „За да се испроба самиот себе, човек мора да си ја одмери 
силата со оној кој му е клет противник. А од ѓаволот нема полош и 
поклет“. 
 И навистина, тој дел од шумата беше некој вид „семејна 
иницијација“; и јас на осумгодишна возраст газев „бос по трње“ 
и претрпев таков страв кој што не ме „очеличи“, како што се веру-
ваше, туку ме направи плашлив, така што и ден денес се плашам 
од темница и од шума, па дури и сега, додека пишувам за тоа, 
се ежам кога ќе се потсетам што можело тогаш да ми се случи, 
на осумгодишна возраст. Нема да пишувам за многу случки што 
то гаш се случуваа, тоа би била опширна приказна, или книга за 
себе, зашто историјата на таа шумичка е долга, а мислам дека не-
кој веќе го има испитано тоа „мистично место“ и во едно списание 
има објавено стручен текст, сум го имал в раце, но сум го забора-



10

вил насловот. Исто така, не се сеќавам на името на авторот, но 
знам дека наидов на необични детали како, на пример, опис на 
„грмушка рузмарин“, еден единствен примерок што цвета и оп-
станува „меѓу груби и диви растенија, во клима што не му одго-
вара“. Никогаш ја немам видено таа „грмушка рузмарин“, но му 
верувам на истражувачот. Записот за крвавиот нож што редовно 
осамнувал забоден во кора од стебло на дива леска, можеби ав-
торот го купил токму од мојот дедо; таа приказна ја знаев уште од 
раното детство, ја имав слушнато од мојот татко, а тој од својот 
татко.
 Секој член од моето семејство, потесно и пошироко, барем 
еднаш се соочил со некаква непријатност во тој дел од шумичката, 
никој не поминал без гребнатинка, а имаше и такви со сериоз-
ни повреди. Една роднина, четири години постара од мене, умре 
на пат до болница зашто на тесната патека, што водеше на работ 
од шумичката, ја касна змија. Само по таа патека можеше да се 
дојде до густата шума, до средината од шумичката, но пристапот 
и пријатниот пат го попречуваа змиите, па тоа ја поттикнуваше 
фантазијата дека некаде во шумичката, блиску до едно камено 
гумно, направено за на него „вештерките ноќе да танцуваат“, е 
закопано богатство, зашто се веруваше дека змиите се чуварки на 
богатството. Секако, тоа беше легенда, но докажано е дека никој 
не преживеал ако на таа патека го каснала „лутата отровница“. Со 
двајца роднини, едниот ми беше врсник, а другиот две години по-
стар, една приквечерина тргнав по таа патека кога ние тројцата, 
како што во детството правеа сите од нашите семејства, одлучив-
ме да се справиме со кои било чудовишта, ако навистина постојат, 
зашто и ние мораме да ја приложиме својата приказна во тој го-
лем зборник во кој веќе се имаа натрупано многу мистерии. 
 Ние тројцата полека чекоревме по патеката, толку внимател-
но, небаре боси газиме по жар. На нозете имав долги чорапи и гу-
мени чизмички; тие обувки ми влеваа сигурност. Во раката држев 
свеќа; ми беше речено дека вештерките бегаат од запалена свеќа. 
Во џебот имав кибрит и лук, кои штитат од змии. Се штрекнувавме 
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на секој шум, но среќно го пребродивме опасниот дел од патека-
та. Здивнавме и седнавме на еден камен. Оној, постариот родни-
на, рече дека мораме да се собуеме и да ги оладиме нозете, да ги 
исушиме ако се испотени, тоа е правило за среќно враќање назад, 
што е поопасно зашто сега змиите нè имаат насетено. Наивно по-
верував и се собув не гледајќи дали и другите двајца го прават 
истото. Ме излажаа и итро ги грабнаа моите чизмички; брзо ис-
трчаа назад. Почнав да ги довикувам, но нив повеќе ги немаше, 
побегнаа и ме оставија сам.
 Треперев стоејќи на каменот, премрен од страв, плашејќи се 
од сопствениот глас, па повеќе не довикував ниту викав за помош. 
Се стемнуваше, а во шумата веќе беше многу мрачно. Се обидов 
да ја запалам свеќата, но не успеав. Со еден камен го истолчив 
лукот и ги намачкав стапалата. Слегов од каменот и стапнав на 
патеката; колената ми се тресеа, сè повеќе треперев. Ќе се слуш-
неше по некое шушкање, секогаш некоја гуштерица ќе шмугнеше 
во некоја грмушка, а еден голем зелен гуштер многу ме препла-
ши скокајќи врз еден камен. Тогаш ми се пристори дека некој ми 
доаѓа од зад грб, но не се осмелив да се завртам, туку силно пот-
рчав колку што ме носеа нозете. Дури кога се најдов на сигурно, 
легнав на земја за да земам здив. Стапалата ми крвавеа, па потоа 
со денови ги лекував. Никој од роднините не сочувствуваше со 
мене, сите зборуваа дека сум морал да поминам низ тоа. 
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3. 

И мојот татко во својата петнаесетта година проживеал тешки 
де но ви во шумичката, зашто бил влегол малку подлабоко во шу-
мата. Со копач и со војничка лопатка во рацете, татко ми тргнал 
во потрага по богатство, а пред тоа добро го проучил текстот во 
списанието Домашно огниште од 1906 година, во кое пишувало 
дека некогаш, одамна, Грците бегале од овие краишта пред чума-
та а, бидејќи биле богати трговци, своето богатство го закопувале 
во гробовите, ништо не можеле да земат со себе зашто бегале со 
трабакули3 и со брацери4 од приморските места, Цавтат, Груж и 
други. На малата карта приложена во списанието впишани се ме-
стата каде што обично го криеле богатството, а едно од нив било и 
непристапната шумичка над Л., каде „биле закопани многу грутки 
злато“. Меѓу народот се зборувало дека ќе се „збогати оној кој ќе 
го пронајде гробот на кој како надгробна плоча има камен целиот 
издупчен. Мојот татко, голобрадо дете, ѝ рекол на мајка си Вукава 
дека ангелот ќе го одведе до надгробниот камен, а каменот е из-
дупчен зашто во него има златници.
 „Не враќај се без тие златници“, рекла мајка му.
 Ни после шест дена татко ми не се вратил, па започнала по-
трага по него, која се претворила во хајка на ѓаволи и вештерки. 
Хајкачите биле вооружени со српови, со секири, со ножеви и со 
ловечки пушки. Додека сечеле гранки и расчистувале премини, 
како да биле заборавиле на детето, па довикувале ѓаволи и веш-
терки, заканувајќи се и чкрипејќи со заби, како што тоа толпата 
секогаш го прави при такви и слични походи. Секој имал некоја 
своја приказна или злокобна средба со вештерки, а татко ми ко-
нечно го пронашле кучињата загари кои ги имале земено некои 
од хајкачите. Го нашле меѓу два камена во високата папрат, изне-
3. Трабакул: традиционален брод со едра со два јарболи на источниот брег 
од Јадранско Море (з.п.)
4. Брацеро (шп.): работник (з.п.)
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моштен и гладен, врз лицето и рацете имал многу гребаници, 
останал без лопатата и копачот, устата му била сува и одвај про-
говорил неколку зборови. После само неколку денови се откажал 
од трагањето по издупчениот камен, барал само мало изворче 
или вдлабен камен со заостаната дождовница, но не нашол, па во 
рано утро пиел роса од тревата и од лисјата, а преку ден грицкал 
корка од фиданки и пупки од габер. Во секоја појава гледал ѓавол 
и непријател. Ако се занишала гранка, тоа значело дека некој рип-
нал од неа и демне на патот.
 Дедо Мато сметал дека тогаш неговиот син зацврснал и стек-
нал резерви кураж за цел живот, на што мојот татко зборуваше 
дека и она малку храброст, ако некогаш ја имал, токму во таа шу-
мичка, благодарение на милостивиот Господ, ја изгубил. Знаеше 
подбивно да рече:
 „Својот кураж го закопав под една дива круша, како Грк бо-
гатството“.
 Господ го надарил со нешто многу поубаво и полесно од бре-
мето на храброста, а таа дарба самиот ја нарекуваше „среќа во 
напивање и во земни уживања“. И навистина, се опивал и стекну-
вал пријателства, се забавувал и се веселел, пробал од сите видо-
ви пијалаци, се возел со разни превозни средства, осамнувал во 
непознати места и ноќевал кај туѓинци, кај нови пријатели и браќа 
по добра капка. Се трезнел во волшебни земни предели, се соо-
чувал со опасности, па луѓе му доаѓале на помош, го спасувале и 
го лекувале, а еднаш го беше извлекле од чунот кој пловел по Не-
ретва. Се тетеравел и пелтечел, блуел и лицето го доближувал до 
лицето на сопатникот, или до некое дрво. Се сопнувал во правот 
и плачел по она што допрва ќе го изгуби, талкал и се губел во гра-
довите, но секогаш наоѓал излез и чистина, некое катче „меѓу два 
камена во високата папрат“ да си прилегне и да здивне до след-
ната станица.
 И често во стебла или во камени плочи ги врежувал своите 
иницијали, дури и целото име, некои симболи само нему познати, 
а кога годе подоцна таму ќе поминел и ќе ги забележел своите 
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знаци, радосно ќе се обѕрнел и ќе му мавнел на изминатиот дел 
од својот живот. Кога еднаш му реков дека само лудите врежуваат 
некои свои знаци, ми возврати:
 „Го знам јас тоа. Но јас на својот часовник го мерам времето. 
Онаму веќе сум бил, таму сум поминал, тоа е мојата филозофија 
на минливоста“.
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4.

Татко ми наследи сребрена табакера, извезена како тантела со 
убаво стилизирани гранчиња, со украси од платина и со златни 
апликации во форма на цветови на капакот; во секој агол по едно 
цветче, а на средината парче злато со гравиран и китнест моно-
грам на неговиот татко.
 Еден убав предмет, од благороден материјал, необичен и ко-
рисен, скапоцен и драг за оној кому му припаѓал, преоѓа во рацете 
на најстарото машко дете во часот кога тој што го подарува самиот 
за тоа ќе одлучи, а наследникот станува полнолетен. Тој обичај е 
стар повеќе од четири столетија, а го вовел Зуан Косаца, во XVI 
век, господар на овие краеви до границите со Дубровник, воен 
заповедник веќе на дваесет години, венецијански патрициј кому 
Дубровник морал да му дава трибут во износ од 48 дукати годиш-
но. Тоа дарување „од татко на син“ станало традиција, а носело 
симболика на создавање цврсто семејно јадро како поддршка 
на владетелите и гаранција за владеењето на моќните семејства, 
какво и да било тоа владеење.
 Свеченоста имала свои правила. Оној што подарувал облеку-
вал отмено руво и седнувал на чело од масата што се поставувала 
на јавно место, под дудинка во време на зреење на плодовите. 
Масата била покриена со бел чаршаф, богата со вкусни јадења. 
Секој можел да помине и од масата да земе колку што може да 
стави во устата и да собере во рацете. Се повикувале гости од сите 
вери. Зрелите дудинки паѓале на белата прекривка. На крајот од 
гозбата, даруваниот ќе се качел на стеблото и ќе почнел да ја тре-
се дудинката сè додека сочните плодови не ја прекријат масата.
 Во поново време, од тој обичај остана малку; единствено ма-
сата се изнесуваше надвор. Врачувањето на наследниот подарок 
се одвиваше пред општинскиот службеник, кој таа церемонија на 
крајот ќе ја завереше со печат. Занемарен е обичајот со плодо-
вите на дудинката. Масата повеќе не се покриваше со бела пре-
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кривка. Ретко кој имаше свечено руво. Моќни семејства имаше 
сè помалку; историјата се мереше со зли години. Војните носеа 
сиромаштија; дури и Дубровник пропаѓаше, иако профитираше 
од војните благодарение на трговијата и на шверцот со оружје.
 И мојот дедо користел нечии неволји за да си го зголеми 
имотот. Купил убава куќа во Требиње од некогашниот трговец 
Алија Ресулбеговиќ, потомок на третата лоза на Арслан-бег. Алија 
бил на лош глас, незаситен како богаташ, завидлив кога другите 
имаат, скржав и избувлив човек, пламнувал за секоја ситница и 
лесно се фаќал за оружје; во кавга околу некои пари, ранил и чле-
нови од своето семејство. После отстапницата на турскиот аскер 
и влегувањето на Австро-Унгарија, Алија се одметнал и со својот 
башибозук, ги имало барем три стотини, ја напаѓал добро опре-
мената австроунгарска војска, секогаш со извици, со текбири5 и 
со келими6, им задавал загуби, иако вооружувањето кај башибо-
зукот било слабо, обично со острагуша7, пушка со еден куршум, 
сабја или две мали пушки на појасот. Нему му се припишува и 
уништувањето на „швапската топовска батерија во Мили“, но по-
сле разговорот кај католичките гробишта со тогашниот муселим8 
Фејзах Шеховиќ, се предал, а бидејќи бил од висок род, сè било 
сторено за да не добие смртна казна, па одлежал дваесет години. 
По излегување од занданата го продал сиот свој имот, дури и тур-
бето со убав засводен лак од делкан камен, и во својата педесет и 
шеста година, со целото семејство, се иселил во Турција.
 Кутијата за тутун што мојот татко ја наследил, дедо Мато ја 
добил од својот пријател Мато Грбиќ од Риека Дубровничка во 
знак за некаква благодарност за која ништо не се знаело, а во 
времето кога Михо Мартелини на семејството Грбиќ им ги продал 
куќата и земјата во Риека. Потоа се заредиле подароци од рацете 
на Грбиќеви; секој нешто му врачил на мојот дедо, имаше двае-

5. Текбир (арап.): повеќе пати изговарање „Алаху екбер“ – Алах е велик (з.п.)
6. Келим, келам (арап.): говор, беседа (з.п.)
7. Острагуша: пушка што се полни од долната страна (з.п.)
8. Муселим (арап.): функционер на локалната управа (з.п.)
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сет многу убави, понекогаш необични, но и корисни предмети, 
на секој беше гравирано името на дарителот и датумот, малку од 
нив се сочувани зашто наследството на дедо ми е разнесено; уште 
додека беше жив исчезна џебниот часовник со синџир, на него 
имаше гравирано срце прободено со стрела, датум и името Ана. 
Знаевме дека сопругата на Мата Гргиќ се викала Ане; била уба-
ва и кревка женичка, во првите седум години од бракот нема ла 
деца, но најверојатно нејзиното име во крштелницата било запи-
шано како Ана. Била родум од Задар, а до мажењето не го знае-
ла нашиот јазик, зборувала само италијански. Откако започнало 
пријателството на двајцата истоименици, а кревката нежна билка 
изродила четири деца, син и три ќерки, пријателството меѓу на-
шите семејства се продлабочило и прераснало во неколку кум-
ства, венчани и крстени. Трите ќерки на Мата и на Ане Грбиќ биле 
познати како три најубави суштества, за кои свештеникот велел 
дека му се дарувани на овој крај, зашто Бог умее „убавината да ја 
награди со убавина“.
 Бродовите ги поздравувале од отворено море; сирените се 
огласувале и го заплискувале домот на Грбиќеви. Но сестрите не 
биле среќни; штета што за тоа не раскажуваме.
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5. 

Таа убава куќа во Требиње, бело бојадисана двокатница под ќера-
ми ди, со доксат9 и со резбани дрвени скалила што водат во гор-
ната одаја со миндерлак на кој некогаш се диванело10, и понатаму 
се викаше Чардакот на Алија, иако дедо ми имаше отстрането не-
кои детали од исламско-ориенталната градба, ги имаше извадено 
дрвените резбани решетки на мушебаците11 и ги беше заменил 
со ковано железо, ја беше преуредил диванханата12 и го беше от-
странил зеленилото што ја красело камарата13 тврдејќи дека лоз-
ницата пропаднала. Таа куќа дедо Мато ја оставил на име на својот 
син Благо, но останало одомаќено турското име чардак; за мене 
тој збор имаше поголемо и натприродно значење на интимен дом 
поткренат над реката, „лебдечки дом“, како што ги замислував ку-
лите на богатиот и моќен муслимански свет. Кога мојот дедо ја ку-
пувал куќата на Алија, велат дека нешто околу купувањето гаран-
тирал д-р. Кеслер, веќе со години мил гостин во нашиот дом, дека 
во неодлучната рака држел перниче натопено во мастило и пред 
да го стави потписот рекол:
 „Купувајќи го чардакот на Алија, ги откупи и болестите кои во 
таа куќа се таложеле и остануваат како наследство“.
 Благо бил второто по ред дете, една година помлад од мојот 
татко, а прво дете од семејството со високо образование и со док-
тор ска титула. Сè уште бил ученик кога куќата му припаднала како 
подарок, а велат дека на свеченоста на врачувањето на докумен-
тот за сопственост му се брецнал на д-р. Кеслер и на неговото бае-
ње за болестите што како наследство остануваат во куќата.
 „Куќата е материја, а болеста несреќа“, рекол.

9. Доксат: веранда (з.п.)
10. Дивани (перс.): разговара (з.п.)
11. Мушебак (арап.): дрвена решетка на прозорец на старите куќи (з.п.)
12. Диванхана (перс.): пространо претсобје, место за разговор (з.п.)
13. Камара (лат.): соба, клет (з.п.)



19

 Веројатно уште тогаш насетувал дека нема да живее во таа 
куќа, но знаел дека нејзината продажба секогаш може да донесе 
добра заработувачка и поголема сума пари, зашто тоа било убаво 
здание на некогашното богато семејство, на добро место и во цен-
тарот на градот. По заминувањето, Благо се јавил само еднаш, со 
кусо писмо на италијански, дека студира медицина и дека одвај 
се сеќава на татковината, а некаде кон средината на триесеттите 
години неговиот чардак во Требиње му припаднал на мојот татко; 
се зборуваше дека тоа било сторено без оставинска расправа, со 
мито и со фалсификување на документи и потписи.
 Благо студирал медицина во Рим; таму наишол на литерату-
рата и на името на познатиот лекар од XVII век Ѓуро Балјиви, ро-
дум од Дубровник, и веднаш го прифатил како роднина по женска 
линија. Славниот доктор Балјиви навистина е по потекло од Ду-
бровник, од семејството Армен, по мајка Вуковиќ, а бидејќи рано 
останал без родители, го посинил угледниот доктор Пјер Анџело 
Балјиви и неговата сопруга Маргарита д‘Амато од Лече.
 Школувајќи се во Рим, стрико Благо се расфрлал и се фалел 
со својата благородничка лоза и грб. За таа своја бесмислена при-
казна пронашол и потпора во баба си, мајката на неговиот татко, 
која била родум од Вуковиќи, но никако не можела да биде благо-
родничка, туку само одива14 од добра црногорска куќа. Стрикото 
го опишувал Л., местото на своето раѓање, како лековита бања и 
рај за дубровничките господа, го приближил кон градот повеќе от-
колку што бил, сам себе се лажел за убавината на тоа катче, а гра-
дот во кој се школувал го нарекувал „мал Епидаурус“. Измислувал, 
кутриот, и поверувал во своите измислици; фалбаџија е секогаш 
оној на чија страна нешто недостасува, па така и стрико Благо се 
фалел дека неговото родно место е речиси на самиот далматин-
ски брег, а тоа било далеку од вистинските факти, зашто гратчето 
во кое го минал детството и каде што одел на училиште не било 
ни сенка од славниот Епидаурус, туку одвај гратче, турска касаба 
во која најубавото било она муслиманското. Ако моите извори 
14. Одива (хрв.): невеста (з.п.)
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се веродостојни, тогаш Благо се оженил со жена од богата рим-
ска фамилија на фурнаџии кои имале синџир свои фурни, го зел 
презимето Туркини од својата сопруга, а го задржал своето име, 
веројатно како уште една врска со своето вистинско потекло.
 Но мојот стрико не е единствениот лажго од краиштата зад 
Дубровник. Речиси секој учен, школуван, образуван и даровит чо-
век од мојот крај, го измислувал своето дубровничко потекло, а 
повеќемина од тие семејства никогаш не го виделе морето. По-
знатиот српски поет Јован Дучиќ, родум од требињскиот крај, 
лажно се претставувал како дубровнички конте, а во Белград и 
меѓу дипломатите ги шармирал дамите со отмени манири и завел 
една малолетничка во Швајцарија шепотејќи ѝ ги на уво своите 
дубровнички поеми. А. Г. Матош, забележувајќи го со куфери на 
белградската железничка станица, во 1903-та, в лице му рекол:
 „Храбар млад поете, господине мој, кога веќе со образот се 
потпирате на Дубровник, што не се приклоните кон плебсот, или 
кон сиромашните, туку сте веднаш до Пуциќ, или Кабог. Или си 
велите: кога е лага, барем нека биде помпезна!“
 Тој лирик и остроумен критичар, ѓаволски зајадлив, А. Г. Ма-
тош, еднаш напишал за познатиот скулптор Иван Мештровиќ: 
„Иако не е од Дубровник, и тој рагузира15“. Значи, многумина са-
кале да ја соберат славата од Дубровник, дури и оние од којзнае 
каде, а камо ли луѓето родени веднаш до тој град. Не го оправду-
вам стрикото и неговите лаги, но и многу поголеми умови не му 
одолеале на тоа.
 И јас дури во десеттата година зачекорив во Дубровник, иако 
сето снабдување на стоката за дуќанот на татко ми одеше преку 
пристаништето Груж, па така насекаде имавме отпечатоци и траги 
од Груж, фактури и печати на вреќите од кафе, шеќер, ориз и сол.
 На поблиските и на подалечните роднини им го опишував 
морето, но со мачнина и со страв. После моите описи, никој по-
веќе немаше желба да патува со малиот воз за да доживее нешто 
од мистиката што им ја пренесував. Секогаш за морето зборував 
15. Рагузира: се прави дубровчанин, од Рагуза, старото име на Дубровник
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тивко, небаре за живо суштество што ме слуша и бдее над мои-
те зборови. На роднините понекогаш им зборував дека морето е 
улаво суштество, бревта и дува, беснее и почнува да удира во кар-
пите, се качува небаре нешто граба и меле во некој свој вител. Ре-
ков дека е незаситно, дека во неговата утроба исчезнувале мали 
островчиња, цркви, бродови, пристаништа од кои се заминувало 
во светот, дури и гратчиња. Секој кој за првпат ќе застане и ќе го 
набљудува тоа големо раздвижено тело, секогаш помислува дека 
еднаш веќе бил на истото место и сето тоа го видел. Роднините се 
одушевуваа од моите приказни. 
 „Боже, како сè ни доловува и колку му веруваме“.
 Неуките и простите се собираа околу мене, ќе ги начулеа 
ушите, и секогаш ќе се најдеше некој кој ќе извикаше:
 „Ене, оној таму раскажува за морето. Трчајте и слушајте!“


