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I 

EЛДОРАДО 

Тој призрачен град што блескотел на сонцето како запалена шума, сиот 
од злато и драгоцени камења, го барале преку сто години, илјадници луѓе; и 
што нашле на неговото место: ништо: само Езеро. 

Според преданијата, во јужен Чиле постои волшебен Град чии улици и 
дворци се од чисто злато; неговите жители, совршено среќни, не мораат да 
работат за да се прерануваат, а живеат вечно. Градот е, се разбира, невидлив. 
Патниците кои влегуваат во него го населуваат како сопствен сон; штом го 
напуштат, забораваат сè за него, и повеќе не можат да си приспомнат за 
патот кој води таму. Од сè, ако е извештајот на Х. Осборн верен, сигурно е 
само едно: дека градот лежи „на брегот од некое горско Езеро“. 

Ако го нема Градот – ако не е можно да биде најден, или само сочуван 
неговиот спомен – каква е историјата на Езерото? 

„Во црно кадифе проткаено со сребро“, вели мудриот Зенон, бил 
облечен Гонзало Хименес де Кесада кога, во 1536 година, тргнал да го бара 
врвејќи по призрачни патишта и самрачни шуми, сè до кристалните превои 
на Андите чиј sвон и тогаш, како и сега, се стопувал со небесниот океан. 
„Окружено со стрмен карпест рид“, во земјата на Чипчите, го нашол езерото 
Гатавита кое уште оддалеку блескало со сјајот на Градот скриен во неговите 
поли. Кога конквистадорот со своите (патем) распарталесани воини слегол 
до водата видел од каде доаѓа толкавиот блесок: насекаде наоколу, по 
дрвјата, врз колибите, по камените градби и песочниот брег, нишајќи се на 
ветрот и sвонејќи како харфи, трепереле големи златни листови, не подебели 
од оние за пишување, како извадени од – или наменети за – некоја книга. 
Месните жители биле украсени (наресени) со смарагди не помали од орев, а 
од продупчените носеви им виселе тенки златни листови покривајќи им ги 
устите, поради што нивните гласови, кога ќе проговореле, звучеле метално-
туѓо, како да му припаѓаат на некој друг свет. 

Тоа не било ништо чудно. Необично било што истата глетка, во истиот 
час, ја гледале уште две групи конквистадори, кои во приближно време, но 
од различни места, тргнале кон истата цел. Едната група воини ја предводел 
Себастијан дел Беналкасар, „силен, дрзок, со врела маварска крв во 
дамарите“, основачот на градовите Леон и Кито, додека „третата војска, 
составена од шпански парталковци“, ја предводел Николаус Ферман, 
Германец од градот Улм.  

Водачите, се разбира, сакале да ги судрат војските, за вкупното 
богатство да му остане на победникот, но се премислиле: војниците биле 
уморни, а злато и бесценето камење имало – како што им се присторило – 
доволно за сите нив кои припаѓале на три вери и три раси но на еден бог. 
Всушност, разбојниците се здружиле за што поцелосно да го ограбат 
месното население (меѓусебниот судир оставајќи го така за крај). 

Само што војските се здружиле, кон Езерото кренала процесија: 
Индијанците во носилка носеле висок достоинственик (веројатно крал) 
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придружен со песни на девојки, тропање на барабани и копнежлив звук на 
кавали. Конквистадорите сметале дека на тој начин ним им се укажува 
почит, дека свеченоста е организирана во знак на покорност и љубов; но 
кралот, штом ја спуштиле носилката крај брегот, до коработ окитен со цвеќе, 
само се слекол гол. Трите војски вџашено гледале како голиот човек го 
мачкаат со смола и како убавите девојки, заграбувајќи од златни садови 
златен прав, го исипуваат сиот, додека не заприлегал на златна статуа. Тогаш 
Златниот Човек влегол во коработ и испловил кон езерската шир, нестварно 
блескајќи под небесниот свод, меѓу девствените ледени планини. Она што го 
сторил, за европските гледачи на претставата (впрочем, ги имало и од 
Африка и Азија) било налудничаво: човекот се фрлил во Езерото и го 
оплакнал од себе златниот прав како неиздржлив товар, или грев. Штом 
телото на Златниот Човек ја допрело водата – пред војниците да се соземат 
или нешто да преземат – сите мажи од брегот и сите жени, сите старци и 
сите деца почнале да фрлаат во водата, која уште од брегот била длабока, сè 
бесценето што било врз нив и околу нив: прстења, белезики, брошеви, 
обетки, ѓердани, дијадеми: смарагдите и златото од брегот се нашле на дното 
од Езерото. 

Војските јурнале во толпата, кон крајбрежните колиби и царските 
палати; попусто: нигде не го нашле она што го барале. Го удриле Златниот 
Човек – сега само гол – на страшни маки: барале од него да им каже каде го 
крие жолтиот прав. Одвај сфаќајќи што се бара од него, мачениот Златен 
Човек само мавнал кон водната шир: онде е богатството на племето. 
Сметајќи дека кралот им се подбива, ги ставиле на маки и сите останати; до 
дете, сè оковале во пранги: колку за тогаш, не добиле ништо. 

Најпосле сфатиле дека Чипчиите не лажат: тие немале никаков златен 
рудник. Златото го добивале од соседите „во замена за компир, царевка, 
грав“, или за смарагди какви имало многу во Планината, кои по пат на 
размена стигале до народите Кокле во Панама, чија култура била стара десет 
илјади години. 

Со времето, конквистадорите сепак собрале големо азно („со него 
можеле да наполнат една голема одаја до таван“), изнаграбиле илјада сто 
осумдесет и пет смарагди не помали од јајце на пајка, основајќи го патем 
славниот град Богота. Но вистинското богатство на Чипчиите останало на 
дното од Езерото. Првите конквистадори не ни сонувале дека чудниот обичај 
што ги терал улавите Индијанци сето свое богатство, сите бесценетости, да 
ги фрлаат во водата траел со стотици години, и дека во длабочините на 
Гатавита, на неговото дно налик на инка, лежат илјадници, можеби милиони 
(славниот географ и историчар Александар Хумболт прецизно избројал: 
педесет милиони) златни предмети од непроценлива вредност (не сметајќи 
ја, се разбира, уметничката). 

Сторил ли некој обид (напор) да го извади азното од дното на Езерото? 
Се разбира. Уште во 1580 година итриот трговец Лима Антонио Сапулведа 
дошол на ингениозна идеја да го испушти Езерото така што ќе ископа канал 
во карпестиот брег. И којзнае, можеби итроманот ќе успеал да ја истече 
водата и да го собере богатството на времето – со лопата гребајќи по дното – 
да не било Езерото мошне длабоко; навистина, низ „ѓеризот“ потекол густ, 
црн мил, и во него трговецот нашол, „како зрнца од грозје во тесто“, 
„секакви златни предмети“, но штом се фатил за „жезолот обложен со 
смарагди“ снемал капитал. Азното му го конфискувале, а него самиот го 
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фрлиле во Дом за сиромаси. Неговото дело, сепак, го продолжиле многу 
умни луѓе, меѓу кои особено се истакнуваат основачите на Англиското 
акционерско друштво за експлоатација од 1912: сосема незаинтересирани за 
балканските војни, и за она што се случува на други планини и во други 
води, тие модерни витези задоени со сонот за Елдорадо решиле сосем да го 
исушат Езерото, за кое нешто, на маски, преку Андите, пренеле џиновски 
парни пумпи со кои сметале водата да ја качат на небото. Каде што не 
помогнала казмата, верувале тие, единствениот лек е огинот. Само за 
неколку недели, вредните работници го смалиле нивото на водата за 
дванаесет метри; од работ на инката, како од оживеен сон, Индијанците 
почнале да вадат „зачудувачки количества златен накит и смарагди“. Но 
пред да стигнат до дното на инката, до средишната Порта на Златниот Град, 
сонцето почнало секавично да го стврднува милот и да го претвора во ладна 
нескршлива магма. И така, богатството на Езерото од своето сокровиште во 
водата се вратило во утробата на каменот, од каде и дошло. 
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II 

ДЕВОЈКАТА 

Девојката била причина за целата (впрочем вистинита) прикаска. 
Станала жена на кралот Сипа, а го сакала Белиот Брадест Бог. Кралот, заради 
неверата, ја натерал да го изеде плодот на својата божествена љубов. 

Белиот Брадест Бог одамна бил отиден. Девојката се фрлила во Езерото 
уверена дека, на неговото дно, ќе го најде својот мил, претворен во „змија од 
пердуви“. 

Оттогаш, идните кралеви секоја година влегувале во Езерото исипани 
со златен прав, како Златни Луѓе, за да ја измијат вината на својот предок. Ја 
славеле неминливата љубов уверени дека нејзиниот плод вечно ќе се 
обновува. 

Или било поинаку? Можеби секоја година самите фрлале девојки во 
Езерото, за да го смилостиват, а потоа обредно се покајувале? 

Далеку од Андите, во прашумите на Јукатан, се наоѓа Чичен-Итса, и во 
него Светото Езеро, храмот на богот на дождот. За разлика од ацтечката, 
религијата на Маите била кротка, бескрвна. На своите многубројни богови 
тие им принесувале како жртви цвеќиња и овошје. „Постоел, сепак, еден 
исклучок: кога ќе настапела суша, за да го смилостиват разгневениот бог на 
дождот Чак-Мол, којшто според нивното верување живеел на дното од 
Езерото, свештениците му ја испраќале најубавата девојка како свршеница.“ 

Религијата на Маите била питома, се надоврзувала на културата Кокле, 
можеби постара од сите други на светот. Граделе тие умни луѓе, како и 
другите Индијанци од Средна и Јужна Америка, храмови врз високи 
подsидоци, во вид на пирамиди, негувале култ кон сонцето и месечината, и 
верувале во митот за Белиот Брадест Бог олицетворен во „змијата од 
пердуви“. Имале заеднички, мошне особени, на друго место невидени 
суеверја. Меѓу другото, постојано живееле под заканата на фаталистичкото 
верување во крајот на светот. Го почитувале крстот, но Едвард Херберт 
Томпсон во темните длабочини на Светото Езеро – покрај бисерите, 
белезиките, путирите, статуетките на богови од јаспис, златните штитови со 
фигурални релјефи, извонредно обработените огледала од опсидијан и 
мошне острите ножови – нашол, пред сè, скелети и черепи од млади девојки. 
Смешани со споените коски на јагуар и срна. 

Еднаш Белиот Брадест Бог дошол преку Океанот и се вмешал во 
допрво завршената култура. Не им поклонил коњ, ниту им ја кажал тајната 
на тркалото – кои него самиот го одвеле до меѓата на световите – но им ја 
открил смислата на љубовта без која не може да се воспостави светското 
царство во кое еднаш изгубеното пак ќе биде спасено. Кога отишол, за да го 
смилостиват, или заборават, почнале да го опсипуваат со дарови: но тоа не 
биле цветни венци, ни мирисливо овошје. Како што низ спомените sирка 
згаснатиот живот, во заборавот царува смртта: и под нозете на Белиот 
Брадест Бог, низ жртвената плоча над која се воздигал неговиот кип, течеле 
потоци крв, како да не е тој предвесник на нивниот Спасител туку богот на 
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војната Уитцилпохтли со ѓердан од сто триесет и шест илјади черепи. 
Истовремено – со претчувството дека стварноста вртоглаво се разминува со 
првобитното значење на зборот – во душите им се всадила мислата дека 
крајот на светот ќе дојде токму со враќањето на Белиот Брадест Бог. 

Иронија на судбината е што во обата случаи дошло до симболична 
замена, а сепак, претчувството им се обистинило. 
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III 

ЛЕГЕНДА ЗА СОЗДАВАЊЕТО НА ЕЗЕРОТО 

Се прикажува дека многу одамна Белата Планина била окована со лед. 
Шумата во нејзиното подножје била од горски кристал. Езерото тогаш сè 
уште не постоело. На негово место се простирала питома котлина. Таа не 
била сосема заледена, зашто во нејзиниот западен дел имало топли извори. 
Главниот кајник, сепак, бил ладен, се наоѓал среде котлината и ноќе 
злослутно бучел. Бил затворен со камена плоча, за да не ја потопи со својата 
бујност котлината. 

Во тоа време живееле дебелоглави цицачи од чии тела се тресела 
земјата. Здивот им се дошепнувал со маховината, а нивната рика се 
разлевала во глувите ноќи исипани со ѕвезди. Тогашните луѓе не знаеле 
ништо за она што се криело во длабочината на кајникот поклопен со обична 
плоча. Живееле во Кристалната Шума и само одвреме навреме излегувале во 
слободниот свет, да се поиграат во котлината, надевајќи се дека во 
клокотењето на топлите извори и во бучавата на водата ќе ја наsрат својата 
иднина. 

Меѓу нив имало една Девојка, од чиј искривен сон подоцна се создале 
самовилите; и имало едно Момче, од чија бледа лика настанале витешките 
редови. Едни преданија кажуваат дека Момчето било Крал на Планината, а 
Девојката Кралица на Езерото. Другите го велат спротивното. Постојат и 
легенди кои Момчето и Девојката ги сметаат за заеднички Дух на Езерото. 
Како и да е, сите преданија сведочат за нераскинливата врска што постоела 
меѓу нив. 

Тие најпрвин не знаеле ништо еден за друг, но се гледале во соништата, 
како слики кои им припаѓаат на различни светови. Момчето ја барало 
Девојката во длабочините на кајникот во кој се нуркал насоне, а Девојката 
сред сопствената утроба – како во утробата на земјата – исто го слушала 
бликот на изворот. Ноќното небо надвиснато врз ледените висови станало 
страшно. 

Не можејќи да го истрпи притисокот што го чувствувала во себе, еден 
ден убавицата го напуштила својот дотогашен свет, решена да стане 
вистинска жена, топла стварност сред мразната пердувеста пустелија. По 
долгото талкање низ лавиринтите на соништата, знаела каде ќе го сретне 
Момчето. Била сигурна дека нивната судбина е поврзана со водите на 
длабоката бездна. Тргнала кон изворот. Момчето веќе ја чекало таму. Заедно 
ја иставиле тврдата стерна. Низ расенетото перде на утробата незадржливо 
бликнала вода, бргу полнејќи ја котлината. Така Девојката станала жена, а 
котлината Езеро. 

Момчето можеби било Крал на Планината, но ја немало нејзината моќ. 
Девојката била призрачна Кралица на Езерото, но не и негова господарка. 
Обајцата биле нивната сушност, но пак не можеле да се заштитат. Матицата 
на надојдената вода ја повлекла Девојката. Додека Момчето да стигне до неа, 
водата се склопила над нив. Можел само да ја стегне во прегратка. За да се 
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родат, морале да умрат двапати во истиот миг: од младешки сништа, да ста-
нат вистински луѓе, а потоа само предел. 

Така древната Планина и новосоздаденото Езеро се сплотиле со своите 
невидливи садови, а Момчето и Девојката станале души заробени, или само 
скриени во Езерото-Планина. 
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IV 

ГАЗИ ЕВРЕНОС 

Поминало време. Планината повеќе не била заробена од горскиот 
кристал: шумите зелено листале и го ширеле својот омај преку езерската 
шир. Таквите денови, кога пролетниот цут лебдел над водите, на брегот од 
Езерото понекогаш можела да се види Девојка со ретка убавина облечена во 
бело која, оставајќи златна трага со сончевата коса, босонога гази по 
плитката вода, со наведната глава, како нешто, или некого, да бара. А во 
самрачните летни конквечери, или, особено, во ладните зими кога, 
спротивно од обичаите на Југот, водата наеднаш ќе се заледела, а горските 
чуки ќе блеснеле на утринското сонце, можело да се види, понекогаш, како 
младо момче на огнен бел коњ, или сув витез врз сенката на тој ист коњ, 
прав во стремените, со копје в рака, го крстосува Езерото од крај до крај, 
како нешто, или некого, да чува. Тогаш сончевите лачи како златни коси 
течеле низ мразните поли на Планината и паѓале преку плеќите на самотниот 
витез. 

Некои подоцнешни (многу подоцнешни) преданија ја потврдуваа 
старата легенда. Но бидејќи некогашните спомени живееја само во срцата на 
оние во чии гради беа се населиле вечно младите духови на Планината и 
Езерото, за повеќето луѓе старата приказна беше завршена, одамна. 
Последното колективно сеќавање за Девојката (Витезот веќе тогаш беше 
скоро заборавен, налик на просенет лик зад копринено перде) кажуваше за 
нејзината конечна смрт. 

* 

Тоа било главната, 1371 година од турските освојувања на Езерската 
Земја. Стекот на историските околности добро е познат. 

Решителниот пораз на христијанските војски за време на наездата се 
случил во долината на Марица; откако аскерот, мутлак на спиење, ги исклал 
несовесните и, веројатно, пијани бранители на крстот, патот на Муратовата 
војска кон Европа бил широко отворен. 

И историскиот, како и катадневниот живот, обилува со чудни 
несовпаѓања на разните претстави за него. Чесноста не е задолжително на 
страната од оној што ја присвојува. Османлиите оставиле лош глас на 
Балканот меѓу другото и затоа што (за разлика од многу други завоевачи, не 
само на тие простори) не ги поништиле староседелците, туку – имајќи ги во 
предвид истиот бог и преименуваните исти пророци – само ги одвоиле од 
себе, истовремено почитувајќи и презирајќи ги нивните цркви, јазици, 
пагански ритуали, обичаи, па дури и домуската храна. Балканците верувале 
дека завоевачите смрдат затоа што премногу се бањаат, па кога ги протерале, 
во конквечерта на времето нивно но и свое, покрај сите останати градби, ги 
разориле и нивните амами. Кажувале за нив дека се неверни грабежливи 
ѕверови, но заборавиле да си спомнат дека основоположникот на династијата 
и создателот на Царството, Осман, од сето богатство, поседувал само шатор, 



 

 10

седло и коњ; и дека Бајазит, славниот син на Мурат Први, и по татковата 
смрт турски султан, јавајќи кон Марица и Косово, својата надеж ја црпел, и 
силата ја извлекувал токму од справедливоста и чесноста: Кој не клања, кој 
Рамазан не држи, кој не е милосрден кон сиромасите, кој зел туѓо, кој лоши 
мисли има во срцето, нека си оди дома – така им говорел тој на аскерите – 
само вистинските верници можат да го освојат светот! 

Христијанската војска, како што е познато, била пред сè несложна, како 
и варварите што пред нив живееле во земјата каде што се случила битката. 
(Според мислењето на Херодот, Тракијците, кои и инаку по Индите биле 
некогаш најмногубројни на земјата, ќе биле непобедив и најсилен народ на 
светот – само да биле сложни.) Расцепканоста, своеглавоста и 
безделништвото долго уште ќе владеат во тие девствени краишта чии народи 
умираат и се преобразуваат секоја илјада години. Сенката на неслогата ќе 
падне и врз другата голема битка од времето на турските освојувања: и кога, 
во 1389 година Гази Евренос бег, тој потурчен Грк, ќе застане на Гази 
Местан покрај Бајазит Јилдерим (Молњата) а спроти Вук Бранковиќ, јасно ќе 
се види чија, и каква, ќе биде славата, чија победата, а чија приказната за тоа. 

Но времето сè уште не дотекло до тој настан, а легендата нè води во 
друга насока, кон Езерото. 

Познат е воениот поход на Гази Евренос, кој бил предодница на Гази 
Худавендигар, иако не се знае со што токму најпрвин го привлекла светата 
вода на безбожниците. 

* 

На Езерото му пришол од североисточната страна, во почетокот на 
зимата, и со силниот аскер застанал меѓу Беласица и Круша, загледан во 
бескрајното снежно поле што се протегало пред него, без ниедно дрвце или 
нерамнинка, налик на бледосинкаво огледало што го собира небесниот сјај. 
Минатата ноќ паднал нов снег, и рамнината со секоја своја снегулка 
блескотела со неискажлива чистота и мир. Планината што го надвишувала 
полето мразно одѕвонувала сред јасникот. Во нејзиното подножје се 
протегала брестова шума, стуткана под снегот, со налегнати гранки чиј 
пукот просто се насетувал во воздухот; но ниту гранките се кршеле ниту 
смрзнатите птици уплашено првнувале: владеала потполна тишина, уште 
повеќе потцртана од sвекотот на уздите и повременото ржење на коњите. 

Толкаво, и така рамно обработено поле, налик на тепсија, не видел 
никој никогаш, и чудната подробност што врз него не раснел ни најмал џбун 
го збунувала Гази Евреноса. Но во близината немало трска која би 
навестувала опасен мочуришен крај, а црните птици во далечината повеќе 
личеле на чавки одошто на галеби. Сепак, глетката била необична, 
нестварна. Следејќи ја претпазливоста на обете племиња на кои им припаѓал, 
некогаш и сега, Гази Евренос помислил да го потера аскерот долж 
источното, питомо подножје на помалата планина; знаел дека земјата по која 
се движи е богата со вода, и полна стапици; но отаде полето јасно се гледала 
населба, мала и веројатно неприпремена за одбрана, и војсководителот, како 
посилен, повеќе сакал да биде забележан оддалеку, и дочекан со клучевите, 
одошто нападнат од некоја заседа. Па сепак, не би се осмелил да го потера 
аскерот низ рамното поле да не здогледал, одненадеж, кон неговото 
средиште, чудна глетка: силуета на витез на коњ, со копје во раката. 
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Гази Евренос не можел да знае дали гледа жив човек или призрак, но и 
едното и другото му се присторило како добар знак. Вистинскиот коњаник 
на очигледен начин потврдувал дека низ полето може да се јава; можното 
привидение, пак, го протолкувал како чисто војнички абер од небото. Без 
сомнение, чудно рамното поле било како створено за сраженија; којзнае не е 
ли витезот само далечен војнички поздрав од оние кои некогаш тука го 
завршиле својот пат; можеби предвесник на славата што го чека? 

Гази Евренос кренал рака, сопирајќи го за миг секое движење. 
Самотниот коњаник сред рамницата, прав во стремените, јавајќи со 

мек, нечуен кас, полека исчезнувал кон далечината, сечејќи го косо снежното 
поле спрема северозапад и ледните поли на големата Планина. 

Гази Евренос ја спуштил раката, како пред атака, и го потерал аскерот 
низ белата снежна пустина. Додека јавал, неговиот дух одвоено јаздел покрај 
него, на огнен коњ, низ туѓа земја, по пусто снежно поле, кон таинствена и 
непроsирна цел. Кога скоро го прегазил полето – движејќи се од брестовите 
кон јаворите – уште пред да тропне на портите од изsемнатите староседелци, 
и пред тие самите нешто да му речат, прво видел долж сиот јужен брег трска, 
и тука и таму низ трската колиби налик на наколни живеалишта или 
вештерски куќарки, над кои летале јата корморани; а околу колибите 
оградени со леси видел катраносани кораби што личеле на големи ерменски 
емении заробени во ледот. Веднаш му станало јасно што всушност било како 
џам рамното поле без ниедно дрвце и нерамнинка, кое штотуку го поминал 
со својата војска: Езеро: мразна пердувеста стапица. 

Гази Евренос не бил продавач на лавовско млеко по пазарите на 
Персија и Арабија, ниту свиен налабантин што ја прифаќа ногата на коњот за 
во неговото копито да забуца тапа чивија, туку прославен јунак. Тој знаел 
дека животот на посветениот не чини колку рибата во клунот на грабливата 
птица. Нему му била поверена голема и славна војска; тој добро знаел што 
заслужува човек кој своите скапо вооружени аскери ги води кон темните 
длабочини на пропаста. Така ли го одржал заветот што му го дал на Гази 
Худавендигар, па и на самиот голем хан Мурат, дека не само личната суета 
туку ни славната победа нема да му биде прифатлив изговор за губитокот на 
целата војска? 

Не обsирајќи се на дочекот што му бил приреден од страна на 
доморотците – кои, иако Богдан им бил господар, место сабји во рацете 
држеле сапк’ни со кои го кршеле ледот на езерото – само што стапнал меѓу 
јаворите, Гази Евренос слегол од коњот и се свртел кон белата пустелија, 
молкома гледајќи го прејдениот пат. И тогаш се поклонил: но не на Сонцето 
или Месечината, туку на Планината каде што исчезнал витезот. Му се 
заблагодарувал, за големата милост, не на својот бог со чалма, и не на 
туѓинскиот кој можел да го парчоса со громовите свои – само кога би бил 
посилен – туку на оној што му се кажал како на сон, на богот на воините кој, 
единствен меѓу сите, можел да го превезе преку водата, на Духот на Езерото 
за кој дотогаш ништо не знаел, ниту пак подоцна го сретнал. 

Велат дека во тој миг Езерото го добило своето сегашно име, зашто 
Гази Евренос, слегувајќи од коњот, не кажал „Каде сте Доријани“, туку 
промрморел нешто како дојмак, или дојурмак, што за староседелците било 
само звук кој набргу го прилагодиле на својот слух. 

Освојувајќи ја месноста, Гази Евренос се влогорил. Независно од 
поранешните упатства коишто неговиот поход веднаш го насочувале кон 
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славниот Александров град Устурумџа (Усти-румце), решил да го дочека 
Гази Худавендигар, и да ја слушне неговата последна реч (да ја истрпи 
казната за брзоплетото решение без лаѓа да преплови море). 

Така вели легендата: Гази Евренос ја прекарал зимата влогорен на 
брегот од Езерото. Набргу по неговото доаѓање, тоа се ослободило од ледот, 
и славниот војсководител тогаш првпат го видел метално-сивиот сјај на 
езерските води. Пролетта ја преседел на коренот од еден јавор, или потпрен 
на неговото стебло, како некого да чека. Ја чул историјата на поранешните 
освојувачи на тој крај, но одбил да ги посети колибите во кои некогаш пиел 
страшниот Мегабаз; не побарал ни да му ги соберат жените (работливи) за да 
ги однесе во Азија. Бил чуден, сам. Одел, понекогаш, на лов, покрај брегот, 
до Брестовата Шума. По Планината и низ Шумата имало елени, вепри, 
мечки, диви кози, имало и волци; но немало пантери и лавови, како во 
младоста на оној Александар што ќе се прослави како Велики и Македонски. 
Легендата, дури, сосема неочекувано, забележува дека Гази Евренос на 
неразјаснлив начин се врзал за Планината и Езерото, како за роден крај, или 
гроб. Но што знаат приказните за човековото срце? 

* 

Тоа утро Гази Евренос стана рано и влезе во бистрата зеленикава вода 
која мирисаше на јод. Тој беше добар пливач, и не ни забележа дека набргу 
мошне се оддалечи од брегот. Езерото беше мирно, и без забележливи струи. 
Пливаше кон едно поголемо јаснозелено петно, како кон извор; знаеше дека  
е онде дното песочно. Не може да се рече дека го плашеа тревите на кои 
наидуваше – од кои веројатно доаѓаше горкиот мирис – но уште од 
детството, поминато на морскиот брег, чувствуваше извесна гадливост кон 
оние затревени места во водата кадешто таа, токму поради растенијата на 
дното, беше темносина, скоро црна. Вообразуваше дека на тие места водата е 
леплива и нечиста; и просто го влечеше со струјните октоподски краци кон 
својот мрак, кон неизмерната длабочина на бездната. Затоа неискажливо го 
привлекуваа светлозелените песочни лагуни сред чиј проsирен сјај се 
чувствуваше сигурно и спокојно. Така и сега: штом стигна до работ на 
зелената оаза почувствува радосна возбуда како при средба со мил, 
незаборавен предел; се нурна низ водната обвивка и, по навика, ја отвори 
устата, надмоќно-радосен што, од некоја причина, водата не може да продре 
во него, туку се одбива од неговиот здив како од невидлива сила. 

Вака е во гробот, помисли тогаш, не задолжително темно и гнило, со 
соспи црвесана земја над главата, туку проsирно-светло и чисто. Скоро 
зажали, во тој миг, што зимата ледот не пукна; тоа би била голема несреќа за 
војската, но за него, којзнае, можеби трајна, ненадејна среќа. Ги замисли 
своите чисти коски во ситниот бледорумен песок – таму каде што освен 
школки и езерски полжави ништо друго нема – и скоро се намовна од 
убавината на таа слика. Никогаш никому не би му ги поверил своите мечти, 
па и вистински соништа за смртта – до крај, ни на самиот себе – но сега 
просто го преплавија. 

Неговиот воен занает беше таков што Гази Евренос веројатно не 
можеше да очекува ни гробен нишан во родниот крај, ни турбе во туѓина, и 
можеби токму затоа, често, го замислуваше местото на својата можна 
почивка. Пред очите обично се појавуваше сликата на рамно поле преполно 
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трупови околу кои завиваат бесни кучиња, глутници волци. Не го плашеше 
смртта, дури ни страшната болка која може да ù претходи, криците на 
ранетите под sверските песјаци: го вознемируваше помислата дека таа е 
гнасна, нечиста. Не го тревожеше крвта: му се гадеше помислата дека таа 
смрди, дека е во таквите мигови помешана со калта и прашината на земјата, 
со потта и нечистотијата на сопственото тело, со облеката од заедничкиот 
магазин. Не можеше да си претстави рана – длабок пробив во тишината на 
телото – а да не помисли дека врвот на копјето, или сечилото на мечот ќе ги 
внесат со себе, сè до неговата душа, и гнасотилаците на надворешниот свет: 
сокинатите конци на кошулата, влакната на кожата, ‘рѓата на оружјето. 

Во таквите моменти вистински спасоносно му изгледаше само 
херојството, самосвесната напнатост на телото и рамнодушната тапост на 
духот кадри, в миг, да заборават, и бргу, без ниедна мисла, ефикасно да се 
разделат. Ако даде Алах, среќниот избор на местото му личеше на голема 
милост, достојна само за вистинските праведници. Можеби некоја мирна 
клисура низ која тече студен поток, надвишена со ниско небо по кое струјат 
каделки облачиња? 

Гази Евренос знаеше дека таквите места се ретки. Со времето, престана 
да се залажува, машки прифаќајќи ја сликата на засирена крв, смрдлива пот, 
гној, беспомошност, уста полна муви, грло полно волчешки заби, сред пуст, 
празен, правлив предел без мисли, без чувства, без сетилен трепет, загаден со 
добиточен и човечки измет. Нема спокој на светот, помислуваше кога ќе си 
спомнеше за тоа, на човека не му е дадено да се стопи со пределот сред кој 
ќе умре, како со роден крај, и засекогаш да остане онде, туку мора да се 
раздвои од него насилно, како одрана кожа од месо. 

И ете сега, одненадеж, како на сон, тој го виде местото на својата 
можна, само благодарение на чудото избегната смрт: чисто, светло, тивко, 
жуборливо, вечно, и неискажлива тага му го стегна срцето. Исплива на 
површината, зеде воздух, пак се нурна и, со раширените прсти на обете 
дланки, се забуца во песокта, како да сака онде да се посади како дрво. 

Песокта беше ситна и мека, но во неа немаше само полжави и школки. 
Додека зафати неколку грстови, во рацете му остана буќет од прстења, 
белезики, брошеви, обетки, дијадеми, путири, статуетки од јаспис, огледала 
од опсидијан, ѓердани опточени со бисери и бесценето камење. И сред нив, 
во длабочината, мигновено блесна глетка: Златен Град под соспите на 
времето. Тој наод, зачудо, не го изненади, дури и не го зарадува. Оставајќи 
ги во едната рака оние бесценетости кои не отпаднаа сами, нечујно, на 
песочното дно, туку му се закачија за прстите, и носејќи ги како езерска 
трева, Гази Евренос заплива. 

На брегот го дочека Девојката. Утринските зраци течеа низ Езерото 
како огнена река и светкаа во нејзините златни коси. Беше боса, само во бела 
кошула, така што секој, и најмал трепет на нејзината мирисна кожа му 
задаваше на Гази Евренос скоро неподнослив бол, а истовремено и радост 
налик на онаа што ја почувствува на езерското дно. Тој се насмевна и 
молкома ù ги стави в раце драгоцените предмети, како да се нејзини. Се 
насмевна и таа, па небрежно мавна со раката и го фрли скапоцениот дар во 
Езерото. Тогаш се сврте и појде покрај брегот. 

Еден од присутните стражари го тргна мечот. Беше незамисливо една 
неука каурка така да постапи со славниот турски командант. Гази Евренос го 
смрамори војникот со својот студен поглед. На прашањето што долете од 
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сите страни, за чудните блескави предмети што Девојката ги фрли во 
Езерото, само одмавна: 

– Безвредни стаклени ѓердани од панаѓурот во Гатавита – рече Гази 
Евренос. 

* 

На тоа место легендата опасно се вмешува во животот присвојувајќи ги 
неговите права. Во народот таа се појавува чудно изменета. 

Кога Девојката ненадејно се создала на брегот од Езерото, Гази 
Евренос си седел пред чадорот, близу друмот што ги поврзувал Солун и 
Струмица, во која насока врвел и неговиот воен пат. Некои извори дури 
посочуваат каков тутун чурел (драмски). Во близината била, се разбира, и 
чешма (со дванаесет чешмурки). 

Убавата девојка, како вистинска Македонка, ù помагала на баба си, 
Чемберли Тана; освен честа, неа ја красела пред сè работливоста, таа 
традиционална носија на момите од тој крај: затоа, додека го водела коњот 
на поило, на главата носела стомна, а во раката вртела фурка. Чекорела како 
(уплашена) срна кон османлискиот логор и си мислела само на својот образ. 
Што во такви околности можело да се случи? Гази Евренос ја видел 
убавицата (со своите, мутлак, воденикави очи) и наредил (веројатно со груб 
глас) да му ја доведат во неговиот шатор. Успеала ли срамежливата мома да 
избега трчајќи со своите тенки боси нозе? 

Можеби, но не задолго, зашто во едно друго усно предание ја 
среќаваме сред толпата, како ја држи својата бабичка за збрчканата рака. За 
да го спаси градот, знаела дека мора да се предаде во рацете на силникот; но 
тоа не значело дека ќе ја прежали и својата чест. Затоа, кога клетото Турче 
наредило да ја доведат, таа исчекорила пред народот и го јавила своето 
решение: ќе појде сама. 

И девојката тргнала кон езерскиот брег каде што (според последната 
верзија на преданието) сепак ја чекал Турчинот. Но таа не клекнала пред 
него, ниту му се фрлила во прегратка, туку влегла (во шарена народна 
носија) во езерото, запливала и, натежнувајќи, се удавила во неговите 
длабочини. 

Меѓутоа, постарите наслојки на легендата не знаат ништо за таквите 
подробности; или тие таму се наоѓаат чудно изменети. Впрочем, кој да 
поверува во разните преработки, кога основното јадро на легендата постои 
од памтивек? Колку пати умирала Девојката? Зарем не се удавила уште 
тогаш кога сакал да ја обесчести лошиот Мегабаз, откако на чело од 
персиската војска го освоил Прасијадското Езеро? 

За тоа нè известува и Таткото на историјата кој понекогаш умеел да ја 
извлекува вистината од прстот, исто како Челебија или Бененџелија, но 
сепак ги знаел основните животни факти, како, на пример, дека Тракијците 
биле мрзеливи („безделништвото за нив е нешто најубаво, а земјоделството 
нешто најлошо“), но дека, наспроти нив, Пеонките биле најработливи на 
сиот свет. 

* 

Првин Мегабаз ги освоил краиштата над Истар, низ кои не можело да 
се мине, зашто во нив господареле пчелите, а потоа се спуштил на југ, сè до 
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земјата на Пеонците (како подоцна Александар). Но тука и Таткото на 
историјата како да изумува дека неговата наука е учителка на животот и 
светлина на вистината, и нè уверува дека Мегабаз тие славни години од 
старата ера – колку постара толку понова – воопшто не ги поробил 
прасијаските Пеонци, иако презел мерки. Да слушнеме од гласовитиот 
историк за што народ станува збор. 

„Среде езеро се наоѓаат дрвени скелиња на високи колца, а пристапот 
до копното го овозможува еден тесен мост. Колците под скелињата некогаш 
во старо време ги донесувале заедно сите жители на населбата, а подоцна 
создале ваков обичај. Кога некој од нив земал жена, донесувал од планината, 
што се викала Орбел, по три колови и ќе ги ставел под скелињата; кај нив 
секој човек многупати се женел. Секој на скелињата си имал колиба во 
којашто живеел и низ која една дупка водела долу во езерото. Малите деца 
ги врзувале со ортома за ногата од страв да не се истркалат во езерото. 
Коњите и говедата ги ранеле со риба, а риби имало толку многу што, кога 
низ дупката ќе спуштеле, на јаже, кош во езерото, и по извесно време кога ќе 
го дигнеле, целиот бил полн риба.“ 

Такви вистинити нешта за Езерото соопштува тој учен Херодот, но 
притоа заборава да рече што токму сакал да ни раскаже, па воопшто не 
објаснува зошто Мегабаз не можел да го помине тесниот мост и да ги пороби 
Пеонците, туку веднаш се префрлува на дворот од кралот Аминта – синот на 
Архелај кому, во Пела, Еврипид му пишувал трагедии – и опишува како 
Персијанците ги фаќале чесните-пречесни Македонки за цицките, па кога 
посакале повеќе, Александар (Први) ги посекол послужувајќи се со занаетот 
на Одисеј. 

Меѓутоа, легендата – постара од Херодот – кажува дека насилството 
над жените се случило прво на Прасијадското Езеро. 

Познато е, имено, каков мерак фрлил Дарие врз пеонските жени кога 
видел, во Сард, дојденички од Прасијас како, водејќи ги коњите на поило, 
истовремено ги вртат фурките, а на главите носат стомни. Такво домаќинско 
нешто не можело да се види не само во Персија туку нигде на светот, и 
Дарие почувствувал потреба да му нареди на својот командант Мегабаз да ги 
пофаќа Пеонците и да ги пресели од Европа во Азија. Тој тоа и го сторил, со 
сите жители од сите општини до Прасијадското Езеро со што мошне ја 
подобрил работливоста на Азијатките. Но што се случило на самото Езеро? 

Можеби Мегабаз не ја освоил целата Terra Mare, но дека бил макар во 
една колиба сведочат купиштата рибји коски останати зад него. Кога сосема 
се напил од опојното варварско вино, излегол на брегот да ги преброи 
жените што војската ги збрала: тие биле без коњи, но со фурки во рацете и со 
стомни на главите (девојчињата носеле бардачиња). Тогаш Мегабаз ја видел 
Девојката. Едната што не сакала да појде со него, ги спасила сите останати. 
Се пуштила да бега покрај брегот, како (горда, решителна) срна, а 
останатото е познато: или го кренала каменот од кладенецот па создала 
Езеро во кое се удавила (сосе војската), или се фрлила во Езерото кое веќе 
постоело (што е поверојатно, со оглед на наколните живеалишта и рибното 
богатство). Зошто, во таа случка, сведена на трчање по езерскиот брег, 
Мегабаз ги помилувал останатите крајбрежни жители останува да се 
нагодува. Бил командант на Европа и (во секој случај) му се можело. 

Втората по старост верзија за настанокот на Езерото кажува дека сè 
било последица на заборавноста: Девојката налеала вода на кладенецот, но 
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изумила да го затвори: тој текол, текол, и ја преплавил котлината. Потоа 
дошле Херодот и Мегабаз. По нив се појавиле Аристотел и Александар. 
Најпосле, Челебија и Гази Евренос. 

Во секое време, ако не лаже легендата, Девојката умирала, а последен 
пат во времето на клетото Турче. 

За тоа сведочат и нејзините имиња; тие се менувале во текот на долгите 
години (како што потврдува и Христо Андонов Полјански) иако таа самата 
си останала иста: 

Прасијада. 
Добра. 
Таоријана. 
Полина. 
Дојрана. 
Последното име (изведено од она што Гази Евренос му го дал на 

Езерото) повеќе не се менувало, по што може да се заклучи дека смртта на 
Девојката била конечна; или само настанал кус прекин до доаѓањето на 
новите племиња што ќе ја прекријат вистината на поранешните луѓе и ќе 
создадат нова стварност? 

Но, да ги оставиме легендите нека дрдорат што сакаат, а ние да се 
свртиме кон вистинското знаење. 
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V 

ТАИНСТВЕНИОТ КОВЧЕГ 
НА АЈАНТАЏА И – ЧЕЛЕБИЈА 

Со целосна сигурност може да се утврди само понатамошниот пат на 
Гази Евренос: следното место кон кое ја насочил својата сабја била 
Струмица. 

Евлија Челебија кажува дека тој град е освоен „со акција на Гази 
Евренос, кој со клучевите на градот му ја пратил радосната вест на Гази 
Худавендигар. Веднаш потоа стигнал и самиот султан и учествувал во 
заземањето на градот“. Од ова гласовито место на Патописот може да се 
заклучи дека Гази Худавендигар бездруго му го простил на Гази Евренос 
преминот преку заледеното Езеро, протолкувајќи го, со оглед на среќниот 
исход, како небесен знак. Најпосле, не поминал Гази Евренос низ жива вода 
– како славниот законодавец – туку само по лед: таков подвиг Гази 
Худавендигар можел да им дозволи на оние свои потчинети кои не се 
гордееле премногу. Претпоставката дека Гази Евренос можеби се премислил 
и не му го спомнал на својот воен старешина сомнителниот поход преку 
ледот мораме да го отфрлиме, и според она што го знаеме за карактерот на 
освојувачот на Прасијадскиот Добер, а и со оглед на познатиот факт дека во 
турската војска од тоа време ништо не можело да се скрие. Зачудува, 
единствено, фактот што никој никаде не ги спомува бесценетите предмети 
што Гази Евренос прво ù ги дал на непознатата каурка, а кои таа потоа ги 
фрлила во Езерото. Целосната неверојатност на тој настан – еден турски 
командант открива тајно богатство кое веднаш го дарува на непозната 
девојка, за таа да го отфрли, а тој да го заборави – него самиот го избришала 
од свеста на аскерот во толкава мерка што, очигледно, никој не си ги 
измокрил потурите за да го проверува. Разбирливо е, притоа, што никој не си 
го уморувал ни јазикот спомнувајќи ја средбата на брегот поради кое можел 
да биде прогласен за улав клеветник за кој свилениот гајтан е премногу 
голема милост. Зачудува нешто друго: хронологијата. Гази Евренос стапнал 
на брегот од Прасијадското Езеро на почетокот од 1371 зима, а истото лето, 
според Челебија, ја освоил и Иструмиџа, наречена уште и Ајантаџа, според 
истоимениот мудрец. Дури ни легендата не може да каже како заради таа 
случка времето можело да потече назад, ниту да објасни кој тргнува на воен 
поход во почетокот на зимата. Можеби е создадена временска збрка за да се 
објасни текот на приказната, а не на самата историја? 

Познат е патот на Гази Евренос, но познат е и патот на Османовиот 
внук Мурат Први. Попусто Волкашин и Углеша собрале шеесет илјади 
војници и ги пратиле кон Одрин. Само за десет години тој град го расекол 
воздухот меѓу Цариград и Солун станувајќи турска столнина. Не само 
Волкашин и Углеша туку и сите други, Богдан кој владеал во дојранско, и 
браќата Деановиќи што владеале во струмичко, биле беспомошни, и набргу, 
ако не ги убиле, станале турски вазали, тие и децата им. Дали во ноќта на 25 
спроти 26 септември 1371 година, во долината на Марица, кај Черномен, 
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„формално српските, а фактички – самостојните македонски владетели“ – 
како што забележува Манол Пандевски – заедно со исто таквата војска 
(составена од момчиња и мажи родени јужно од Шар Планина, како што 
сведочи Стојан Новаковиќ) биле пијани или изненадени од Лала Шахин сега 
може само да се претпоставува. Непобитен факт останува сотрената војска, 
мртвите војсководители, отворениот пат кон Долна и Горна Македонија. 
Никогаш во својата историја македонскиот народ не бил како тогаш 
пљачкосуван, убиван и раселуван, „со еден збор, уништуван“, вели Манол 
Пандевски. Современите извори – опишувајќи ја огнената река што течела 
на сите страни, палејќи пред себе сè – спомнуваат, меѓу другите страотии, 
болести и глад каква не се помнела од создавањето на светот. Тогаш живите 
ваистина им завидувале на мртвите. Исмаилчаните се распрснале и полетеле 
на север како птици, колвејќи ги полјата, и не оставајќи ги ни мршите, 
сосема налик на онаа „најголема војска, видена во наши времиња“ што 
смрдела на кожи (сега, на лој) налик на „множество ѓаволи“ кои „не знаеле 
за Христовото име, и ù служеле... на месечината“, како што кажува Бранко 
Панов, цитирајќи ги старите веродостојни извори. Очигледно, она што 
еднаш се населувало – уништувајќи сè врз што ќе стапне – сега се 
раселувало. И кога Евлија Челебија во XVII век ќе го посети шехерот 
Ајантаџа Усту-румце, кадилакот од сто и педесет акчи (аспри), во него ќе 
најде лозиња, градини и бавчи „налик на рајските“, четиринаесет турски и 
едно еврејско маало, со „две илјади и четириесет куќи приземни и на кат“, 
„од тврд материјал и нанижани едни над други, и сите покриени со ќерамиди 
рубинска боја“, шест основни училишта, медреса, текија, многубројни џамии 
и гробови на „чесни и почитувани шејхови“ и „големи светители (евлии) што 
уживаат светска слава“, дванаесет чешми. Ќе види Челебија во тој славен 
град и две цркви, но околу нив нема да сретне дури ни „Ермени-христијани, 
зашто тие оттука само поминуваат“; единствено во урнатините на „старата 
градба од времето на Александар Велики“, петоаголната кула на ридот, без 
куќи и други згради во неа самата, ќе сретне христијански овчари и козари 
кои преку зимата живееле таму. Старото население главно не било 
претопено, како во време на доселувањето на Словените, а немало ни нужда, 
зашто сегашниот завоевач со себе си довел достаточно свој народ. 
Домородците како в земи да пропаднале, наполно ги снемало (така барем 
изгледало). 

Од гледна точка на легендата, сите тие нешта изгледаат сосема 
неважни; освен една: кога токму Гази Евренос влегол во Струмица? 

Не постојат точни изворни податоци за тоа, но Серес бил заземен 1382 
или дури 1383 година, а народното предание кажува дека турската сила 
дошла по клучкиот пат на Василие Македоноубиецот, од југоисток, низ 
тесниот проток меѓу планините, поради што еден од врвовите на Беласица и 
ден-денес го носи името Турковец. Освен тоа, последната дародавница од 
мајката на Деановиќите (која, загрижена за својата судбина, го 
„распродавала царството забрзано подарувајќи села на светогорските 
манастири“, како што со право забележува Манол Пандевски) била од 1381 
година. Според тоа, ако војската не дошла по стариот солунски пат, туку од 
правец на Серез, градот бил зазамен, најверојатно, дури во 1382 или 1383, а 
не во 1371 година, како што тврди Челебија (во таен запис оставен во 
ковчегот). Впрочем, колку може да му се верува на славниот патеписец кој 
не само што тврди дека најчисти жени на Балканот биле Унгарките и 
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Валандовките туку, меѓу другото, се осмелува да каже дека во коработ на 
Дедото Ное се зборувало турски? Веројатно не повеќе одошто на Сид Амет 
Бененџелија кој, заедно со својот писар, тврди дека берберската чинија е 
всушност ритерски шлем. 

Само, ако заземањето на Струмица не се случило во 1371, туку 
подоцна, во 1382 или 1383 година, пред нас искрснува прашањето: што 
правел Гази Евренос цели дванаесет години на брегот од Езерото? На тоа 
прашање – толку суштествено за значењето на легендата – не е лесно да се 
одговори; можеби не е ни можно: па дури ни потребно. 

Независно од сè, тоа останува да лебди пред очите на случајниот 
минувач низ тие предели, заедно со сите други. Што станало со Девојката? Ја 
видел ли Гази Евренос уште еднаш на брегот, со сонце во косата, а пак налик 
на привидение од водните длабочини? Се вљубил ли во неа, со сета страст на 
својата опустошена душа? Возвратила ли, можеби, и таа на неговата 
несекојдневна љубов? Можеби, по првата средба, веднаш ја кренал војската, 
но не кон Струмица, туку назад, по веќе прејдениот пат, низ кланците на 
Кресна и долината на Стримон, кон Сер? Или сето тоа воопшто не се 
случило? 

Едноставно, вистинскиот историски пат од Марица до Серес траел 
дванаесет години, и Гази Евренос никогаш не бил на Езерото, никогаш не ја 
превел војската преку неговиот лед, никогаш не се нуркал низ неговата 
девствена утроба, никогаш не ја сретнал Девојката, ниту пак таа некогаш 
постоела. 

Приказните навистина не морат да бидат лажни само затоа што се 
приказни. Но како да поверуваме во нив пред да оживеат? Тие немаат 
почеток; кој може да го знае нивниот крај?  

* 

Во населбата Бабјак во Струмица постоела во младоста на Кирил 
Водочки – не на оној што ја запомнал изградбата на црквата Света 
Богородица Одигитрија и ги познавал словенските светци, туку на оној што 
се преселил во градот – стара турска куќа што тој ја купил од Гази Евренос, 
потомок на некогашниот истоимен бег кој го фрлил првото исламо-грчко 
семе во тој крај, и за кого наследнкот негов не знаел многу. Овој (нов) Гази 
Евренос бил осиромашен Турчин од господски род кој со преостанатите 
членови на некогаш бројното семејство решил да се врати во внатрешноста 
на царството, можеби на брегот од некое море налик на езеро, свесен дека 
тукашниот живот еднаш засекогаш истекува и дека набргу ќе настапат 
тешки, метежни години. Од тој човек, тивок, спокоен и умен, Кирил Водочки 
првпат и слушнал за скориот судир на четирите царства, Источното и 
Западното, Северното и Јужното по којшто светот повеќе нема да биде ист. 
Тој Гази Евренос му рекол, уште, на Кирил Водочки, дека екотот на тој 
судир ќе одsвонува со векови, и дека никогаш повеќе на тие простори нема 
да биде воспоставен однос меѓу човек и човек, а да не биде загаден со 
надредени претстави за верата, јазикот, народот, државата, сè до глупавото 
робување на sверските месни обичаи; му кажал, исто така, дека, колку утре, 
колку денес, народот од овие краишта, меѓу кусото лажно збратимување, 
меѓусебно ќе се исколе на родното огниште, што заедничкиот живот за 
подолго, можеби и занавек, ќе го направи пеподнослив. Ни најмалку не 
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криел дека тој самиот свесно бега од она што не сака да го гледа. 
Кирил Водочки добро ги запомнал зборовите на мудриот Турчин, и 

изградбата на својата куќа не ја започнал веднаш, туку ја оставил за годината 
на можното братство, 1908, кога изгледало дека зборовите на Гази Евренос 
можеби нема да се остварат, барем не во целост. 

Така настанала градбата која од нејзините потомци ќе биде запомната 
како старата к’шта. Зад неа, како залепен додаток сраснат за новата, бела, 
светла градба била оставена летната кујна од некогашната градба која од тоа 
време ќе остане во сеќавањето на потомците како зад к’шти. Не е сосема 
јасно зошто стариот Водочки го оставил тој дел кој со времето ќе се накриви 
и ќе почне да им создава бугли на снаите, дали од чисто практични причини 
(уреден клозет, долапи, оџак) или за да не ја сотре наполно трагата на 
некогашниот сопственик. Од тој дел, наречен зад к’шти, каде што од куќата 
се поминувало низ посебен влез близу кабиџикот, пенџерињата гледале кон 
горниот двор: напролет кон расцутената кајсија и слива, зимско време кон 
ретките снегулки; секој ден кон синевината на небото, секоја ноќ кон 
sвездениот рој што се ронкал од него како пченка и паѓал во аранијата. 
Подот на зад к’шти бил нареден со тврдо печена тула, а веднаш до новиот 
sид со старо душумé. Тоа душумé имало капак низ кого се влегувало во мала 
визба, арл’к или дупка, која повремено служела како сокровиште. Во визбата 
постоел дрвен сандак опточен со сребро, познат како ковчег, полн книги, за 
кој и стариот сопственик знаел. Кога Кирил Водочки се збогувал со него, го 
потсетил, меѓу другото, да си го земе и ковчегот, но овој само одмавнал; 
рекол дека е ионака претоварен со багаж, и додал: „Книгите нека останат 
таму каде што им е местото, и на оној на кого навистина му припаѓаат!“ 
Стариот Водочки не разбрал што стариот Гази Евренос бег со тоа сакал да 
му каже, но, свикнат на турските двосмислици, не рекол ништо. 

Книгите, всушност, биле стари ракописи кои се однесувале на турското 
завојување на тие краишта, но зборувале и за постари настани, сè до оние 
врзани за животот на Александар, вклучувајќи го и вкупното легендарно 
време на спомените и преданијата. Ракописите биле од различни периоди, и 
материјата ја обработувале со вообичаениот верски пристап, не без примеси 
на волшепства карактеристични за народната уметност, но и со зрнца на 
кабалистичката наука која се негувала во тамошните еврејски заедници. 
Ракописите биле на турски и хебрејски; Кирил Водочки ги превел со 
помошта на неколку учени пријатели-трговци. Така дошле и до неговиот 
внук со исто име и презиме, за жал, само во мали извадоци. Оригиналите 
биле уништени веднаш по втората светска војна, по апсењето на Никола 
Водочки, таткото на Кирил Трети, од страв да не зборуваат, или сведочат, 
против новиот поредок. 

* 

Очигледно, токму тие ракописи биле основа и за сведоштвата на Евлија 
Челебија за Иструмиџа. Меѓу ракописите, дури, останале и записи (куси 
сентенции) забележани со негова рака, од кои две гласеле: Времето врне 
напред, тече назад, и: Кон сопственото средиште; втората мисла повеќето 
учени ја сметаат за самостојна – своевиден патоказ кон личниот axis mundi – 
додека според некои, таа само се надоврзува на првата, а значи дека времето 
се слива и однапред и одназад, наеднаш од сите страни, кон својот центар. 
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Бидејќи забелешките биле напишани на маргината од историјата на Гази 
Евреносовиот поход кон заледеното Езеро, нема сомнение дека Челебија 
извесното временско несовпаѓање на датите (зарем и самиот на друго место 
времето не го нарекол нишалка која претегнува де на едната де на другата 
страна) го сметал само за технички детаљ кој не може да влијае врз 
настаните.1 

Од записите за походот кон Езерото несомнено произлегувало дека 
патот на Гази Евренос водел од Черномен кон Серес, и од Кукушко кон 
местото на некогашната Беласичка битка, од каде што се отворала 
панорамата на Струмичката Котлина како цвет, но и дека истовремено тој 
ист Гази Евренос проживеал дванаесет години на брегот што го зазел без 
борба, иако со него дотогаш господарел Богдан. Оттаму дошол во новиот 
град и, пред да го продолжи својот пат без враќање, онде засновал семејство. 
Историјата на неговата фамилија станала дел од историјата на градот, иако 
во неа нигде не се спомнувала езерската Девојка. 

Впрочем, таа прикаска не била она најважното што го содржал 
таинствениот ковчег: главното се однесувало на вкупното време, од исконот, 
и оттаму Челебија ги зел подробностите за градот, оставајќи ги настрана 
најинтересните епизоди, бездруго затоа што мислел дека се дело на 
кабалистички безбожници. 

* 

И според Челебија и според ковчегот – кои се повикуваат на Јанван, 
историчарот на светот, и на Бан, авторот на Историјата на Латините – 
основоположникот на „овој шехер Струмица“ бил мудрецот Ајантаџа, син на 
Филокс, основачот на градот Кавала, учител на Александар Велики. Тој град 
– кој најпрво и се викал така: Ајантаџа – бил „негово родно место, и негово 
дело“, тој самиот: затоа станал таков „што воопшто не е можно да се изрази 
и опише“, Златен Град во кој се чуваат сите спомени, но и сиот заборав. 
„Овој Ајантаџа бил толку мудар“ што со силата на неговото знаење 
Александар Македонски „допрел до Белха, Бухара, Иран, Туран и до 
Трансоксанија“. „Сето тоа го постигнал врз основа на доктрината, 
мислењето и планот на ’аристотелски мудриот’ Ајантаџа“, „ зашто тој 
познавал разновидни науки“ и бил единствен маж кој прорекол дека 
Османлиите ќе ја заземат Струмица, поради што над Источната Порта на тој 
град – „во мермер како на пара“ – исчукал натпис на турски и грчки кој ќе 
биде предодница на времето.  

Но каква врска има сето тоа со Девојката? 

                                                           
1 Едно место кај Ајантаџа сведочи дека е и тоа само "немо надоврзување". Наиме, на прашањето 
на Александар, можела ли историјата да биде поинаква, неговиот учител Ајантаџа му одговорил 
дека сè што постои реално è (мисла која подоцна ќе биде преземена од други, за да стане 
општопозната). Тоа заобиколно кажува дека е минатото непроменливо. Па сепак, додава тој, 
така е само затоа што оние што ја создаваат реалноста (која ќе стане минато) не постапуваат 
како поетот кој, пред да го вобличи својот стих, многупати претрчува од неговиот извор кон 
устието, додека државниците во многу поважни моменти просто ја пресечуваат животната 
нишка, "не давајќи му на времето да се преобрази и обнови". Затоа е можно, додава тој, поетот 
врз урнатините на градовите – останати зад творците на историјата – да зачне нова стварност, 
чувајќи го исчезнатото и поврзувајќи го развеаното. Очигледно слушајќи го советот на својот 
древен учител, Челебија постапил како уметник кога времето го ослободил од неговите 
историски окови. 
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VI 

АЛЕКСАНДАР 

Во детството на Александар Македонија била млада и цела, налик на 
голема елипса: нејзиниот југоисточен дел го опфаќал Егејското Море со 
островите, затворајќи ги во својот преград боските на Халкидикот, плиткото, 
разбрането море на Термајскиот Залив и спокојните висови на Олимп; од 
југозапад го опашувала Пиндскиот Венец, а кон запад се надоврзувала на 
планината Петрино, меѓу Лихнидското Езеро и Преспа; ја обиколувала, 
понасевер, Турија и, како небеско колце вртејќи се над Бабуна и плодната 
рамница на Еригон долж истоимената река сè до нејзината утока во горен 
Аксиј близу Стоби, се спуштала на исток кон Манакон; па премостувајќи ја 
големата река Стримон по југоисточната линија на планината Орбел, го 
затворала своето јадро течејќи низ Нест, солза од горско око, кон Пангеон. 

Кон небото на Македонија се воздигале три паралелни планински 
венци, во правец југоисток-северозапад, делејќи ја Горна Македонија во две 
долги, тесни серии од долини и мали рамници. Постоеле три големи речни 
системи – Аксиј, Стримон, Нест – чиишто води, собирајќи ја својата бујност 
сред горостасните планини во внатрешноста на Балканот, налик на цртежи 
врз небото, не пресушувале, ниту значајно ги намалувале количествата вода 
во жешките летни месеци, така што тие реки-хранителки – како Нил за 
Египет и Тигар и Еуфрат за Месопотамија – ја одредувале судбината, 
постанокот и опстанокот на Македонија. (Па и денес, штом ќе ожедни 
Долното Поле, почнува да ги цица езерата од Горна Македонија.) 

Речните сливови создаваат богати рамници, северно и североисточно 
од Термајскиот Залив. Меѓу нив, особено убава и плодна е стримонската 
рамница, во чие средиште сега се наоѓа Серес, која преку долината на 
античкиот Ангитис се шири кон сегашните градови Драма и Кавала. 

Во средината меѓу речните сливови и богатите рамници на Аксиј и 
Струма, помеѓу Лагадинското и Дојранското Езеро, се наоѓа оној крај којшто 
сега го викаме кукушки; низ него тече реката Галик; и низ него врви пат по 
кој за еден саат од Солун може да се стигне за Дојран. 

Во времето на нашата приказна не било токму така, не само поради 
инаквите превозни средства. Во детството и младоста на Александар не само 
тој крај туку и целата стримонска рамница речиси целосно била затворена 
кон запад. Меѓу езерата Керонија и Прасијас, како што не известува Џ. Р. 
Елис, масивниот венец Крусија и планината Бертис се протегале од ниските 
крајбрежни ридови низ деведесетина километри речиси непроодна шума кон 
планината Керкине богата со сребро, близу Прасијада. (Таа шума е сега, 
главно, поле кое не еднаш станало пат за бегалци.) Во времето на 
Александар она била населена не само со елени, диви свињи, мечки, диви 
кози и волци туку и со пантери и лавови; во неа имало и таинствени 
вештерски куќарки каде што некогаш во дамнина се одвивале ритуалите на 
неуката толпа; сега Темната Шума – како што ја викале – служела за испит 
на јунаштвото и зрелоста, така што, за момче од висок род, била искушение, 
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должност и воведување во светот на возрасните. Како што оној кој не го 
убил првиот непријател, и не ја фатил без мрежа својата прва мечка, место 
појас морал да носи огламник, така исто оној благородник што не ја поминал 
Шумата не можел да стане хетер, а уште помалку војската да го избере за 
цар. 

Останува забележано дека меѓу сите што од памтивек ја минале 
Темната Шума и излегле крај наколното живеалиште на Пеонците најмлад 
бил Александар, синот на Филип Втори. 

* 

Кога Аристотел дошол во Пела Александар имал дванаесет години 
(повеќето сметаат тринаесет). Првпат по многу време филозофот се нашол во 
градот на своето детство, близу родната Стагира на Халкидик, неодамна 
разорена од Филип, од кого ќе биде и обновена, секако благодарение и на 
Аристотел, новиот учител на младиот принц. 

Службата во Пела не е нова за семејството на Аристотел: татко му, 
Никомах, бил личен лекар (не „физичар“, како што сметаат некои учени 
преведувачи) на Аминта, дедото на идниот господар на светот. Аристотел е 
во полна машка снага, има околу четириесет и две години. Но делата што ќе 
го прослават сè уште почиваат под неговиот череп, во голема неизвесност 
дали воопшто ќе се родат. 

Аристотел ги презирал варварите, но во моментот кога сфатил дека 
човековиот скалест од кон совршенството – што му го посочил неговиот 
учител Платон – е надраснување на сопственото минато и вклучување во 
царството на духот, не бил наполно сигурен дека сите го заборавиле 
неговото тракиско потекло. Полни дваесет години поминал на Академијата – 
не само како најдобар ученик, толку фален од својот учител, туку и во надеж 
дека ќе стане земно отелотворение на Платоновиот премногу апстрактен 
свет на идеи – но големата посветеност, и очигледната духовна 
супериорност, не му помогнале: по смртта на оној што тврдел дека само 
преку убавината, љубовта, сознанието и добрината може да се допре она што 
е само по себе едновидно и вечно, а истовремено дека така се здобива и 
милоста на боговите, раководител на Академијата не станал тој што спрема 
своите способности можел да управува и со државата, туку Стеусип, 
роднина на починатиот. Дојденикот од Стагира немал што повеќе да бара во 
Атина. 

Заминувањето за Ас во Троада, неговата врска со Хермија, бракот со 
Питијада, секако го овозможиле повикот од страна на Филип, повеќе од 
некогашните семејни врски. Но додека се враќал во Пела Аристотел 
навистина не можел да знае не го затвора ли така, конечно, животниот круг 
сообразно со судбината на татко му, а не со вечното кружење на учителовите 
идеи. Во тој миг, бездруго, јасно му станало едно: дека филозофите, впрочем 
како и поетите, се само слуги на владетелите; дека духовниот свет е 
беспомошен додека не се роди во физичкиот. А за тоа не е достаточен умот, 
па ни сите други бесмртни својства на човековата душа: потребна е 
поддршката на семоќни – и да даде Зевс, исто така просветени – помошници, 
неопходна е заштитата на владетелите на светот! Од тој миг главната надеж 
на Аристотел се стопила со верата во Филиповиот подем. Истовремено, 
насетувал дека од тоа како тој самиот ќе го насочи духовниот развиток на 
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идниот македонски цар ќе зависи, во голема мерка, не само неговата 
сопствена судбина туку, на извесен начин, и судбината на светот. Аристотел 
се нашол во исклучителна ситуација да се обиде да ги сосредоточи во една 
точка, и помири, надворешните и внатрешните сили на постоењето, и толку 
сонуваното единство на духовниот свет да го види олицетворено како 
допирлива сеопфатност. 

Така тој, со голема претпазливост и истовремено решително, го почнал 
(всушност, продолжил) воспитанието на Александар. Филозофот не 
заборавил дека своевремено на Академијата држел систематски предавања 
против беседите на Исократ, а исто така добро му била позната само пред 
три години објавената Исократова пофална книга за Филип во која овој 
отворено го повикувал македонскиот владетел да ги обедини несложните 
хеленски полиси. Но, тоа не го вознемирувало премногу Аристотела. Било 
јасно дека во сите тие сложени игри секој има некоја своја сметка: Исократ – 
тоа било очигледно – сакал Филип да ù послужи на Хелада, да ги помири и 
обедини скараните градови, да им ја поврати некогашната слава, да создаде 
моќна, нова држава која – продирајќи на Исток – ќе го прошири пламенот на 
хеленизмот низ цел свет. (Зашто веќе тогаш било јасно дека прокламираната 
самодоволност на грчкиот дух кој ќе се оплодува и шири сам од себе нема да 
биде продуктивна.) Но Филип не бил суетен идеалист, како што претполагал 
Исократ, туку високоумен, иако донекаде инстинктивен реалист, и да не бил 
неговиот син, никој не ќе ги замрачил зборовите на Теопомп: „Земено во 
целина, Европа никогаш немала маж како Филип, синот на Аминта“. Грците 
со години го сметале за неук варварин, кој целосно сака да ја уништи Атина, 
но постапувајќи благородно по Херонеја – кога „уште еднаш ја доби Филип 
битката со формацијата кос строј“ – толку ги збунил своите противници со 
својата човечност и благост што веднаш му ја ставиле статуата во Агората. 
Но тој, сепак, не мислел да им служи на грчките интереси, зашто имал други 
цели: не да ги ослободува Хелените од Мала Азија, и да го шири грчкиот 
дух, туку да владее со Хелада, среќно обединувајќи ја македонската 
политика за моќ со панхеленизмот на Исократ сведен на една основна цел: 
моќна заедничка држава. Задачата на Аристотел, онака како што тој бездруго 
гледал, била поинаква: да ја исполни душата на Александар со единствено 
вдахновение: духовниот свет (кој за филозофот се викал Хелада) да го 
насели во оној другиот, кој сè уште немал име. 

Во моментот на неговото доаѓање во Пела, меѓутоа, сè уште не бил 
започнат ни големиот поход против Илирите и Тракијците, а Херонеја и 
Коринт биле оддалечени цели пет години: патот по кој ќе тргне светот сè 
уште не бил познат. 

Почнувајќи со воспитанието на Александар, Аристотел можел да се 
надоврзе на придонесот на своите претходници, пред сè на Леонида – од 
кого младиот принц научил сè за издржливоста, иако не и за трпението – но 
и да ја искористи итрината на Исократ, кој не само што повеќе не ги 
спомнувал негрчките роднини на Филип туку, напротив, особено го 
истакнувал неговото митско потекло од Херкул. Тоа не можело да му биде 
неважно на младиот Александар, впрочем како и сродството, по мајчина 
страна, со Ахил, кратковекиот а неумрен јунак на тројанската војна, преку 
неговиот син Неоптолем. 

Природно својство на младата душа е да биде налик на бесмртните 
богови или легендарните херои што водат потекло од нив. Меѓутоа, 
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Аристотел бил сигурен дека, наспроти сè, воспитанието на Александар треба 
да тече и против струјата, и најповеќе да се врзе за резултатите на 
човековиот ум, а не за несигурната, иако важна, биолошка нишка. 

Иако македонскиот народ, според некои преданија, потекнувал од 
Девкалион, или од уште поранешните времиња, зарем тој, Аристотел, не 
знаел дека мајката на Филип, сопругата на Аминта, била чистокрвна Илирка? 
Зарем и за самата Олимпијада, потомката на Ахил, не се верувало дека е 
варварка од Епир? Како што знаел за себе самиот, и Аристотел по потекло 
бил Тракиец. Строго земено, значи, и учителот и ученикот имаат варварски 
корени. Но нивниот духовен свет наполно ù припаѓа на цивилизацијата. 
Затоа тој, домашниот филозоф, не смее да дозволи момчето да ја премине 
реката Стикс: ако сака живот вечен, треба да остане од оваа страна, на 
сончевиот брег на свеста, далеку од темните шуми и подземните сеништа. 

Аристотел не можел да си го предочи одот назад, кон средиштето на 
биолошката магма, зашто целосно го окупирала само онаа друга стварност 
што ја избрал за свој единствен и вистински дом. Зарем и самата традиција 
на македонските столнини, која ги отфрлала (преведувала) илирските 
имиња, Едеса (Воден Град) и Буномус, не заради македонските Еге и Пела, 
туку заради раскинувањето со дивото минато, не го потврдувала тоа? Во 
народот, меѓу сточарите и земјоделците, кои преку ноќ станувале дел од 
славните фаланги, сè уште се зборувало македонски, останале и старите 
обичаи, неумереноста во пиење вино, презирот кон грчкиот атлетски живот 
наспроти војничките навики, другарувањето со кралот како со рамен, 
отсуството на пишани колку и цврстината на непишаните закони. Но зар 
уште Архелај не го довел на својот двор Еврипид, кого Александар толку го 
почитувал, како и сè што личело и потсеќало на него самиот. Пела не се 
гордеела со илирските принцези, полезни за други цели, туку со уметноста 
на сликарот Зеуксид и со Тесал, синот на Хипократ, основоположникот на 
модерната медицина. Она што му претстоело на Аристотел било не да ја 
дразни суетата на смелото Македонче, туку да го воздигне неговиот дух, со 
помошта на своерачно преобликуваниот препис на Илијадата повеќе 
одошто со името на Ахил, и потсеќајќи го на Збудалениот Херкул почесто 
одошто на славниот предок што станал повод за трагедијата на Еврипид. 

Веднаш по доаѓањето, за да не им пречи горештината и влажноста на 
Пела, учителот и ученикот, заедно со неколку придружници (меѓу кои биле 
убавиот Хефестион, Александровиот Патрокло, Птоломеј, веројатно и некој 
од синовите на Антипатар, можеби Касандар) биле сместени во Храмот на 
нимфите во Миеза, на падините од Бермион. И тука, сред буколиката и 
георгиката на Миеза, долж алеите покрај потоците и низ градината – а не 
подоцна во Ликеја – почнала вистинската перипатетичка школа на 
Аристотел. 

Но, уште на самиот почеток од школувањето на Александар дошло до 
непредвидливи тешкотии кои, за чудо, останале незабележани од никој освен 
од еден друг негов учител: загадочниот Ајантаџа, чии записи спокојно 
гниеле во исто таквиот ковчег во Усту-румцев Астраион. 

* 

Според тој извор – топло препорачан од Челебија – уште Аристотел не 
се сместил како што треба во Храмот на нимфите во Миеза, а веќе бил 
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изложен на вистински шок: Александар му го соопштил своето решение да ја 
мине Темната Шума и да се избања во светата вода на Прасијадското Езеро. 

Филозофот се стаписал. Додека тој размислувал како да го насочи 
својот ученик кон иднината, овој посакал да се врати во најгустата темница 
на минатото. 

Аристотел знаел нешто за Шумата која била место малку пострашно од 
пештерата (со сенки) на неговиот ментор. Според бледите сеќавања 
сочувани во паметењето на племето од кое – како Орфеј, но без неговите 
подземни склоности – и самиот потекнувал, во најстарите предисториски 
времиња Темната Шума била место на таинствени и опасни ритуали, спрема 
кои подоцнешните Дионизови мистерии (можеби нивен остаток, доколку не 
биле увезени од Египет) личеле на безгрижна игра. Момчињата на одредена 
возраст ги оставале во таа Шума за да го заборават дотогашниот живот. 
Всушност – изложени на здружената темница на местото, опојните билки и 
тајните обреди со кои раководеле опитни врачеви, но и обични вештерки – 
тие таму умирале, проголтани од страшна sверка, за потоа пак да се родат. 
Залога за животот бил престојот во Тартарот, царството на мртвите. Но 
враќајќи се од Другата Земја – загробна но исто така и волшебна – тие 
наполно го заборавале својот дотогашен живот; впрочем, и да го паметеле, го 
сметале за наполно туѓ: не смееле да го именуваат, како што им било 
забрането да ги спомнуваат и чудесиите што им се случиле во Шумата. 

Во времето на Александар, поголемиот дел од ритуалите врзани за 
Темната Шума – длабоко затрупани под соспите на минатото – веќе беше 
стопен со неодреденоста на преданијата чии вистински значења никој повеќе 
не ги знае. Па сепак, некоја таинствена сила сè уште ги терала и 
наобразените момчиња од најдобрите куќи да талкаат кон дивината, под 
изговор да ја убијат својата прва мечка. Иако повеќето родители ги 
поттикнувале, или барем молкома прифаќале таквите потфати, Аристотел не 
бил сигурен дека Филип ги одобрува. Бил уверен во нешто друго: дека 
науката на Темната Шума наполно се разликува од неговото учење за 
надмоќта на разумот над ирационалната стихија, и дека е спротивна на 
знаењата и мислите што сакал да му ги всади на палавиот принц. Впрочем, 
зарем и легендарниот крал на Македонците Орфеј, останувајќи најпосле 
пред затворената Порта на Подземјето, не му го свртел грбот на Царството 
на мртвите, занавек намразувајќи го Диониз, за секое утро да се качува на 
врвот на Пангеј и да му се моли на Аполон Хелие? Слушнувајќи ги 
зборовите на Александар – кои не личеле на молба, туку на наредба – 
Аристотел процедил дека е негова должност сепак да го извести таткото на 
принцот, моќниот македонски владетел, својот работодавец. Александар му 
се противставил со таква силина, што Аристотел – притеснет меѓу логиката 
на сопствениот разум и гневот на својот малолетен, но фактички господар – 
не нашол никакво друго решение туку да замоли и самиот да појде со својот 
ученик. Момчето се согласило под услов филозофот да врви низ Темната 
Шума на доволно растојание зад него, и да го следи во согласност со 
неговите наредби. Аристотел прифатил сè, решен, во случај на некоја 
несреќа, никогаш повеќе да не се врати во Пела. На своите другари од Миеза 
Александар строго им наредил да ја чуваат неговата тајна (тие добро знаеле 
што значи да се погази зборот даден на Александар), а за случај Филип или 
Антипатар да го побараат, да им кажат дека отишол на лов, или кај 
прабабата во Илирија (каде ќе побегне по една подоцнешна кавга со татка 
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си). 
И така, на почетокот од заедничката ука, Александар и Аристотел 

тргнале од Миеза и, избегнувајќи ја Пела, се упатиле кон Темната Шума 
населена со диви sверови. 

Тоа патешествие е опишано детално на посебен лист од ковчегот. 
Арапската наука го смета за дело на Псеудоајантаџа, поради поситниот и 
донекаде променет калиграфски ракопис, а и поради еден (мошне) ироничен 
и двосмислен додаток во името. И гласовитиот палеограф Ибн Мусаџелија, 
од дворот на Харун ал Рашид, смета дека станува збор за бедна копија на 
оригиналниот ракопис, поради што целата таа историја – во науката (сепак!) 
позната како Другата Земја или Приказната на Псеудоајантаџа – ја смета 
за апокрифна. Можеби нејзиниот почеток, со геометриски поткастрени 
реченици, одговара на извештачената школа на Ајантаџа, но сите останати 
делови на ракописот стилски толку се разликуваат, што и на лаик му станува 
јасно дека е во прашање обичен крпеж. Во оригиналниот ракописот (кој 
потекнува од самиот мудрец, а понекогаш и од раката на неговиот невидлив 
секретар) нема навестување за некои посебни шумски авантури. Онде само 
се спомнува дека Александар во Шумата убил пантер, лав и волчица – кои, 
според некои идни приврзаници на Аристотел, ги симболизирале главните 
гревови: сетилноста, гордоста и лакомоста – но не известува за никакви 
други настани од кои ќе се види дали во Шумата младиот принц умрел за 
дотогашниот живот за да се роди за некој друг свет. Основачот на 
Иструмиџа дури, не без иронија, забележува дека не е наполно сигурен која 
била целта на убивањето на трите sверови: дали да се поништат или стекнат 
нивните својства. 

Записите на Ајантаџа на тоа место делуваат дури тромо, а неговото 
перо живнува дури кога ќе почне да раскажува како од висините на Дисорон 
Александар прво, ноќе, видел поле врз кое цветале ѕвезди – кое го нарекол 
Астраион – а потоа, утрото, од другата страна, Езеро кое со Планината што 
го надвишувала создавало зачудувачко единство, за кое знаел дека е 
Прасијадското. 

Потоа Ајантаџа поминува на други, поздодевни теми, објаснувајќи дека 
во тоа време (всушност, уште од владеењето на Александар Први) Пеонија, 
како наскоро и цела Горна Македонија, била единствена нераздвојна целина 
со долните краишта, вклучувајќи го заедничкиот јазик, и дека во тие 
предели, штом еднаш ја минале Темната Шума, на филозофот и принцот не 
им се заканувала никаква опасност. Напротив: Пеонците од наколните 
куќарки им приредиле дочек за кој бездруго мислеле дека е царски, 
вклучувајќи ја и гозбата, налик на оние што ги правел страшниот Мегабаз. И 
набројувајќи ги сите видови риба, од перкии и крапови до сомчиња и 
линежи, кои, печени на трска или полнети со кромид и магданоз, тогаш биле 
ставени на софрата – а не пропуштајќи да каже и на кој итар начин биле 
уловени – Ајантаџа бргу поминува на разговорот што го воделе Александар 
и Аристотел додека пливале по водите на Прасијадското Езеро. 

* 

Беше тоа кон средината на месец мематерион, најубавиот во тој крај, 
кога покрај југоисточниот брег врзуваа смоквите, цветаа калинките и опојно 
мирисаше жолтата трева која во некои идни, нестварно далечни времиња ќе 
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биде наречена ајдучка. Подалеку од населбата на Пеонците, сувите ритчиња 
беа посеани со винова лоза; крај брегот, на некои места сè до водата, растеше 
дива детелина, а зад неа, лачно околу Езерото, се протегаше брестова шума. 

Александар ја отфрли лесната облека. Стоеше на брегот, изгорен од 
сонцето но со чиста кожа, убав, со глава малку наведната на левата страна, 
мижуркајќи поради златниот отсјај на водата со своите разнобојни очи – 
левото беше светло, сино, а десното темно, скоро црно. Вака гол, со среден 
раст, сè уште личеше на дете, иако Аристотел во текот на патувањето јасно ја 
виде цврстината на скелетот за којшто елестичните мускули на млада sверка 
беа сраснале како душата за тело. Уште тогаш Александар, надмоќно 
рамнодушен, се фалеше дека него не може да го надбие никој што би се 
осмелил да му се противстави од лице, зашто е побрз од меч, копје или 
стрела, а посилен и од најснажниот противник. По сè што виде, учителот 
веќе сега беше сигурен дека избувливоста, како израз на незагрозена 
самољубивост, и сосредоточената напнатост, како свест за својот телесен 
живот, а што е најважно, вродениот склад на мислите и акцијата, никогаш 
нема да исчезнат од тоа суштество родено да победува. Не знаеше, 
единствено, во која мерка многубројните победи, кои секако му претстојат 
на идниот владетел на светот, ќе го ослабат духот на ова момче; зашто 
внатрешниот живот, како што за жал мораше да признае филозофот, 
честопати зависи од енергијата на доживеаниот пораз. 

Аристотел исто се соблече, и ученикот и учителот запливаа. Не ни 
забележаа дека силината на нивните мускули, во разговор, ги води 
спротивно од струите, кон средината на Езерото, над кое едреа пеликани, 
штркови и најразлични врсти пајки и галеби. 

Почнаа, по обичај, од впечатоците за вчерашниот ден. Аристотел пред 
сè го учеше Александра да гледа и слуша без да поверува во она што го 
видел и чул додека впечатокот не се стлее во неговата душа како сопствено 
опитство, и не стане суд. Но момчето како да беше родено со таквата наука; 
нему, очигледно, сè уште не му беше потребно да влечка со себе географи и 
историчари за да знае низ кои и какви краишта поминал, ниту филозофи да 
му го протолкуваат значењето на проsирно-непроsирната очигледност. 

Александра најмногу го зачуди начинот на кој Пеонците зимно време ја 
ловеле рибата, во кои прикажници поверува зашто и самиот ги виде 
колибите низ трската, и водата оградена со леси. Бегајќи од своите природни 
непријатели – кормораните – рибите зиме се криеле во топлото устие на 
брегот, меѓу трските; но дури тука влегувале во вистинска стапица, зашто 
Пеонците, користејќи ја својата итрина, ги заробувале во своите забрани, во 
ниви заградени со леси, кои тие ги викале перди. И не само тоа: за да ги 
потераат кон сè помали и потесни перди низ невидливите загони, Пеонците 
исто ги користеле птиците: откако ќе им ги отсечеле крилјата, ги пуштале, 
по потреба, од поголемите кон помалите перди, сè додека не ќе ги дотерале 
до котецот пред колибата – кого Херодот погрешно го поистоветил со 
целото Езеро – како во последно засолниште и гроб. 

– Зарем тоа не потсеќа на судбината на луѓето – се запраша 
Александар. – И тие, често, стремејќи кон слобода, како и рибите, здобиваат 
ропство, зашто нивниот непријател не се Грците, или кормораните, туку 
судбината.  

Разговорот за птиците, рибите и кормораните ги наведе филозофот и 
неговиот ученик на расправа за слободните луѓе и за робовите, а потоа и за 
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односот меѓу Хелените и варварите. 
Аристотел го уверуваше Александра дека ропството е нужност, зашто 

дури тоа – уцврстувајќи ја со своите безлични раце алчноста на 
победителите – ја устремува човековата енергија кон освојување на 
недогледните предели на духот и, особено, на новите земни пространства. 

– Но како тоа да се согласи со извесноста дека слободата не е 
резервирана секогаш за исти луѓе? – рече Александар. – Зарем секој човек, 
по раѓање или по судбина, не може да постане роб (но не и господар)? 

Прашањето беше повеќе реторско: Александар рече секој иако не 
мислеше дека таквата судбина би можела да се однесува и на него; му 
изгледаше доволно мачна што воопшто постои. Аристотел објасни дека не се 
во прашање поединечните луѓе, туку робовите и слободните луѓе како такви, 
то ест, самото одржување на државното устројство и животниот поредок. 

– Кога јас ќе ги победам Хелените – рече Александар –  ќе ги 
ослободам нивните робови, а пепелта на загинатите ќе ја однесам во Атина. 

Аристотел забележа дека тоа би било мошне великодушно. Сепак 
додаде дека малку се сомнева дали на тој начин може трајно да се владее со 
светот. 

– Јас сакам – рече Александар – македонскиот и хеленскиот народ да 
живеат како браќа. 

– За да бидат заедно господари – се насмевна Аристотел – треба да си 
најдат робови во другите земји. Дали е тоа можно? 

– Нужно е светот да го претставуваат оние што го населуваат, а не оние 
што владеат со него! Зошто луѓето да не бидат она што навистина сè, 
независно од потеклото, моќта и важноста? – рече Александар, почнувајќи ја 
така темата за Хелените и варварите. 

Аристотел забележа дека не е тешко да се објасни зошто е така. 
– Целта на постоењето е осознаеноста, а боговите таа моќ им ја дале на 

Хелените – се насмевна тој. 
– Зарем сме ние вистински Хелени? – рече Александар, сосема 

неочекувано, на македонски јазик. 
– Хеленството е духовно својство – мирно продолжи Аристотел на 

грчки – како што е варварството физичко својство.  
– Кога еден ден ќе го освојам светот – повеќе гневно одошто занесено 

рече Александар – јас ќе ги смешам тие својства, ќе ги избришам разликите 
меѓу луѓето, освен оние што потекнуваат од природата, или небото. Зарем 
боговите на Истокот се помалку моќни од нашите? На кого треба да му се 
молат халдејските или ерусалимските свештеници? Или постои нужда Амон 
пред нас да ја докажува својата моќ? 

– Признавајќи ги другите, ќе се ослабнеш себеси – му објасни 
Аристотел. – Ако ги засакаш туѓите, ќе те намразат своите! Освен тоа, 
судбината на луѓето не зависи од тоа каков е кој, туку од акциите што ги 
презема, зашто, треба да знаеш, според својот карактер луѓето се вакви или 
онакви, а според она што го работат среќни или несреќни. Тоа е клучот на 
целиот живот: акција или патос, движење или мирување. Некои веруваат 
дека е подобро да се живурка во својата суштественост, но јас сум сигурен 
дека е подобро да се олицетвориш како суштество: не да ја поднесуваш туку 
да ја создаваш стварноста! Ако некој нема моќ, значи дека не ја здобил: 
колку е паметно самиот доброволно да му ја дадеш? А не е можно, од истото 
количество сила што постои на светот, на друг да му дадеш, а себе за толку 
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да не се ослабнеш. 
– Која е целта на сета дејственост, ако од неа ги исклучиме 

благородноста и честа – рече Александар загледан во големата Планина. – 
Зарем е итрината единствената наука на филозофите? Можно е да се победи 
моќниот непријател ноќе, да се изненади на спиење. Ќе ја прегазиш реката на 
згодно место, ќе ти се најде темницата, ќе те послужи среќа, надвор од 
животната сцена, во светот без светлина: но кој тогаш ќе биде свидетел на 
делата? Нели е подобро да се оплакува поразот одошто да се црвенее поради 
победата? 

– Војсководителот кој ќе загине поради невнимание, зашто премногу 
верувал во судбината и ѕвездите, може да црвенее само од срам – 
негрижливо забележа Аристотел. 

– Мене никој нема да ме победи – се насмевна Александар не обраќајќи 
внимание на шегавиот тон на својот учител. – Ако ме нападне хорда дивјаци, 
ќе им дадам голи жени да ги изедат. Ако ме нападнат десет илјади лавови, ќе 
им се противставам со илјада глупави биволи. Ако на мене тргнат сто илјади 
слонови, ќе ги разбегам со кркала и свинско гровтање. Ако ми се испречи 
војска десетпати поголема од мојата, на роговите на овните, козите и 
говедата ќе врзам борини и свеќи и ќе ù тргнам во средба како призрак и 
ноќно привидение. Но, наспроти сите тие итроштини, зарем не е бесмислена 
и подлечка прагмата на светот, ако го исклучиме од неа она поради што сме 
тргнале по патот на славата. Нема ништожество кое не умее да изврши 
насилство од полза или освета: но само избраните можат да бидат 
благородни и да простат. Светот треба да се гушне во победа, а не да се 
понизи во пораз! Со сила можеш да ги освоиш сите земји, но не и да го 
создадеш светското царство. 

Аристотел сега првпат ги слушна тие зборови, и го замоли својот 
ученик да му ги објасни. 

– Светското царство – рече Александар со својот ѕвонлив глас, кој 
сега звучеше повеќе војнички одошто младешки – е прифаќањето на 
стварноста на светот; тоа не може да се воспостави без другите народи. 

Аристотел замоли да му го објасни и тоа. 
– Само еден е Александар, а има малку Македонци на светот – рече 

принцот. – Земјите што ќе ги освоиме, ние не можеме да ги населиме. Нам 
ни е потребна поддршката на луѓето што инаку зборуваат, на други богови се 
клањаат и различно се викаат, па сепак ни се како браќа. 

– Зарем не е достаточно да им го всадиш хеленскиот дух, па да бидат 
совладани од себе самите? 

– Што ќе стане тогаш со светот? – замислено рече Александар. – Таму 
каде што ќе стигнам ќе ме дочека сликата на местото од кое сум пошол, 
зарем тоа нема да биде бездушно и здодевно? 

– Самиот го спомна царството на светскиот дух – забележа филозофот. 
– Хеленството е свеста за таа стварност. 

– Не, јас го спомнав светското царство каде што сè ќе биде устроено 
спрема целината на светот, а не спрема еден негов дел, макар како и да се 
вика. 

– Зарем тоа не е враќање во дивјаштвото? 
– Нејќам својата просветеност да ја искажувам со лакомост и суета. 

Треба ли Скитите да ми се смеат? Ако копнеам со едната рака да го фатам 
Истокот, а со другата Западот, тоа не е затоа што сум алчен по богатство. Не 
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е мојата цел да ги поробам сите луѓе, па да удрам на реките, шумите и 
дивите ѕверови, туку да ја потерам Хелиевата кола меѓу Змијата и 
Жртвеникот, подобро од Фаетон и самиот громовник Зевс, и да се кренам 
кон сонцето и ѕвездите... 

– Зарем тоа не е вклучување на варварите во цивилизираниот свет? – 
продолжи Аристотел со своите прашања, не обраќајќи внимание (овој пат 
тој) на младешки неопитните зборовите на својот ученик, кои го потсетија на 
оние сликари што коњите во галоп ги прикажуваат со четири испружени 
нозе. Не сакаше да го потсеќа дека разгалениот Фаетон, недораснат на 
задачата, се струполил од небото и, палејќи шумни гори и спожарувајќи 
градови и народи, ги зоврил сите реки до Еуфрат и Инд. 

– Не, тоа ќе биде вклучување на Хелада во светот каков што тој è, 
поинаков, разнообразен. Впрочем – со пресметнат подбив продолжи 
Александар – зошто Хелада кога за пет години таа ќе се вика Македонија? 

– Македонија веќе сега стреми да биде Хелада, а со времето тој 
стремеж ќе се зголеми. 

– Филип не ќе се согласи... 
– Само ќе се зголеми – нагласи Аристотел – како и секој љубовен 

копнеж кој тежи да ја надрасне својата првобитна природа, ако го разбрав 
добро она што го слушав на Академијата. 

– Филип не ќе се согласи со тебе – продолжи Александар – а ни твојот 
учител, зашто љубовта е копнеж кон раѓање и бесмртност, ако јас добро го 
разбрав она што ти си го слушал на Академијата, а не повторување на 
истото. – Малку молчеше, нуркајќи се во водата и испливувајќи на 
површина, а потоа замислено продолжи. – Впрочем, што е Македонија? 
Мост меѓу стариот и новиот свет. Без неа, биди убеден, сè би било 
заборавено, и Хомер и Еврипид. 

– Ќе остане она што е запишано – рече Аристотел. 
– Кој ќе ја пронесе нивната слава по светот? За тоа не се доволни 

делата... 
– Македонија е без писмо – забележа Аристотел – а народите без писма 

бргу исчезнуваат. 
– За опстанок – рече Алексаандар – не се доволни пишаните дела, 

потребна е моќна држава која тие дела ќе ги засолни и сочува. 
– Зарем Хелада не умее да се грижи за себе? – се зачуди Аристотел, но 

гледајќи дека неговите зборови би можеле да ја раздразнат принцовата суета, 
додаде дека Александар, всушност, зборува за панхеленизмот, како Исократ. 

– Искорат дрдори од страв, а Хелада е мртва. Ни една идеја не може да 
опстане без здраво, цврсто тело, кое е моќно, и живее долго. На Хелада и е 
потребен некој што ќе ја ослободи од нејзината неслога, јаловост и гордост. 
– Александар пливаше околу филозофот надмоќно гледајќи го со своите 
разнобојни очи. – За да влезеш во светското царство првин треба да умреш, 
додаде по кусо размислување, некако суво. Во новите времиња старите 
градови ќе бидат обични урнатини. Исократ бара спас, моли за помош, но 
што знае тој за единството на световите? Нему му е потребна голема и моќна 
држава која, со Филип на чело, ќе го пороби светот. Тој не ни сонува дека 
само оној што ќе биде поробен од поробените може да го создаде светското 
царство. Единството е духовно, а не физичко својство, рече Александар, 
парафразирајќи ги зборовите на учителот за хеленството. Идејата за 
панхеленизмот ќе ја шират варварите од граниацата на Царството, 
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случајните патници и трговци спрема кои Хелените ќе бидат несправедливи 
како и спрема сегашната „македонска чума“. 

– Па зарем ти самиот не си Хелен? Зарем не се гордееш со своето 
потекло од Херкул што го уби Немејскиот лав и од Неоптолем кој прв влезе 
во утробата на Тројанскиот коњ? Што потекнуваш од бесмртните богови? 

– И питомото магаре може да го убие најсилниот лав, ритнувајќи го со 
копитото – рече Александар, наеднаш чудно изменет – и секој може да ја 
насели празнината на утробата: тешко е да се создаде светското царство. 

– Каква ќе биде твојата улога во него, каква улогата на твојот народ? 
Зарем тој веќе сега не расте кон Хелада? Зарем ти самиот не се воздигаш кон 
неа? Поради што говорот на Атина стана јазик на просветените Македонци? 

– Да – рече Александар – ние радосно исчезнуваме кон Хелада. Додека 
да ја освоиме, наполно ќе не снема. Немаме забележана историја, немаме 
наука и уметност, немаме пишани закони, нашите филозофи ќе ја пронесат 
туѓата слава низ градовите. Анонимноста, ми се чини, е судбината на светот, 
и кога се во прашање најславните. Еден ден ќе ги снема нашите варварски 
јазици и никој никогаш нема да знае сме сонувале ли нешто на нив; сите 
наши блискости ќе станат туѓи, како и ние самите, зашто јазикот на нашата 
култура нема да биде и јазикот на нашите спомени. 

– Зарем човекот, за да се роди, не треба најпрвин да умре? – се 
пошегува Аристотел. 

– Да, изгледа дека е таква науката на Темната Шума – загадочно се 
насмевна Александар – а такви се, можеби, и пустите предели на светското 
царство. – Потоа, во душата свесен дека на неговиот замислен пат нема да 
го следат ни Грци ни Македонци, замислено додаде: – Ниту еден народ не 
може да го досегне светското царство, дури ни со најголеми жртви. Иако 
во него има место за сите луѓе, тоа е царство на осамените единки. 

Аристотел не рече ништо. Не сакаше, на почетокот од уката, премногу 
да му се противставува на гордиот принц. Овој, спрема мнението на 
филозофот, беше млад да ја појми големата разлика која постои меѓу 
заедничките особини на духот и стремежите на поединци тие својства да ги 
надраснат во култура со која уште не се слеале. 

Беа среде Езеро, во средиштето на голем цвет чии бледосини прашници 
sвонеа кон бреговите. Планината сега беше сосема близу; јасно можеше да се 
види како една соголена карпа светка на сонцето. Во подножјето, покрај 
северниот брег – кој беше без трска и очигледно ненаселен – се протегаше, 
исто како од југоисточната страна, голема Брестова Шума. 

– А што мислиш – рече по извесно време Аристотел – во која насока ќе 
се шири светското царство? 

– Ние – рече Александар и веднаш се поправи: – Јас – рече – имам само 
еден отворен пат: Исток. 

– Тоа е природниот пат на војските – забележа Аристотел – во овој миг. 
Ослободувањето на Мала Азија. Победата и одмаздата над Персијанците. 
Што понатаму? 

– Дошол ли некој до крајот на светот? 
– Одејќи на Исток? 
– Одејќи по единствениот можен пат – луто рече Александар – по 

единствениот пат кој постои! 
– Зарем е тоа достижно? – несигурно запраша Аристотел внимавајќи 

сепак да не го разгневи својот ученик, но водејќи сметка за својата улога на 
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воспитувач. 
– Одејќи на Исток – рече Александар, и горната усна на неговото убаво, 

сега строго, лице одвај забележливо заигра – јас ќе го опфатам сиот свет! 
– Но зарем духовната превласт на Хелада веќе не се воспоставува на 

Запад? Зарем победената Троја не се сели кон Херкуловите Столбови? Не 
никнаа ли зад Големото Море нови градови со грчки храмови, во кои се 
слушна хеленската реч и се рашири нашата уметност и филозофија? Зарем 
природниот пат на духот не води кон Запад, преку Милет и Атина? 

Александар молчеше, загледан во далечината; сега не пливаа, туку 
просто лебдеа – одмарајќи се – сред sвонливата езерска школка надвишена 
со криците на галебите. 

– Нели ти се чини – одненадеж рече принцот – дека победата на Грците 
над Тројанците е една голема и срамна измама? Неа не ја извојувале ни 
Агамемнон, ни Ајант, ни Диомед, ни Менелај, ни Филоктет, па ни 
божествениот Ахил; Троја не е разорена ни од мудроста на Нестор, ни од 
видовитоста на Калхас, ни од итрината на Одисеј, кој прв го спомнал 
Дрвениот Коњ, а ни од дрскоста на Неоптолем кој прв излегол од неговата 
утроба. Во тоа не помогнала толку ни вештината на Апеј, градителот на 
Коњот. Троја е освоена благодарение на измамата на непознатиот Синон, таа 
лажна Ифигенија. Во текот на десетогодишното војување, тој со ништо не се 
истакнал, но на крајот сепак успеал трговски да ги излаже Тројанците да ја 
прифатат својата пропаст како дар од боговите. Ако е Западното Царство 
родено од утробата на еден таков коњ, од една таква лажна победа, од 
прелага и измама, зарем не е време за создавање на вистинско светско 
царство? Кое ќе биде плод на вистинска победа на убавината и вистината? 
Кое ќе овозможи да се воспостави она единство за какво поранешните 
времиња не ни сонувале. Само оној што ќе ги помине обете порти на светот, 
Источната и Западната, може да здобие бесмртност. 

Александар ја испружи главата над мирната вода, а како потврда на 
неговите зборови небото му испрати таен знак: недалеку од него, како да 
изникна од прозрачното Езеро, се појави чуден коњаник, млад, вит и убав, 
однекаде налик на него самиот. На пламен бел коњ, со копје во раката, се 
упати кон Планината во чие подножје, на брегот, го чекаше девојка која на 
Александар му се пристори позната, како некогаш, во некој дамнешен свет, 
да беа живееле заедно, или барем се познавале. Зарем мојата душа веќе 
почива овде, се зачуди Александар, и место да го уплаши, таа мисла го 
исполни со радосна возбуда: посака овој чист предел еднаш да му стане 
последно засолниште, негов вистински дом. 

Замаен, тој заплива по трагата на коњаникот. Аристотел, и покрај сиот 
напор, не можеше да го следи. До северниот брег под Планината, 
Александар стигна во моментот кога Девојката со развиорени руси коси 
влегуваше во Брестовата Шума. Таа се сврте само за момент, еластично 
извивајќи го горнииот дел од телото, како да се истегнува кон небото, и му 
се насмевна со своите волчи шумски очи, зелено-жолти како лисје и мед. Не 
рече ништо, ама погледот ù беше предизвикувачки, недвосмислен и некако 
соучеснички. Истовремено, тие очи му праќаа јасна порака: се сретнаа, ја 
виде, но нека ја заборави ако не е спремен да ја бара отаде Шумата врз чија 
самоќа, како таинствен шепот, се таложеше густината на времето. 

Кога Аристотел доплива до брегот, тврдоглавиот принц се правеше 
недоветен; божем, неговото итање било обичен каприц. Не му беше гајле 
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дали и Аристотел го видел младиот коњаник. Беше рамнодушен да слушне 
дали полуголата убавица ги скршнала неговите филозофски мисли од 
правиот пат. На Александровото лице сè уште трепереше радоста поради 
ненадејната средба, но тоа можеше да биде и трага од било кое друго 
чувство кое може да се скрие. Тој го продолжи прекинатиот разговор како во 
меѓувреме да не се случи ништо важно, освен што од водата излегоа на суво. 

– Понекогаш се прашам дали тројанската војна воопшто постоела: 
можеби е таа само алегориска претстава која ни кажува дека твојата 
цивилизација не може да се роди од јунаштвото и потрагата по убавината, 
туку од итрината на Одисеј, дрводелската вештина на Апеј и од трговскиот 
дух на Синон. 

Филозофот не рече ништо; а и да сакаше, не можеше, зашто беше 
зазбивтан. Го препливаа Езерото и сега требаше да се вратат. Спротивниот 
брег одвај се гледаше. Судбината на оружјето, коњите и оставените руби 
беше неизвесна. Тргнаа пеш, не како принц и филозоф, туку како молчаливи 
голи божјаци. Одеа по питомиот југоисточен брег и повеќе не им беше до 
разговор, макар што имаа време на располагање; но филозофот немаше волја 
да ги именува билките што ги газеа, а и ученикот беше отсутен, запулен кон 
Шумата. Приквечер стигнаа до местото каде што тоа утро влегоа во водата. 
Тука не само што си стоеја и рубата и оружјето туку покрај нив ги чекаа и 
коњите, од кои едниот личеше на коњот што непознатиот јунак го јаваше 
преку Езерото. Александар го дофати лакот и ја уби кошутата која го 
гледаше од работ на Брестовата Шума. Откако принесоа жртва на 
бесмртните богови, се поткрепија со вкусното месо на кошутата. 

* 

Меѓу ракописите од таинствениот ковчег нема такви кои зборуваат за 
враќањето на Александар и Аристотел во Миеза, ниту за можните реакции 
на Филип. Со оглед на тоа дека настанот не се спомнува во другите извори, 
веројатно славниот владетел не ни дознал за опасното патешествие. Или го 
држел во тајност? Престојот во Темната Шума, иако задолжителна за 
синовите на видните Македонци, сепак од некои софисти можела да биде 
прогласена за безбожништво. 

Аналите ги прескокнуваат семејните собитија, историските и другите 
поважни настани што следат. Тригодишното науковање кај Аристотел. 
Битката кај Херонеја во која осумнаестогодишниот Александар, на чело на 
главното, лево крило од косиот строј, ќе го порази светиот баталјон на 
Тебанците. Триумфалното заминување за Атина во придружба на 
Антипатар, кога ќе му се оствари првиот сон од Езерото. Воспоставувањето 
на конечна превласт над Хелада во Коринт. Почетокот на малоазиската 
кампања. Смртта на Филип. Задушувањето на првите побуни. Чудесната 
победа над Тракијците на Стара Планина. Победа над Трибалите и 
покорувањето на Сирмос. Нестварниот премин преку Дунав по тивка и 
темна ноќ со илјада и петстотини коњаници и четири илјади пешадинци, и 
победата над Гетите без загуба на еден единствен војник (славата на тоа дело 
ќе ги згроми Келтите кои, од страв да не им падне небото на глава, ќе се 
повлечат источно од Јадранот). Враќањето во Пеонија, до Еригон, и 
покорувањето на сите јужни и северни краишта заради обезбедување на 
лицето и грбот. Задушувањето на побуната на Тебанците, кога градот на 



 

 35

Кадмо и Едип, заедно со храмот на Деметра обвиен со пајакови нишки, ќе 
биде избришан од лицето на земјата, за да биде поштеден само домот на 
Пиндар. Заминување од Пела, пролетта 334 година, со 34.000 војници, 
преминот преку Струма, Марица и Хелеспонт, влегувањето во Мала Азија. 
Поклонувањето пред сенката на Ахил во Троја која станала забутано село. 
Победата на стрмните брегови на брзиот и длабок Граник, кога Александра 
од сигурна смрт ќе го спаси Клит, поттурајќи го својот штит. Зајакнувањето 
на власта во Мала Азија во текот на таа, прва година на војувањето: од 
Хелеспонтска Фригија во Сард во Лидија, од Сард во Ефес, од Ефес во 
Милет, од Милет во Халикарнас. Отпуштањето на недамна оженетите 
војници дома, за напролет пак да се зберат. И пак: Лидија – Памфилија – 
централна Фригија. Дрвената кола во местото Гордие (или така се викал 
кралот на Фригија?) чиј јарем и тркала (од колата на кралот Мида?) биле 
испреплетени во јазол што, дотогаш, никој не можел да го разјазоли. „Нека 
овој миг ги потсетува поколенијата на тоа каква е разликата меѓу 
мирувањето и движењето“, замислено ќе рече Александар – загледан можеби 
назад, а можеби и напред во времето, како да сака да си приспомни за нешто 
– и ќе го пресече јазолот со меч, што ќе го исполни со единствена 
победничка сила. Патот кон Тарс. Битката кај Ис, во која Александар ќе се 
бори како прост војник, и ќе биде ранет во колкот. Заробување на 
семејството на Дарие III Кодоман и неговото бегство. Персиските загуби: сто 
илјади пешадинци, десет илјади коњаници. Долга прошетка покрај морскиот 
брег. Библос, Сидон и Тир, местото на раздвојување на патиштата. Кон 
Дамаск и Вавилон, или за Мисир? Ерусалим. Познатите лица: 
првосвештеникот со бели коси кој уште во детството, насоне, му предскажал 
дека ќе ја освои Персија. Книгата на пророкот Данило: времето кое тече во 
обете насоки: одамнамината иднина, нестасано минато. Газа, каде 
Александар ќе задобие две рани, од стрела во рамото и од камен во ногата. 
Мемфис. Местото на идната Александрија, исто видено на сон, од страна на 
пророкот што ги рецитира стиховите на слепиот поет. Храмот на Амон во 
оазата Сиви која, као дланка преку дланка, лежи длабоко под Прасијас. 
Песокта на пустината. Изградбата на Александрија. Враќањето по ист пат во 
Тир. Дамаск. Смртта на убавата Дариева сопруга, погребната свеченост. 
Гавгамела. Десното крило, Клит и Филотас, левото Парменион и Кратер – 
освен Кратер, сите ќе паднат од Александрова рака. Октомври 331 година: 
конечна победа над Персија, Дариевото повлекување на север. Патот за 
Вавилон. „Одржувајте ги своите обичаи и празници, жртви и свечености. 
Нека секој живее во својот град. А јас, сè до Вавилон, ќе изградам патишта и 
ќе ставам патокази каде води патот.“ Суза. Зад Персиската Порта – 
Персеполис. Земјата на Парчаните, Медија. Зад Кавкаската Порта, во колата 
покрај изворот, смртно ранетиот Дарие; последната голтка вода: „Нека го 
направат боговите Александар владетел на светот“. Плачот на Александар 
(„Ја соблеков својата кабаница и го покрив“). Хирканија, Партија. Арија – 
Гедрозија – Арахозија – Дрангијана – Бактрија. Излегување на горниот тек 
на Инд и неговата лева притока Хифаза, во подножјето на Хималаите. Ќе ги 
соѕидам во Северните Планини Гог и Магог, ќе ги држам зад Железната 
Порта! Индија, крајот на светот. 
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* 

Во записите бегло се спомнуваат кавгите меѓу таткото и синот, како и 
бегството на Александар кај прабабата во Илирија. Тие настани, може да се 
каже, повеќе му служат на Ајантаџа, во улога на сезнаен мудрец, да реди над 
судбината на Македонија и нејзините великани, но и над судбината на луѓето 
воопшто. Сакајќи, бездруго, да проникне во раните причини на 
подоцнешната пропаст, во посебен оглед од времето по смртта на 
Александар, Ајантаџа ги изложува своите гледишта кои не се дел од оваа, 
туку од некоја друга историја. Впрочем, во тое четиво не изнесува ништо 
ново. Можеби по углед на Сократ, кој верувал дека самото сознание на 
доброто е доволно да се прави добро, а можеби и од љубомора, тој главната 
вина ја фрла врз Аристотел, затоа што не го научил својот ученик да ја 
скроти својата бујност, да си ја ограничи моќта и да биде малку 
поблагодарен кон пријателите. Што ќе било од неговите дела, да загинал на 
Граник, како што би се случило без помошта на Клит, се праша Ајантаџа. 
Или да паднал од таткова рака на Филиповата свадба со Клеопатра? Може ли 
тогаш да се верува дека е историјата нешто сериозно? мрмка Ајантаџа. Во 
раната младост, продолжува тој, Александар бил толку невин што неговата 
мајка Олимпијада се плашела да не остане без наследник. Подоцна во него 
проработила Филиповата крв. Не е сигурно ја испробал ли со Хефестион 
онаа вештина која на Тракијците им ја пренел Орфеј – поради кое нешто го 
убиле тракијските жени – но се знае дека Александар во мажевно доба имал 
повеќе сопруги и многу наложнички. Поради што, тогаш, толку му се лутел 
на татка си на кого галските кралеви му ги поклонувале своите ќерки? се 
праша Ајантаџа. Имено, доколку се тие зборови воопшто негови, зашто ова 
место од посебниот ракопис не доликува на неговите бели влакна. Иако 
древниот автор на делата од ковчегот, кога ќе му се укаже можност, го 
осудува гневот наследен од Ахил, тој сепак прескокнува многу 
Александрови мани, како што ги забошотува и бројните интриги на 
македонскиот двор сè до убиството на Филип. Од времето на почетокот на 
источната кампања, во ковчегот – на засебен лист – постои само еден 
фрагмент, поточно, само една единствена реченица која соопштува дека 
Александар за Азија зел и „една мала пеонска единица од брегот на 
Прасијадското Езеро“. Со кус коментар: „Да не се повтори плачот над 
Аксиос на Ксант“, како алузија на учеството на Пеонците во тројанската 
војна и на она гласовито место кај Хомер, познато како битка покрај 
реката, каде што се опишува смртта на пеонските борци на брегот и 
победата на Ахил над Астеропеј – синот на Пелегон „што широкостурјниот 
Аксиј г’ еднаш с’ Перибоја родил“  – поради што ќе залелека и самата река 
Ксант, притеснета и задушена од тела и крв. 

Таинствениот основач на Усте-румце и исто учител – можеби самозван 
– на големиот војсководител пренебрегнува многу важни настани од 
живoтот на Алексaндар, вклучувајќи ги доживувања во Индија и неговите 
славни разговори со гимнософистите, за кои сведочат писмата до 
Олимпијада и Аристотел. Се задржува само на еден, впрочем важен момент 
од Александровата биографија: на неговата прерана смрт. Тука е и описот на 
она што се случувало по, а можеби и во текот на таа смрт – што на четивото 
му ја дава онаа несекојдневна неверојатност карактеристична за бројните 
александриди. 
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Познавајќи го брборливиот стил на Ајантаџа и неговата склоност кон 
претерување – пренесени на Челебија, а можеби и на Бененџелија – може да 
се претпостави дека прескокнатите епизоди од животот на Александар се 
всушност изгубените страници од ковчегот за кои веќе стануваше збор. 
Изгледа, имено, сосема неверојатно писателот да ги испушти најславните 
епизоди од животот на македонскиот освојувач, кога е јасно дека и самиот 
Ајантаџа, ако ништо друго, е еден од авторите на големиот Роман за 
Александар, толку читан од толпата и толку исмејуван од учените 
естетичари на сите времиња. 

Има еден мал фрагмент, сочуван во ковчегот (Тивериополски гласник за 
1966 г., Мала Струма, стр. 12) кој можеби се однесува токму на ова за што 
станува збор: „Како е можно – озлобено се праша Ајантаџа – во стварноста 
да се биде славен од сите, а книгите за сопствената слава да бидат 
презрени?!” 

Ако е тоа алузија за македонскиот владетел и легендите за него, 
Ајантаџа, очигледно, авторите на фантастичните доживувања на Александар 
– со кои се восхитувала толпата – ги става над филозофите кои не ги ни 
спомнале во своите здодевни дела (дали Ајантаџа тоа му го префрлува на 
Аристотел, или е само љубоморен на својот славен соперник?). 

Записите за последните денови на Александар донекаде одговараат на 
тоа прашање. 

* 

Ајантаџа пишува дека во текот на азискиот поход во голема мерка се 
истопила онаа единствена свежина на духот што го красела Александар 
додека пливал по Прасијадското Езеро. Дел од вината за тоа, според 
неговото повторено мислење, ја сносел и Аристотел. Авторот на ракописите 
од ковчегот – кои секако не можат да се мерат со оние врз кои почива 
Западниот Свет – не смета дека учителот, за да се одмазди за смртта на 
Калистен, го убил својот ученик праќајќи му вода ладна како лед, која како 
ситна роса извира од една карпа во Нонакриди, па може да се држи само во 
магарешко копито, но отворено го обвинува славниот филозоф дека ја отрул 
душата на својот штитеник со учењата на кои момчето прво им се 
противставило, но потоа сепак ги прифатило.  

Никогаш не се согласил дека постои суштинска разлика меѓу Хелените 
и варварите – доволен пример е неговиот однос кон поробените народи – но 
во еден миг Александар сепак поверувал дека е бог: а добро знаел, од 
примерот на својот предок, дека живите богови умираат млади токму затоа 
да не се открие лагата. Кој титан може да ја носи тежината на небото 
подолго одошто трае восхитот на мигот? Ја презрел – вели Ајантаџа – 
обичната стварност на обичните луѓе, па и на сиот свој народ, и, можеби 
пркосејќи му на деспотизмот на хеленскиот дух, го прифатил источниот сјај 
како небеска, а не земна хиерархија. Зарем не ги понизил слободните луѓе 
барајќи да му се поклонуваат, зарем не грмел над оние што се насмевнале на 
неговата слабост? (Ова, и некои слични места, звучат неуверливо: 
церемонијалната сервилност веројатно му била сфатлива на Ајаннтаџа.) 
Зарем залуденоста со сила и моќ, самоувереноста и гордоста, не го сопреле 
пред Последната Порта? Се откажал, токму како и Олимпијада, од Филип – 
тоа му го префрлил и чесниот Хермолас – штом му дал предност на 
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волшебникот Нектенеб, победникот на восочни лаѓи наречен Змија, дрскиот 
протеран крал кој верувал дека ќе се врати во Египет не као старец а како 
момче. 

На прашањето кое самиот му го упатил на еден од гимнософистите, 
што треба да се прави да се биде најомилен меѓу луѓето, овој му одговорил: 
„Да се биде најмоќен, а никому страшен!“ Александар прашувал, слушал, 
разбирал сè: но постапувал по свое, бујно и гневно. Кога еднаш му се 
противставил Касандар, синот на Антипатар, го фатил за косата, и со сета 
сила му ја треснал главата од sидот. Залудо Касандар сакал да биде разумен. 
„Тоа се софизмите на Аристотеловите луѓе“, му свикал Александар толку 
силно што во него всадил голем, смртен страв, неизбришив за цел живот; 
така што, и многу години подоцна, кога Касандар станал крал на 
Македонија, треперел како лист и добивал несвестица штом ќе ја погледнал 
статуата на оној што, прв меѓу смртните луѓе, го заслужил називот Велики. 
Стравот што му го всадил на Касандар, а преку него и на сите други, бил – 
според Ајантаџа – еден од најголемите гревови на Александар. Впрочем, тоа 
била и кобна грешка. Кога подоцна Касандар здобил власт во Грција и 
Македонија, божем поради претрпениот страв а не од одмазда, ја убил 
Олимпијада сосе целото Александрово семејство, до синот што го носел 
татковото име, но никогаш не го наследил престолот, иако бил крунисан 
уште во утробата на мајка си. 

Ајантаџа го смета за грев и стравот од смртта што го чувствувал самиот 
Александар, како и суеверјето кое било последица на тој страв и присилните 
дела што биле додаток на суеверјето. Неконтролираната избувливост, која 
Аристотел некогаш ја потценил место да ја сузбие, не била само знак на 
телесна гордост туку и копнеж на младиот бог да се огледа во Нарцисовата 
вода на желбите. Но – забележува Ајантаџа, заробеникот на сопствените но и 
туѓи записи – зад последниот олицетворен сон sирка опашот на првиот, кој 
нема да оживее никогаш. 

Крајот на Александар не почнал кога неговото тело не можело повеќе 
да ја поднесе јачината на обичниот пехар вино, туку кога неговиот дух 
посакал да го добие она што не постои во стварноста. Умирањето почнало со 
треската, но со што почнала треската? Со оживувањето на една дамнешна 
езерскка визија: пред Портата на освоениот Вавилон – низ која не можел да 
помине од суеверен страв – видел како најголемиот и најубав од сите онде 
држани лавови го убило питомо магаре, ритнувајќи го со копитото. 

Вината на Александар – повторува Ајантаџа – била во тоа што од него 
почнале да се плашат оние кои му се радувале како на небеско сонце – 
уверени дека без него им е затревен патот кон непознатите земји исто колку 
и кон татковината – а неговата несреќа во тоа што тој ист страв, неприродно 
развеан низ светот, го населил дури и неговото јуначко срце. Да поверуваш 
дека си бог, вели Ајантаџа, не значи ништо друго туку да почнеш да се 
плашиш од смртта: зашто и бесмртните, извесно е, умираат. 

Во тоа, впрочем, била и грешката на Аристотел: тој не ја сфатил 
мудроста на Темната Шума која, за да се живее, барала прво да се умре: таа 
не давала нов живот додека дотогашниот наполно не биде преобразен. Кога 
на денот на венчавката со Дариевата ќерка – која го носела мајчиното име и 
исто се викала Статира – видел со какво спокојство гимнософистот Калан, 
кој го презирал неговото внимание и даровите па сепак тргнал со него од 
Индија, легнал врз кладата за саможртвување, наполно рамнодушен кон 
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огнот, Александар останал нем. Ќе се видиме во Вавилон, рекол тогаш Калан 
– човек способан да реши тешка задача и да се спаси со зборови – а 
Александар, и инаку суеверен, попусто се обидувал да се присети кога 
првпат ја слушнал таа злосреќна реченица. Со времето му станало јасно дека 
не морал да го прошета сиот свет за да сфати што е постаро, светлината или 
мракот: „она што настанало расте во мракот на утробата, а потоа го 
изнесуваат на видело да ја прими светлината“. Мракот е постар, но времето 
тече од часот кога тој ќе се осветли. Во тоа била и мудроста на неговите 
претци: за да се биде вистински победник, не било доволно да се покорат 
далечните земји, туку да се освои и насели оној единствен свет кој лежи под 
нив, во сопствената внатрешност, свет кој животот го прави светол, цел и 
траен. 

* 

Пред да помине на описот на последните дни на младиот македонски 
владетел, Ајантаџа уште еднаш се свртува кон учителот и заклучува, овојпат 
без примеси на завист, дека Александровиот пат на Исток го овозможило 
Аристотеловото простирање кон Запад, и дека без храброста на првиот, 
патиштата на ученикот и филозофот никогаш нема да ја опишале онаа 
елипса околу светот која потсеќала на изгледот на нивната мала заедничка 
татковина. 

Ајантаџа накусо ги дополнува овие свои зборови сметајќи дека 
основните факти му се познати на секого. 

До своето доаѓање во Миеза Аристотел зад себе немал никакво 
вообличено (напишано) дело. Станувајќи царски штитеник, тој во 335 година 
триумфално ќе се врати во Атина, заедно со својот помлад пријател 
Теофраст, и во Ликеја ќе ја отвори гласовитата перипатетичка школа која ќе 
ја надрасте славата на Академијата. 

Во текот на следните дванаесет години – колку што траел и источниот 
поход – тој ќе ги напише сите свои главни дела, заштитен од Антипатар кого 
Александар ќе го остави за управител во Македонија. 

Смртта на Александар најдобро ќе покаже што би станало, без неговата 
поддршка, со делото на славниот филозоф, вели Ајантаџа. Само што ќе 
пристигне веста дека го нема повеќе Александар, неговиот учител, како 
македонски симпатизер, веднаш ќе биде осуден за безбожништво па, не 
сакајќи да го снајде Сократовата судбина (божем, „да не се огрешат 
Атињаните и по вторпат спрема филозофијата“, како што лицемерно рекол), 
ќе се повлече на Еубеја, во местото кое само по име потсеќа на неговиот 
роден крај: Халкида. Вистинскиот Халкидик ќе го видат само неговите 
коски, кога ќе бидат пренесени во Стагира, во знак на благодарност од 
сограѓаните кои не заборавиле дека по заслуга на филозофот бил обновен 
нивниот заеднички град. 

Следствено – бележи, на засебен лист, некој од учениците на Ајантаџа 
(можеби токму Гази Евренос Втори, претпоследниот сопственик на 
ковчегот) – многу е поголемо влијанието на Александар врз формирањето на 
светската филозофија и мислата на Западниот Свет, одошто таа филозофија 
придонела да се скроти неговиот див карактер и да му овозможи спокојна 
смрт во Источното Царство (што е, според загадочниот автор скриен во 
гнилиот ковчег, нејзина превасходна задача). 
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VII 

СBETСКOТО ЦАPСTBO 

Александар умрел на 33 години, во 5176 година од постанокот на 
светот. 

36 народи и племиња поробил за 
12 години од своето владеење, и 
12 градови соsидал, а умрел за 
12 дни, од 
маларична треска, 
вообичаена во неговиот крај. 
Ајантаџа смета дека за болеста не било криво виното (или отровот) 

туку магарето што го убило лавот. 
Александар не можел да поверува дека крајот е тука. Принесувал, 

секојдневно, жртви на боговите; а на командантите им издавал наредби за 
престојната експедиција во Арабија. На 27 даисиос, според македонскиот 
календар, никој не го видел Александар; меѓу воините прострујала вест, како 
лепет на злокобна птица, дека младиот цар е мртов. Војската, почувствувајќи 
се обезглавена, измамена, предадена, јурнала кон доглавниците, спремна да 
ги парчоса; командантите ја отвориле Портата за да им го покажат 
војсководителот. 

Александар, млад, убав и блед, лежел на одрот, сè уште жив. Можел да 
ги види храбрите македонски воини со кои го освоил светот, но одвај ако 
можел нешто да им каже. Дошол моментот за збогување со славниот 
војсководител. Тој често бил строг и несправедлив кон нив – како млад 
родител спрема своите деца – но во душата главно благороден и благ, 
спремен да им прости за непослушноста како и тие нему за претрпените 
навреди. Им покажал, во секое сражение, дека е најхрабар, и неуништив, во 
толкава мерка што и подозривите почнале да веруваат во неговата 
бесмртност. Некои рани – како во Газа, или во Оксидрак крај Хидаспа – биле 
толку тешки што и војниците го молеле повеќе да не се изложува на 
опасности, на што им одговарал дека тој не ги брои своите години, туку 
победите, и дека место срамната старост во Македонија ја избрал сцената на 
светот, на којашто постојано е пред очите на луѓето. Им ја покажал својата 
нескршлива цврстина во пустините на Бактрија, терајќи ги да маршираат под 
полна воена спрема, полумртви од жед, лижејќи железо, џвакајќи катран и 
пиејќи ја сопствената мочка, обвиени со прашина и со рикотот на 
избезумениот добиток, а кога војникот Зефир во својот шлем му донел вода, 
што ја нашол во шупликав камен, ја пролил пред целата војска со зборови: 
„Тукушто пиев!“ Толку бил издржлив и неуморен, што најпосле ја исцедил 
од себе и последната капка сила, како кога свеќата ќе вивне последен пат со 
пламенчето пред наеднаш да згасне. Правејќи од миговите денови, а од 
деновите години, незабележливо ја проживеал не само својата зрелост туку и 
староста и времињата зад неа, та пред лицето на смртта застанал пак млад. 

– Подобро и ние да умреме со тебе што ја направи македонската 
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држава слободна – рече еден обичен, неугледен војник (родум од 
Прасијадското Езеро). 

Александар полека ја крена раката, но повеќе не ја спушти, во знак дека 
кралевите умираат но нивните дела остануваат. 

Цел ден неговите стари придружници, со кои заедно стапна на тлето на 
непознатите земји од онаа страна на Еуфрат, минуваа, војнички облечени и 
вооружени, покрај одрот, а на небото се појави голема блескава sвезда и 
застана над Александар; во истиот миг небото грмна со страотен екот, 
Зевсовата статуа во Вавилон се затресе, а sвездата полека тргна на Исток, 
следена од орел. 

– Каде да те погребеме? – изусти некој од присутните. 
– Во Оазата – рече Александар, а лицето, без да му се помрдне ниту 

еден мускул, му го осветли оној внатрешен насмев по којшто некогаш, 
повеќе одошто по портретот-праслика, го препозна кралицата Кандака, 
вдовицата на Земјата која светот му го остава нему, на синот на Небото. 

– Кој ќе ги изврши погребните свечености? – слушна Александар, негде 
надвор од себе, а потоа уште еднаш, во себе – пак: 

– Кој? 
Навистина, кој? помисли Александар. Оној единствениот, Хефестион, 

кој би го извршил тој свет обред како за себе самиот повеќе не беше меѓу 
живите, и Александар уште тогаш, кога го погребуваше, знаеше дека 
погребувајќи го него како крал се погребува себе кралот, пред очите на сиот 
свет а скриен од сите. Кога почина Хефестион, а тој по него починатиот 
тргна кон Вавилон – каде што го дочекаа пратеници на народи чии имиња ги 
слушна тогаш првпат – му стана разбирлив стравот на Галите: колку е 
страшно кога небото ќе ти се урне врз главата. Јасно ја гледаше разликата 
меѓу двата гнева на својот предок Ахил: едно е да се лутиш перчејќи се со 
својата самоважност, а сосема друго да го изгубиш она по кое и осветата е 
само блуткава и јалова утеха. Како секавица што ја осветлува утробата на 
небото, низ свеста му проструи мисла: единственото негово дело кое никој 
никогаш нема да го надмине се погребните свечености во чест на Хефестион, 
истовремено приредени на самиот себе. 

– Кој? 
– Кој ќе преостане – промрмори Александар, па си рече: 
Секогаш некој преостанува. Пред себе, зад пурпурните наметки на 

треската, седнат покрај Хефестион, го виде златокосиот старец Калан, за 
кого неуките веруваа дека е пророкот Еремија, уништителот на змии. Сократ 
и останатите филозофи за кои му прикажуваат неговите поробители, рече 
еднаш тој бестрашен гимнософист, бездруго биле умни луѓе, ама премногу ја 
почитувале државата и власта. Таа мисла сега му се укажа во сета нејзина 
соголена и непоткуплива убавина. Си спомна за Аристотеловата насилна 
дрзост додека попусто, во ветар, прикажуваа за Хелените и варварите, за 
нешта непроѕирни, за луѓе невидени, за судбината на светот како да е тоа 
мираз на претпоставена моќ и желба. Кога сите би мислеле исто, светот би 
останал неподвижен, му светна. Високопарните книги на грчките филозофи 
за државата и нејзиното уредување му се присторија празникави; се сведуваа 
на нерамномерно додворување на туѓата и на сопствената суета. Па и она 
царство за кое мечтаеше тој, што беше и што можеше да биде освен сон, сон 
на една единка, сон заради кој сонувачот Александар го освои сиот свет, и од 
којшто ќе се разбуди во ништо, додека светот ќе се расони во – сè. Зарем во 
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длабочината на душата не го насети тоа уште тогаш кога – на меѓата на 
световите – ù рече на војската, пред сражението со Пор и потоа, кога сите се 
уплашија од темницата, од трирогите, петооки и шестоноги ѕверови, и од 
непроѕирноста на патот, а од небото паѓаа пламените крпи на облаците како 
фаќели, „Одете си каде што ве носи стравот, а јас од туѓинци ќе создадам 
нова војска, да не помисливте, можеби, дека досега вие победувавте, 
победував јас, Избраниот, и со моето исчезнување ќе ги снема и победите!“ 
Тогаш тоа му прилегаше на говорничко итроманство, а сега тие зборови му 
заѕвонија во сета нивна вистинитост, како кога воениот џагор ќе ја исполни 
сликата на воениот метеж. Зошто тогаш, наспроти секому и сè, не го 
продолжи патот? Околу него, во насока на Големата Мечка, се протегаа 
прашуми во коишто – ранекќи се со леб, вода и зеленчук, а некои само со 
темјан и балсам – живееја голи мудреци, кои не знаеја што е тоа страв од 
умирачка, а него го чекаше Вавилон. Нему му претстоеше стравот на срцето 
да го покрие со мудроста на јазикот, како што, по друг повод, рече кралицата 
Кандака. Зарем сите – „ѕвероликите призраци“ и боговите на Темната 
Пештера, брборливото Дрво на Сонцето, темницата на Темниот Вилает сред 
која ни огнот не беше видлив, блажените души на Макаронските Острови, 
халдејските свештеници, па и самиот неподмитлив Калан – зарем сите не го 
кажаа истото: Ќе се видиме во Вавилон?! 

– Кога да биде погребението? 
Кога магарето ќе застане пред лавот и ќе го ритне со копитото, без да 

сака си рече во себе Александар. Дури и Хомер мисли дека на живиот пес му 
е подобро одошто на мртвиот лав. Па сепак, што се однесува до мене, повеќе 
сакам да бидам Терсит кај Хомер, одошто Агамемнон кај Менандар. 
Историјата не е историја на народи и држави, туку на решителни мажи 
кадри, со дело и мисла, да го пресечат златниот јазол на Времето. Државите 
и народите, подоцна, само го приграбуваат она што не е нивно, и од тоа 
прават лична историја. Зашто човекот, трескавичаво продолжи Александар, 
не обѕирајќи се на мушичките на Вавилон, спрема она што го работи е 
среќен или несреќен, а спрема копнежот смртен или бесмртен. Кога ќе биде 
погребението? Кога неподвижниот старец што седи во песокот ќе стане и, 
минувајќи низ Портата, ќе влезе во забранетиот Град, за од него да се врати 
како момче. Така помисли Александар, а гласно кажа: 

– Кога ќе ви биде угодно! 
– На кого му го оставаш царството? – одвај стигна да праша Пердика. 
– На најдостојниот – рече Александар и склопи очи, свесен дека му се 

приготвува крвава задуша. 
Зашто достојни, како што е познато, нема, воздивнува Ајантаџа во 

прашината на ковчегот, во записите можеби свои а можеби и туѓи, на 
местото каде што зборува за фалсификатите на историјата. („А вистината – 
дека е историјата искривување на стремежите на единките од страна на 
нивните наследници – времето ќе ја заборави!“) Светското царство – кое 
допрва требаше да се создаде, а кое на собраните им наликуваше на земји 
освоени зарад прихрана на суетата – на Александровите генерали не им 
значеше ништо. Затоа веднаш започна парчосувањето на пленот. Ајантаџа не 
покажува особен интерес да го наслушнува гракањето на грабежливите 
птици. Треба да станеш, му се обраќа тој, не без гнев, на својот недоветен 
слушател, прв во својот народ, и прв во соседниот народ, и во својот позив 
најдобар на целиот свет, да го дочекаш денот на славата и часот кога ќе биде 
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урнато твоето дело, па да сфатиш за што зборувам јас. Според неговото 
мнение, сите царства се делеле на ист начин, а ова го опфаќало целиот 
познат свет: било јасно дека парчосувањето ќе трае со векови. 

Кажуваат дека Пердика за нов владетел го предложил неродениот 
Роксанин син. Имајќи во себе и македонска и персиска крв, зарем не бил 
предодреден да го продолжи татковото дело? Истовремено, некој 
посведочил дека, со зборовите на најдостојниот, Александар му го дал 
прстенот токму на Пердика. Згоден начин да се владее како намесник со 
целото царство. А зошто тоа да не биде веднаш поделено меѓу оние што го 
создале, прашал војсководителот Мелеагар. До полнолетството на сè уште 
неродениот, иден Александар би можел да владее братот на починатиот цар, 
слабоумниот Филип III Аридеј, предложил еден непознат војник. Пердика се 
побунил, сè додека не го избрале за намесник. И останатите големци биле 
богато наградени, добивајќи сочни парчиња од пленот. 

Скоро цела недела, телото на Александар ќе биде напуштено и 
заборавено, останувајќи чисто и мирисно на врелиот запурник. Најпосле е 
балсамирано, за да остане во Вавилон каде што ќе чека скоро две години 
додека не се завршат припремите за свеченото погребение. Ни тоа, согласно 
со предвидувањата на Александар, не ќе помине без понижувања. Неговата 
последна волја, онака како што сите ја протолкувале, била да го погребат во 
зелената оаза Сиви, во храмот на Александровиот небесен татко Амон, кого 
што некои од Филиповиот двор го запознале под името Нектенеб Змија. 
Олимпските богови со времето му станале туѓи. Последно божество на кое 
пред смрт му се помолил бил Мардук-Бел – заштитникот на градот што 
истовремено го плашел и восхитувал – но тој не одобрил Александар да 
преспие во неговиот храм. Пердика, од национални и политички причини, 
сакал погребението да биде во Егеј, во гробницата на македонските кралеви. 
Погребната поворка, во која, покрај Филип Аридеј, биле Роксана и малиот 
Александар Егос, тргнала кон Дамаск. Птоломеј, кој го чекал спроводот во 
Сирија, го грабнал телото на Александар, за да ја придобие неговата сила и 
слава, и се упатил кон Мемфис. Телото најпрвин таму било и погребено, а по 
две години префрлено во Александрија, која ја чуваат домашните змии, во 
гробница која – согласно со египетската апашка традиција – веднаш била 
плачкосана и разграбена, така што ù се губи секаква трага. До Оазата, така 
сите верувале, Александар никогаш не стигнал. 

Сите тие собитија, по сè изгледа, не оставиле особен впечаток на 
Ајантаџа: тој ги спомнува, изгледа, повеќе од подбив. Не го засега ни смртта 
на Пердика, ни преземањето на намесништвото од страна на Антипатар, ни 
делбата на царството по старите пукнатини, ама од други луѓе, сè додека, по 
истребувањето на цели семејства, потомства и народи, не се потврдиле 
зборовите на пророкот Данило, а потоа и на некои други. Александровата 
славољубивост, забележува Ајантаџа, не била ништо спрема стрвноста на 
неговите наследници, како што и неговата избувливост била занемарлива 
спрема нивната дрзост. Чувството што него го терало да го обедини светот и 
да создаде светско царство било слабо спрема она што нив ги гонело 
најпрвин да го разединат, потоа поделат и најпосле сосема уништат. Она што 
го барал Александар исчезнало заедно со него, и никогаш повеќе не се 
обновило. Дури кога ќе ја спомне Калистеновата освета над Олимпијада, 
Роксана и малиот Егос – но некако патемно, повеќе умувајќи за стравот и 
неговите можни последици – Ајантаџа ќе каже и збор-два за грешките на 



 

 44

бујниот Македонец, за кои веќе стана збор. Александровиот пат, вели 
понатаму Ајантаџа, бил пат на самотен волк, и по својата смрт тој не се 
обѕирал што прават луѓето со неговото тело. Тој однапред знаел дека, сега 
кога го нема, никој не ќе се осмели да зачекори во пеколот на пустината, 
барајќи ја оазата Сиви. Но исто така знаел дека постои и друга зелена оаза, и 
дека покажувајќи со прст кон едната, најлесно ќе ја скрие онаа другата. Не 
откривајќи ја, значи, на никого загатката на својата последна желба, сторил 
сè да ги скрие своите траги во беспаќето на пустината, додека тој го барал 
своето последно засолниште, зад рабовите на познатиот свет, таму каде што 
престанува Надворешното Море и повторно се спојуваат скинатите нишки 
на времето. 

На тоа место, итриот мудрец Ајантаџа ги прекинува своите поучни 
записи и го вметнува оној загадочен лист којшто многумина го сметаат за 
апокрифен, давајќи така, за прв и последен пат, извесно навестување за тоа 
што можел Александар да доживее во Шумата, онаа пролет кога, во 
придружба на Аристотел, го посетил Прасијадското Езеро. 
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VIII 

ДРУГАТА ЗЕМЈА или 
ПРИКАЗНАТА НА ПСЕУДОАЈАНТАЏА 

На патот од Пела кон езерото Прасијас Александар навлезе во Шумата. 
Таму го чекаше старацот кој го знаеше часот на неговото доаѓање. 
Александар не знаеше дека ќе го сретне старецот, макар што му одеше во 
пресрет. 

Филозофот ги пушти коњите без страв дека ќе му побегнат. Тој стоеше 
ододзади и ѕиркаше зад брестовото стебло како опашесто ѕвере. Кожата му 
беше прегорена од сонцето, лицето му се стопуваше со напукнатата кора. 
Застана да се измокри зад дрвото, макар што беше филозоф. 

Старецот од Шумата не сакаше да го уплаши филозофот. Тој не беше 
лут што филозофот не верува во глетките од Шумата. Сакаше да му се 
покаже како Хипнос. Инаку ќе беше невидлив како Зефир. 

На филозофот му беше нужно да си поспие во лисјето на Шумата. Во 
кревкото тело на филозофот престојуваше нееластичен дух. Неговото учено 
срце не беше кадарно да го издржи вриежот на времето, кога ќе се скине 
пердето на светот, а минатото и иднината ќе се слеат со бранувањето на 
вечната младост. На филозофот не му било пишано токму во тој час да умре 
од тага и страв. Требаше да биде затрупан со лисје, и да го дочека враќањето 
на ученикот за да му го пренесе знаењето на светот. Беше мудро филозофот 
да ја преспие мудроста на Шумата, за да не му се затне муцката со баз трева. 
Поарно беше, во тој миг, мокрењето на стеблото од пропаста на 
филозофијата која ќе го роди строго уредениот свет. 

Старецот можеше да биде кој-годе старец со брада сребрено одблесната 
од златото на шумското лисје. Можеше да се вика Калан Голиот. Би можел 
да биде Преправен Нектенеб Змија. Можеше да личи на старец од детски 
сон, иден првосвештеник на Вавилон. Би можел да биде осланет Призрак на 
Пустината Сиви, со овнешки рогови. Или залуден старец што седи пред 
Портата на Градот. Можеше да ја носи чалмата на Ајантаџа Веле Мудриот. 
Тоа не би значело ништо. Тоа не би кажало ништо. Сеедно е кое му е името и 
како изгледа старецот од Шумата. И да немаше лик, ќе беше доволно видлив. 
Да не зборуваше, Александар пак ќе го чуеше. Момчето знае дека пошло кон 
нешто непознато, кое ќе го препознае како свое. Момчакот го знае својот 
пат, но не му е позната неговата скриена цел. 

Момчето може само да се досетува. Знае дека во Шумата постои 
Голема Куќа. Затоа тргнува кон Големата Куќа. Верува дека во неа 
престојуваат учителите на Темната Шума. Тие ќе го упатат во светите 
знаења. Ќе го поминат преку Големата Вода. Ќе му ја покажат Другата Земја. 
Во таа земја момчето ќе ги насобере камењата на мудроста. Ќе го научи 
јазикот на белутраците. Ќе му биде откриена тајната прикаска на неговиот 
живот. Прикаската нема да биде составена од зборови. Таа ќе биде од твар од 
која и зборовите настанале. Прикаската ќе му го осветлува патот. Таа ќе го 
чува и води низ животот. Ќе му влева храброст и сила. Ќе му го дарува чарот 
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на неминливата младост. Но неа не ќе смее да ја каже на никого. Кој ќе ја 
отрие тајноста на приказната, престанува да постои, и самиот станува 
приказна. 

Момчето знае дека патот има крај. Тоа знае дека има враќање. Но кога 
ќе се пресврти времето, Другата Земја станува Прва, а претходната следна. 
Ќе се врати мртов за дотогашниот свет, за да создаде нов. Такви се законите 
на зборот, таква е стварноста на Шумата. Ќе се врати, но мајка му нема да го 
препознае. Ќе му рече дека е роден од Змија, од болно затегнутиот уд на 
Сонцето. Татко му нема да го препознае. Нема да му поверува оти може да 
го скроти збеснатиот небесен коњ и да го надрасте Таткото и својот Дом. 
Другарите нема да го препознаат. Ќе си мислат дека е еден од нив, иако има 
едно око светло а друго темно. Така веруваше младиот Александар одејќи 
кон Големата Куќа. Во сето тоа имаше некаква детска вистина. Да не го 
претчувствуваше патот, не ќе тргнеше кон старецот. 

Но старецот не е волшебникот од Куќата. Тој е господарот на Родната 
Пештера, на матката од која се раѓаат светови. Во неа не живеат децата од 
блиските пасишта. Таа е како книгата од таинствениот ковчег, врталиште на 
оние што ќе ја препознаат. Од неа осимнува свеста и се раѓа зборот. Од 
нејзините стрмни падини се гледа целиот свет. Од нејзините поли извира 
времето и бујно тече на сите страни, напред и назад, и брза кон своето 
средиште. Езерото е врутокот на таа вода, место наменето на владетелите на 
светот. Затоа старецот го води момчето кон Пештерата, додека пред неговите 
чекори се отвора завесата на светот. Додека филозофот спие во лисјето, 
времето се прелева преку браните и слободно тече таму каде што веќе текло. 

Пред Пештерата се зачна приказната. Си била еднаш една девојка. 
Живеела под полите на Планината, на брегот од едно Езеро, на работ од 
Шумата. Постоела како трепетен сон и предел без да знае дека некого бара. 
И си било едно момче кое не знаело оти некого чека. Тогаш таа го отворила 
кладенецот и од утробата бликнала вода... 

Зборот уште не бил роден. Окопнеле снеговите, немало кој да ги каже. 
Гранката не допирала гранка. Дрвјата не создавале шума. Гласот не 
именувал ништо. Повикот не повикувал никого. Погледот не ги роел 
ѕвездите. Сè мирувало меѓу рик и крик. 

Ридот каде што беше издлабена пештерата се воздигаше над Езерото. 
Езерото го опашуваше Брестова Шума. Над нив блескотеше синилото на 
небото. Светот постоеше, но не се случуваше ништо. Старецот молчеше. 
Момчето чекаше. Најпосле му здодеа толкавото чекање. Не ја наѕираше 
смислата на таквата ука. Го намрази молчаливиот старец. Момчето слезе во 
долината и го научи дивиот коњ да не се плаши од својата сенка. Коњот од 
благодарност го пренесе преку живата вода, тропајќи по брановите како по 
скрупката на некогашниот лед. Момчето сè почесто погледнувше кон брегот. 

Еден ден, на песокта ја виде Девојката. Јурна кон неа, а таа бегаше кон 
Шумата. По момчето се загна старецот, како зазбивтан филозоф. Времето 
стоеше, за да може да почне приказната. Тоа беше дел од древниот ритуал. 
Девојката еластично го изви горниот дел од телото; трчајќи, преку 
пуштените руси коси, гледаше во момчето со своите шарени шумски очи. 

Беше тоа голата дивјачка. Нејзините очи ги впиваа боите на неговите 
очи: едното светло, другото уште посветло. Нејзината трка го црташе 
пределот. Нејзината смеа мамеше кон далечината. Го именува момчето со 
име кое стана тајна приказна на неговата душа. Таа му возврати со шепот кој 
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стана негово име. Така нештата се раздвоија. Така се создаде копнежот. 
Девојката избега во Шумата. Момчето јурна по неа. Гранките дури сега 
станаа гранки. Дрвјата шумолеа и се допираа со лисјата. Над гората летеше 
орел. Сè си беше на своето место. Зборовите беа родени. По падинките се 
слушаше копнежлив повик. Но Девојката нигде ја немаше. Момчето тргна да 
ја бара. Така се роди патот. 

Старецот остана пред Пештерата. Доскора во Шумата го чекаше 
доаѓањето на момчето, сега ќе го пушти да отиде. Во тоа е тајната на 
неговото знаење. Во тоа е неговото подучување. Тоа е сета мудрост на 
неговите бели влакна. Целото негово умеење е во тоа да искубе едно такво 
влакно и да му го даде на момчето, да го чува за да го сочува. 

* 

Протече многу, многу време. Момчето порасна. Не помни кога зајакна, 
и колку долго трае таквата состојба. Му се чини дека е така отсекогаш, и 
дека засекогаш ќе остане така. Веќе цела вечност оди по долгата песочна 
плажа која првин му ја одземаше силата, а сега му ја враќа. Не се чувствува 
себеси, толку е сраснат со себе. Неговиот мирен здив се прелева преку секое 
катче на неговото тело, ја мие заостанатата нечистотија од слепите ходници 
на утробата, го отстранува уморот од олабавените споеви на мускулите. Она 
што само се вика Александар – а опфаќа сè, до самата идеја за постоењето, 
како што му се присторува – се бања во воздухот како во големата матка на 
природата: таа рамномерно го дише и издишува, како џиновски кит што го 
пропушта низ густите рожници плакнејќи го златниот прав на неговото бујно 
а притаено битие. Чувствува дека е роден на тој брег и дека тука, еднаш – 
сосема ненадејно и без навестување – неговиот живот и ќе се сврши, 
мигновено како што згаснува сликата на светот откако мувичка влетела в 
око, или кога ќе се прекине сонот, на трепет од крилја на лилјакот кој в зори 
бега пред налетот на светлината. Овде, на овој бескраен брег, нема ни дневни 
ни ноќни птици, на небото не писка орел, над водната шир не се огласува 
корморанот, а врапчето нема на кого да му ја покаже својата живост. Само 
одвреме навреме, над бескрајната вода како на позадината на некое време во 
ист миг и постаро и помладо, се гледа силуетата на човек на коњ, со копје во 
раката, како исчезнува кон невидливите ридој. Неговиот пат Александар го 
чувствува како дел од својата потрага, иако не знае каков е всушност тој 
воин, патник низ времето, чија единствена цел е самиот пат, и единствената 
печалба самата потрага. Александар веќе подзаборави зошто тргна од дома, 
напуштајќи ја Пела можеби занавек. Знае дека мораше да појде во пресрет на 
нешто што ќе стане тајна приказна на неговиот живот. Исто така знае: во 
моментот на создавањето на зборовите и огревањето на свеста, нешто му се 
попречи на патот, мирисна Девојка со жолто-зелени шумски очи, дивјачка 
налик на толку други. Тој ја препозна како своја, и сега – можеби изумувајќи 
ги целите на потрагата – талка по неа. Толку долго ја следи, што таа 
несомнено го чувствува неговиот здив во тилот: но ниту се обѕира ниту 
подзастанува, и Александар веќе губи надеж дека некогаш ќе ја стигне. 
Понекогаш му се присторува дека во далечината ја наѕира светкавата трага 
на нејзиното тело, или залутаниот ѕвон на нејзиниот глас. Тогаш малку 
забавува, па нагло јури напред, а кога ќе се умори од далечината, и ќе падне 
во песокта, Девојката само го прелева со пената на својата става, со алги и 
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трева. Но неа сепак ја нема. И така потрагата продолжува, а на Александар 
му се чини дека таа ќе трае довека и дека со неа сè ќе се сврши, како што 
бидува кога ќе се влезе во свет на мечти и воомјазија налик на повторлив миг 
кој – наеднаш прекинат – не остава зад себе никаква трага. Александар, во 
вителот и осамата на истородноста, веќе помислува дека е измамен, дека 
златокосиот старец го маѓепсал давајќи му го на чување своето излитено 
влакно. Долго останува опседнат со таа мисла, сеедно мамен од далечината, 
додека умножувањето на брегот – исто ритче зад последното ритче – не го 
разлути толку да го зграби скриеното влакно и да го фрли од себе, во 
брановите на Океанската Река или Надворешното Море на Светот. 

* 

На брегот, покрај самиот шум на брановите, лежеше жената. Со 
затворени очи, дишеше рамномерно и длабоко, спокојно но јасно чујно, така 
што не можеше веднаш да се знае спие ли, или само се одмора на сонцето. 
Нејзиното лице, како изделкано во камен, му беше истовремено далеко и 
блиско, туѓо и чудно познато. Жената можеше да биде млада, страсна, 
тукушто напупена менада од Епир, или волшебна царица од пред шаторите 
персиски, или токму Девојката што ја бара. Имаше испакнат стомак на 
трудница, иако сè уште беше витка, со долги затегнати нозе и тенки раце на 
танчарка. Можеше да има веќе возрасни деца, или да биде сосема млада, 
неодамна оплодена девојка. Исончана, скоро прегорена, очигледно 
негрижлива спрема штетата што би можело да ù ја направи небото, можеби 
навестуваше дека е негова сојузничка, сестра на синевината и сјајот. 
Пуштената коса се мешаше со златниот сјај на песокта, а совршено 
обликуваните раце, што се надоврзуваа на рамената и градите без најситна 
брчка, лежеа покрај телото, но така да не го допрат. Нозете, свртени кон 
морето, беа свиени во колената и отворени, како пред сплотување со некој од 
боговите на Планината која го надвишуваше пределот, или како да чека да се 
породи. Жената беше сосема гола. 

Она што го зачуди Александар повеќе од нејзината голост, и од 
нејзиниот мирен сон, ослободен од страв дека некој минувач би можел да ја 
обесчести, беше големината. Жената имаше пропорции можеби сообразни со 
пределот – од оние овековечени од човековата мечта и неговата уметност – 
но сепак многу поголеми од обичните. Во почетокот, по карактер срамежлив, 
а и добро воспитан, Александар не се осмелуваше да ја погледне добро. Се 
плашеше дека жената може да се разбуди – доколку воопшто спиеше – и со 
право да го прекори, или можеби да го погледне со познати, соучеснички 
очи. Но, колку и да не сакаше да гледа, глетката се наметнуваше сама од 
себе, толку беше возвишена, дури и во буквално значење на зборот. Градите 
брановидно дишеа кон небото, се креваа и создаваа стрмна падина која меко 
се спушташе кон стомакот. Со должна почит, ама и со недоверба – донекаде 
сомневајќи се да не би некоја илузија успеала да се пробие со него низ 
Пукнатината на Времето – Александар неколкупати ја изврте жената. Беше 
отприлика трипати поголема од него; одвај за една глава ги надвишуваше 
нејзините свиени колена. Спокојниот израз на лицето и непроменливата 
положба на жената навестуваа дека е таа одамна тука, можеби уште оттогаш 
кога Александар се упати кон неа. Да не беше токму таа скриената цел на 
неговата потрага? Сепак, некој внатрашен глас му велеше дека ова не е 
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крајот на патот. 
Во текот на созревањето, Александар научи да ги надвладува 

недоумиците и неизвесноста, па сегашната збунетост го плашеше. Знаеше 
дека зачекори во свет кој не е налик на оној од каде тргна. Знаеше дека на 
својот пат ќе наидува на многу искушенија. Знаеше дека не смее да се врати 
без одговор кој ќе ја состави приказната на неговиот живот. Но неговите 
сетила беа вознемирени и не ја разбираше најдобро природата на нештата. 
Не беше сигурен го сфаќа ли тајниот јазик на глетката што му се укажа, и ги 
знае ли одговорите на прашањата кои – како во случајот со Сфингата – 
сигурно ќе уследат. Полека го смируваше својот дух прилагодувајќи се на 
новата ситуација. Кога помина првобитната збунетост пред кралицата на 
земјата осветлена од небото, не знаеше што да прави со самиот себе, па, да 
не стои туку така и мрзелува, се соблече и влезе во Океанот да се избања. Не 
беше во состојба да процени колку траеше тоа, но забележа дека за тоа време 
ниту едно облаче над Планината не се помрдна. Брановите сами го дотуркаа 
до брегот, додека тој – уживајќи во својата вештина – лежеше на водата. Се 
најде покрај нозете на жената чија положба во меѓувреме ни најмалку не се 
беше променила. 

Мокар и солен, со мускули опнати од пливањето, Александар застана, 
сега без нелагода и срам, меѓу раширените нозе на жената, пред самата 
родница. Таа беше сосема без влакна и личеше на тесна спила издлабена во 
мазна карпа, полна опојни мириси. Малите усни не беа развиени, и ни 
најмалку не излегуваа од големите, така што родницата, како кај девојченце, 
личеше на нерамна пукнатина во мекото ткиво, со румена пупка при врвот, 
скриена во своето гнездо како гладно полетарче. Сончевите зраци и 
западниот ветрец кој доаѓаше преку модрината на Океанската Река продираа 
и се влеваа во жената како безгрешно зачнување, што произведуваше благо, 
одвај забележливо бранување на вагината која, во таквите моменти, накусо 
се отвораше и затвораше како школка, вовлекувајќи ги бисерите длабоко во 
себе. 

Александар беше изненаден и збунет од својата ненадејна и цврста 
ерекција. Не чувствуваше никаков срам, само радосен восхит пред нешто од 
онаа страна на секое каење и грев, во светот на сеопштото претопување на 
глетките и значењата. Стоеше пред родната спила, малку блед во лицето, со 
набабрена машкост, и не знаеше што да прави. Сепак, некој многу далечен 
шепот му кажуваше дека големата родница не пулсира пред него, во својот 
сон, за да ја поттакне неговата сладострасност, туку, како бранување на 
бескрајна вода, да го приготви за нешто што му претстои. 

Тој извежбано ги олабави сите мускули и, наведнат, помина под 
коленото на жената. Се приближи до нејзината лева пазва и клекна на 
колена, во висина на лицето чии спуштени капаци и склопени усни не можеа 
да ја скријат белината на забите и темната длабочина на очите. Пупката на 
дојката, малку испукана, и онака голема, небаре зголемена, со јасно видливи, 
одвај скоравени малецки отвори, беше набрекната од приливот на млеко, и 
Александар повеќе не можеше да се воздржи туку го нурна своето лице во 
дојката и повлече силно со своите волчешки јаки вилици. Ни најмалку не го 
изненади моменталниот и буен прилив на млеко, како ни дамнешниот 
соленкав вкус. Насетуваше отприлика што значи тоа, и што може да уследи. 
Се намести така да му биде што поудобно и, да не си го расипе последното 
задоволство во животот – како што му се пристори – жедно почна да го голта 
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млекото, повремено испуштајќи зарипнати гласови, небаре се дави, како што 
прават доенчињата. 

Беше, во извесна мерка, зачуден, но не и изненаден од развитокот на 
настаните. Од првиот момент, му стана јасно дека тој не се движи само 
напред, туку и дека се враќа негде низ времето, кон прапочетокот на сите 
почетоци. Само, зошто по тој пат? се запраша Александар свесен дека е и тоа 
една од многубројните загатки на природата која не ќе може да ја одгатне. 
Беше доволно бистар да се досети дека ова враќање, ова бегство во 
дамннешното засолниште на матката, веројатно сведочи за незрелоста и 
неспособноста на неговата млада личност да излезе накрај со искушенијата 
на животот, онде во светот, или пак овде, во близина на Другата Земја, да го 
приготви својот дух за идните искушенија на свесниот, дејствен живот. Но, 
што ако е и така? Зарем тој скапоцен живот, и вака и онака, одвај зачнат, не 
остануваше зад него? Што повеќе може да направи освен да се притаи покрај 
изворот на животот, и да не си ја загорчува, со воздржување, последната 
капка млеко. Впрочем, по кој друг пат – се прашаше – и може да се помине 
назад низ портата на времето? Сега, како и да е, тука ништо не можеше да се 
измени. Беше бесмислено да се противи и да го отежнува она што изгледаше 
неминовно. 

Кога се засити со млеко, Александар се исправи и потрча низ косата 
стрмнина, преку огреаните падинки на кожата по која растеа одвај 
забележливи сребрени влакненца, дури сега сфаќајќи дека во меѓувремене 
или тој се намалил, или трудната жена уште повеќе пораснала. Додека се 
спушташе до браздата на животот, жената – барем во неговите очи – толку 
порасна што сосема се стопи со пределот. Во часот кога се најде пред 
родницата, повеќе не го слушаше шумот на морето зад себе. Таа сега беше 
сосема отворена и од неа Александар слушна глас. Прво помисли дека е тоа 
одгласот на неговиот здив пред шуплината, но гласот се повтори, и 
Александар сега добро ги чу зборовите. 

– Изеди го плодот што е во мене – рече жената. Поточно, тоа го 
кажуваше гласот кој доаѓаше од нејзината внатрешност. 

Александар се скамени. Ако го изедем, нема да можам да се родам, му 
светна пред да изговори нешто и – неговиот глас замре. Дури сега сфати дека 
жената чија голема родница се испречи пред него навистина ја претставува 
неговата мајка, а дека плодот во нејзината утроба е – тој самиот. Колку и да 
се бранеше, во текот на целото детство, токму таа го осветлуваше неговиот 
пат. Поради неа го замрази татка си, да го замени за воздух и небо, поради 
неа ја намрази Македонија, да ја замени за неизвесноста на светот. Колку и 
да слушаше, крадум, за нејзината ненасита природа на менада и скротувачка 
на свети змии, никогаш не би го ставил на проба својот синовски однос 
спрема неа. Затоа сега сфати дека пред него лежи пеколно искушение – које 
треба да се столчи – и Александар го извлече мечот. 

– Не со меч, туку изеди го плодот – се слушна истиот глас од 
длабочината на родната спила. – Изеди го, зашто си гладен да се вкусиш 
себеси. 

– Гладен сум да се воздржам – рече Александар. – И гладен сум да се 
родам. 

Тогаш тој јурна низ мазниот крвав ходник на родницата, но не во 
насока кон која гледаше, туку како да излегува оттаму, и в миг се најде во 
океанските води. Чудно: немаше некоја особена разлика меѓу надворешното 
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и внатрешното море. На Александар му се пристори дека ја допира водата на 
некое древно Езеро. Тој заплива. Набргу стигна до една зелена водена оаза 
која му беше позната, како мил, сакан предел. Штом се нурна во водата, ни 
најмалку не се изненади кога во длабочините го виде Градот са отворената 
Порта. 

* 

Во песокта пред градската Порта седеше старец како кој и да е друг. 
Можеше да се вика Калан Голиот. Можеше да личи на дедо од детски сон, 
кој ќе стане првосвештеник на Вавилон. Можеше да биде златокосиот старец 
од Пустината Сиви. Можеше да биде и обичен шумски старец, кој го 
напуштил своето место покрај Пештерата и се префрлил пред Портата на 
Градот. Овој личеше токму на таков. 

Крснозе седеше од едната страна на градската Порта. Штом ја виде 
Портата, Александар почувствува суеверен страв. Беше налик на оние 
трескавичави спомени од детството кога јазикот ќе му станеше рапав, а под 
дејство на температурата ќе му се измешаа и разбрануваа световите, како 
при средба со нешто неразбирливо, туѓо и злокобно, кое се чека на крајот од 
патот, а вјаса прекутрупа. На песокта покрај старецот имаше една книга, а 
врз книгата седеше був. Колку трепкаше бувот толку трепкаше и старецот; 
колку бувот спиеше, доверливо опулен во светот, толку спиеше и старецот. 
Александар го поздрави бувот, па старецот, но не доби никаков одговор, ни 
со лепет на крило ни со трепет на око, ни со насмев ни со глас. Во истиот 
момент Александар забележа едно момче во полна снага како бргу излегува 
од Портата и застанува од нејзината друга страна, спроти старецот, но само 
за миг, за во следниот момент да се упати назад кон Градот, откаде и дојде. 
На местото кое очигледно беше негово Александар забележа еден неоседлан 
и неврзан коњ, а во песокта тркало. 

– Што ова треба да значи? – рече Александар остро гледајќи во 
старецот. 

– Време е да научиш каква е разликата помеѓу движењето и 
мирувањето – се насмевна старецот. 

– Колку што гледам, ти со својата книга и со бувот владееш со времето 
и мудроста без да се помрднеш од местото – се насмевна и Александар. – Да 
не беше во тоа и смислата на моето бескрајно талкање покрај морскиот брег? 
Требаше да се уверам дека е еднообразноста – вечност, а не смрт, као што 
мене ми се пристори. 

– Она што не се менува е вечност, што е тука погрешно? – рече 
старецот. 

– А не е смрт, затоа што не се движи? 
– Исто така е и смрт – се согласи старецот. 
– И во тоа нема ништо противречно? 
– Погледај повнимателно. 
Александар ја сврте главата кон спротивната страна на Портата. 

Соземајќи се, за момент потпрен на коњот и скоро бесно газејќи го колското 
тркало, младиот атлет веќе се вртеше да фати нов залет. Александар виде 
умор во неговите очи; мускулите на испотената снага светкаво се грчеа. 
Уште повеќе го зачуди нешто што можеби беше измама: му се пристори дека 
момчето, за ова кусо време откако првпат го забележа, беше некако остарело. 
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Александар одвај го дочека неговото ново доаѓање, за да го провери својот 
впечаток. За секој случај, уште неколкупати почека момчето да отиде и да се 
врати, и најпосле сосема се увери во тоа: не само што чудниот атлет, тркач 
на неразбирлива трка, беше сега постар одошто во часот кога Александар 
пристигна туку, очигледно, стануваше сè постар и постар по секој претрчан 
круг. И – Александар го забележа тоа скоро со ужас – сè поуморен и сè 
побавен. Толку Александар беше замаен од таа глетка што скоро и не 
забележа кога атлетот, веќе зараснат во златна брада и одвај стоејќи на нога 
од умора, почна да се тетерави кон средишниот дел на Портата каде што 
стоеше Александар. 

– Што се случува тука, какви се овие волшепства? – рече Александар и 
гневно се сврте кон старецот. Но старецот го немаше. На неговото место, 
покрај книгата со бувот, забележа убаво момче кое личеше на него самиот и 
му се смееше со своите разнобојни очи. Тогаш тоа момче стана (на 
Александар му се пристори дека тргна кон него), притрча кон бившиот атлет 
– чудниот тркач кој сега беше станал истоштен старец – и да не го 
прифатеше, овој ќе паднеше. Нештата се менуваа секавично и беа смешни 
како нестварно раздвижените богови на атинските сцени. Александра го 
заслепи силен блесок. Дали при допирот остарениот тркач успеа да повлече 
сила од подмладениот читач, што притрча да му помогне, или младиот и 
стариот просто се измешаа, ама, кога пак отвори очи, Александар ја виде 
поранешната глетка. Од едната страна на Портата пак седеше, покрај своите 
мудречки реквизити, поранешниот старец кој сега беше постар од кога и да 
е, додека отспротива некогашното момче во цветот на младоста, сега скоро 
дете, токму се приготвуваше за пат. 

– Шта значи оваа воомјазија? – рече Александар уверен дека гледа 
нешто призрачно. 

– Сега знаеш како изгледа кога ќе се поминат двете Порти, Источната и 
Западната, и кога ќе се спојат мирувањето и движењето – објасни старецот и 
му го пружи, барем на Александар така му се пристори, истото она влакно 
кое еднаш веќе му го даде, а тој го отфрли. 

Александар заусти да праша нешто, но пред да се создаде мисла во 
неговата глава – и пред да стигне да отвори уста – Портата го голтна. 

* 

Борови, во почетокот гледаше само борови и мала рекичка која се 
мрешкаше под насипот обраснат со мов. Штом излезе од боровата шума, 
уште замаен од мирисот на смолата, пред неговите очи се отвори просторот. 
Зад ливадите што се спуштаа скалесто под него, и залулеаните житни 
полиња и води и воздушни струи, тој го виде во далечината Градот кон кој се 
беше упатил. Го позна веднаш, зашто над неговите рамни покриви јаздеше 
воин на коњ, со копје во раката. На Александар му олекна при помислата 
дека не е единствениот кој зад Херкуловите Столбови бара нешто. Тоа 
будеше радосни спомени за другите луѓе и мисла за достижните цели. 

Патот почнуваше токму од местото каде што стоеше Александар. Беше 
правлив, кривулкав, но доволно широк. Како што течеше низ ливадите, 
полека се стеснуваше, така што, негде во дното на хоризонтот се претвораше 
во сребрена пукнатина на небото, во клисура меѓу две планини од онаа 
страна на Градот. Александар се упати кон Градот што не можеше, ниту пак 
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сакаше да го изврти, зашто оддалеку му се пристори необично убав. Се 
наоѓаше во котлина како во школка која, истовремено, ја заплиснуваа две 
мориња и обрабуваа два планински венца, високи до небото. А се чинеше 
дека и самиот, цел, се наоѓа под водата во која само се огледаат висовите, 
толку небото беше широко и струјно и како буен поток се слеваше од 
височината, сред заслепителната светлина и водопадниот шум. 
Неиздржливата и донекаде ефтина убавина на таа глетка го изненади 
Александар и го потресе до коски. Крајоликот пред него беше видлив 
наеднаш во сите подробности, како мајсторска минијатура под стакло за 
зголемување. Одвај контролирајќи ја големата нервна возбуденост – небаре 
го скокотка душата, навестувајќи дека ќе се скрши – Александар се упати 
кон блескавата убавина на Градот. Личеше на оној призрачен Град за кој 
имаше слушано, сиот од злато и бесценето камење, населен со среќни 
бесмртници кои не мораат да работат за да се издржуваат, а живеат вечно. Сè 
во него беше уредено спрема човечка мерка и, на прв поглед, без желба 
животот да се нагрди. Па сепак, кога влезе во големата и раскошна царска 
палата, Александар виде дека е исполнета со толпа која ја урнала бистата на 
поранешниот цар. Александар седна на царскиот престол под златниот 
балдахин. Едни пијани женишта, поздравени со ракоплескање и возвици, се 
појавија со фаќели и ја запалија палатата, а потоа и целиот Град. Александар 
ја набљудуваше глетката првин со одобрување, а потоа со гнасење. Не го ни 
виде како што треба Градот на изобилството, а веќе му здодеа, му се смачи: 
го напушташе само што го освои, и веќе го забораваше, бегаше далеку од 
него, уверен дека неговата конечна цел е негде потаму. 

Не обѕирајќи се кон убавината претворена во пепелиште, Александар 
го продолжи својот пат кон темната клисура. Погледот му беше усмерен на 
оној дел од небото каде што уште оддалеку ја забележа пукнатината налик 
на сребрена змија. Клисурата се влеваше во мазните, стрмни и меѓусебно 
скоро залепени страници на планината. Пукнатината, по сè изгледа, ја 
создаваше самата светлост која бликаше од онаа страна, низ темницата. 
Просторот на тоа место, каде што порано ја виде силуетата на коњаникот со 
копје во раката, изгледаше сосема преграден. Помисли дека оди кон крајот 
на приказната. Тоа не му создаваше страв: беше исполнет со љубопитство. 
Му се чинеше дека се валка во стварноста како во брашно. Волшепството на 
постоењето струеше – без притисок на некакво сомнение или страдање што 
тишти – низ неговите гради: тој го дишеше суштествувањето како воздух, 
истовремено и самиот голтан, како насушна храна, од пределот низ кој 
врвеше. Не беше ни најмалку загрижен што ќе се случи во следниот миг. 
Времето како да беше застанало, сеопфатно, цело, и тој беше во него, и тоа 
го исполнуваше сосем, како мисла во мисла, како постоење пред и по 
настанокот. Тој се препушти на блаженството на слободниот, од ништо 
сопрен здив, и го продолжи патот. Дали постоеше веројатност дека она што 
го чувствува е само моментална егзалтација на сетилата, а она што го гледа 
измама, и дека крајот на волшепството ќе се заврши со ѕид, со небо 
преградено со недогледно висока, темна и сè потесна пештера? Тој одеше по 
тој самрачен крај со одвај забележлив насмев – како мисла застаната на 
усните, свесна за својата чудна положба – но во срцето мирен, и 
непоколеблив, што му беше многу поважно од исходот на целата авантура. 
Просторот исчезнуваше и Александар се пробиваше меѓу две камени плочи 
кои наскоро, на крајот од тој пат – така барем изгледаше – можеа да се 
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склопат и да го затворат во онаа вечна темница чие име не мораше да го 
изговори за да знае дека е тоа гроб. Се обиде да го наѕре крајот на темнината, 
и во неа коњаникот со копје в рака, ама не можеше да види ништо. 
Постоењето на свеста, меѓутоа, и особено неговата смирена и сосредоточена 
мисла, и понатаму го правеа среќен, иако претворањето на скоро нестварната 
убавина на Градот во пепелиште можеби навестуваше нешто налик на 
простување од светлината и приближување кон царството на сенките. Од сè, 
сепак, му изгледаше извесно само едно: дека постои продолжение на патот, и 
тој одеше сè понатаму и понатаму низ мракот на карпите, додека најпосле не 
сфати дека веројатно се наоѓа во самата онаа пукнатина на небото што ја 
здогледа оддалеку, од работ на боровата шума, а која тогаш му заличи на 
сребрена проѕирка кон која јава непознатиот коњаник. Ова не е гроб, туку 
нов живот, помисли Александар, пресметнувајќи во себе, со помошта на 
науката што му ја всади Аристотел, колкава би можела да биде 
внатрешноста која не му даваше да се обѕирне назад ниту да види напред. Со 
таа мисла, тој продолжи понатаму. Карпите кои го притискаа сè повеќе беа 
како живи, тоа јасно го забележа; но тие не сакаа да го сплескаат или голтнат 
– израмнувајќи го со темницата и туркајќи го во некој нов кошмар – туку, 
напротив, ги грчеа своите еластични, лизгави ѕидови и, со сила која се 
пренесуваше и на него, постојано го растегнуваа небото за да ја прошират и 
продолжат клисурата, и патот низ клисурата. И тогаш мешунката, в час, 
пукна, и тој главечки се излизга од пукнатината на небото и летна во ѕвонлив 
сјај кој нагло и болно му ги исполни градите израмнувајќи го со бескрајната 
синевина на просторот. 

Во прв момент помисли дека пак се најде на брегот од Океанската Река, 
каде што уште еднаш ќе ја најде заспаната жена, дека времето се вратило 
назад да му ја покаже еднообразноста на нештата. Но, бргу се увери дека се 
наоѓа во некој друг крај на светот, веројатно многу далеку од Херкуловите 
Столбови. 

* 

Прво што виде Александар меѓу ледените висови на Планината беше 
Езерото. Бездруго сум ја минал Океанската Река, непрегледната широчина на 
Надворешното Море, и сум се нашол во некоја друга земја, помисли 
Александар, и полека тргна кон брегот, како да оди по призрачен пат низ 
самрачна шума.  

Окружено со стрмен карпест брег, го виде Езерото кое уште оддалеку 
блескотеше со својот внатрешен сјај. Насекаде наоколу, по дрвјата, врз 
колибите, по камените градби и песочниот брег, нишајќи се на ветрот и 
sвонејќи како харфи, трепереа големи златни листови. Крајбрежните жители 
беа наресени со големи смарагди, а од продупчените носеви им висеа тенки 
златни листови покривајќи им ги устите, поради што нивните гласови, кога 
ќе проговореа, звучаа метално-туѓо, како да му припаѓаат на некој друг свет.  

Кон Езерото одеше свадбена поворка: Индијанците во носилка го носеа 
кралот со неговата невеста. Пратени со тропање на барабани и копнежлив 
звук на кавали, околу носилката играа и пееја убави девојки и ја китеа 
невестата со цвеќе, па заграбувајќи од златни садови златен прав го исипуваа 
кралот додека не заприлега на златна статуа. Свадбената церемонија се 
привршуваше. Кралот слезе од својата носилка и веќе влегуваше во коработ 
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украсен со гирланди цвеќе. Ја придржуваше невестата со која ќе отплови 
среде езеро, до пловечките острови со висечки градини и постели од перја 
под златните балдахини. 

Во тој момент златокосиот Александар, со едно око сино како небо а со 
друго темно како длабочина, се појави на брегот. Музиката сопре, песната 
молкна, џагорот престана: настапи целосна тишина. Сите луѓе, колку и да ги 
имаше, вџашено, скоро скаменети се пулеа во Белиот Брадест Бог кој, на 
истекот од времето, слезе од небото и жив застана пред нив. Златокос, личен, 
насмеан, изгледаше многу далеку од заканата на нивното кобно суеверје. На 
светот ништо повеќе не беше исто. Времето се свршуваше за допрва да 
потече. 

Невестата веќе беше влезена во коработ. Бегло прегрната со кралот, 
преку неговото рамо, таа мигновено го допре брегот со поглед како со 
спуштена трепка, зачудена од ненадејната тишина. Александар веќе гледаше 
во неа и погледите им се сретнаа. Тоа беше таа, дивјачката од поранешниот 
свет со очи зелени и жолти како лисје и мед, бараната езерска Девојка и 
убавата трудница од брегот на Океанската Река и, којзнае, можеби 
волшебната царица од незбиднатиот живот или скротувачката на змии од 
Епир. Штом го виде, му се насмевна со својот недвосмислен и соучеснички 
насмев на итра измамница и, како за сето време само на него да мислела и со 
нетрпение го чекала, Девојката зад грбот на кралот му го покажа со 
раздвижените прстиња патот кон Шумата. Пред Шума му избега, Шумата ќе 
му ја врати. Александар само потврди со глава. Веќе во следниот миг кралот-
младоженец се бањаше во Езерото, отфрлен од својата избраничка, а таа 
радосно трчаше со својите тенки голи нозе кон Александар. Му се фрли в 
прегратка без да остане прегрната, како танчарка која со ненадеен удир ја 
испробува еластичноста на телата, мигновено и детски палаво го гушна со 
раце и нозе, но веднаш се отпушти и јурна кон Шумата. Александар бавно 
иташе по неа. Беше свесен дека девојката веќе нема да му избега, но пак не 
сакаше да се игра со својата среќа. 

* 

На тоа место Ајантаџа, веројатно преку својот секретар 
Псеудоајантаџа, пак ги презема дизгините на раскажувањето, па во својот 
познат стил продолжува вака: 

Не е наше да одгатнуваме какви работи вршел Александар во Шумата, 
ниту да замислуваме колку траело тоа, туку да се запрашаме не заборавил ли 
тој, во Новиот Свет, оти е само јунак на прикаската за едно патување и дека, 
откако ќе ги сврши делата на потрагата, треба да се врати. 

Знае ли Александар нешто за тоа? Се сеќава ли на изврвениот пат и на 
неговите цели? Што му е познато за времето и неговото ненадејно и 
наврапито преместување? Постои ли во главата на принцот свест за 
тргнувањето од Миеза кон непроѕирната темница на Шумата, и за патот, 
вистинскиот пат низ Шумата и зад неа. Кога беше тоа? Колку потраја? Каде 
се наоѓа сега? Дали е свесен што се случува со јунакот кој не успеал да ги 
напушти пределите на приказната? 

Лошо му се пишува на Александар, се тревожи Ајантаџа, зашто во 
меѓувреме тој стана бог. Не му е гајле кое време тече во надворешниот свет, 
отаде кориците на приказната за потрагата. Не го засега ако потрагата ја 
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почнал пред своето раѓање. Не го интересира дали ќе ја заврши по својата 
смрт. По сè изгледа, сеедно му е и каде се наоѓа и што ќе го снајде, заклучува 
Ајантаџа. 

Искрено, местото каде што се најде Александар нема пресудно значење 
ни за самиот раскажувач. Во надворешниот свет има многу езера, а во 
внатрешниот – уште повеќе. Езерото каде што стигна Александар де е во 
полите на високите планини де во темницата на непроодната Шума; 
понекогаш, тоа е Езеро со пловечки острови врз кои е изграден голем Град. 
Не е тоа една земја и еден народ. Ниту времето е едно и исто. Да речеме дека 
кралот се вика Сипа. Кажува ли тоа нешто? Да претпоставиме дека името на 
кралот е Уитцилпохтли со ѓердан од сто триесет и шест илјади черепи. На 
кого тоа нешто му значи? Ако замислиме дека кралското име е Кецалкоатл, 
ќе ја загрозиме ли со тоа приказната за дојденикот, русокосиот човек што 
стана бог? 

Не може да се утврди кога точно Александар стигна во Другата Земја. 
Некои веруваат дека неговото време дотогаш веќе беше поминало. Други 
велат дека тоа се случило многу векови пред неговото раѓање. Трети сметаат 
дека тој само отстрана го набљудувал бранувањето на времето во 
внатрешниот свет, додека со тело останал во Шумата. Сето тоа е исто, 
веродостојно и можно. Приказната не може да стане приказна ако не е 
кадарна да го поврзе неповрзаното, да го најде изгубеното и да го премости 
непремостивото. 

Но таа, исто така, треба да одговори на некои важни прашања. Зошто 
Александар отиде во Другата Земја? Што најде таму? Промени ли нешто? 
Дали успеа да се врати? Што се случи со Девојката? 

Да ја пуштиме, најпосле, приказната самата да ни го раскаже тоа. 

* 

Во моментот кога малата дивјачка – гледајќи го со дамнешни очи, 
зелени како лисје и жолти како мед – зад грбот на кралот го покажа патот 
кон Шумата, на Александар му стана јасно дека приказната за потрагата е 
завршена, и дека сега почнува онаа друга, тајна прикаска која не е составена 
од зборови туку од она од што тие настанале. Одејќи по Девојката, замаен, 
знаеше дека не смее да ја помеша стварноста на приказната со стварноста на 
животот. Животот веќе беше опфатен со приказната: за да остане недопрен, 
требаше благовремено да се исчекори од неа. 

Тоа за Александар не значеше ништо друго туку да не дозволи 
мрзелувањето и љубовта да го вовлечат во заканувачки мирниот и бавен 
животен тек, исполнет со наслада и мир. Првата негова грижа – макар колку 
сетилата биле возбудени и незаситени од убавината на Девојката – беше да 
се замисли над смислата на својот престој во Другата Земја. Кон што тргна 
од Темната Шума? Што сакаше да најде зад Надворешното Море, отаде 
видливиот хоризонт? Неговата цел – колку што му фаќаше умот – беше да го 
донесе, во вистинскиот свет, златниот плод на потрагата. Но најпрвин 
требаше да го најде, а дури потоа да го грабне. 

Веднаш сфати дека собраниот народ го препозна и го прифати како 
свој, зашто секој ја прифаќа оживеаната приказна. Некогаш, божем, 
престојувал меѓу нив, па ги напуштил. Оттогаш постојано го чекале. Штом 
се појави, во него го видоа Белиот Брадест Бог, со радост но и со уплав, 
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уверени дека неговото враќање го одбележува крајот на светот и свршетокот 
на времето. 

Дури и кралот – кој можеби се викаше Сипа, но можеше да има и некое 
друго име – му се клањаше. По кусата збунетост поради бегството на жената 
– кога проба да ја возбуни стражата и да им се освети на натрапникот и 
прељубницата – сфати кој е златокосиот дојденик, и ја прифати судбината 
без гласно офкање, као што им доликува на луѓето кога ќе се сретнат со 
боговите. Во душата бездруго му останала омразата спрема оној што му го 
зазеде местото и во креветот и во кралството, но на јавна побуна не можеше 
ни да помисли. Затоа ја прифати улогата на верен вазал, мудар шут или 
зборлив сопатник преку кого Александар го дознаваше она што му требаше 
за Новиот Свет. Благодарение на тој, однекаде веќе познат сооднос на учител 
и ученик, стариот крал и новосоздадениот бог почнаа да се зближуваат. 
Понекогаш, дури, изгледаше дека се претопуваат, во толкава мерка нивните 
мисли и постапки се изедначуваа. Но во нешто сепак се разликуваа, во 
почетокот малку и незабележливо, а со времето сè повеќе и сè повидливо. Во 
духот, но и во телото. 

Без таа разлика Александар можеби не ќе забележеше дека времето 
воопшто тече. Неговиот престој во Другата Земја во почетокот беше налик 
на прошетка по морскиот брег. Се повторуваше секогаш истиот ведар ден кој 
сега не беше движење и пат, туку наслада и мир. Времето во толкава мерка 
беше забавено што му се чинеше дека во Новиот Свет стигна неодамна, но 
дека тој миг постојано трае. Над него грееше секогаш истото сонце, а 
Шумата му ја даваше секогаш истата пријатна ладовина за одмор во 
прегратката на возљубената. Она по што го забележа врвењето на времето 
беше самиот крал: иако тој, Александар, остана со опната снага и млад, 
кралот се збрчка и забрзано почна да старее и да белее. Можеше да се вика 
Калан Голиот. Можеше да биде збунлив Призрак Пустински. Можеше да 
прилега на залуден старец што крснозе седи пред Портата на Градот. Тоа 
некогаш не би значело ништо. Тоа некогаш не би кажало ништо. Сега 
значеше дека зад Надворешните Води времето протечува за мудроста, но не 
и за Александар. Тоа значеше дека Александар треба пак да тргне на пат, и 
да ја одгатне тајната на времето сè додека не се сопне од каменот на 
мудроста. 

Тоа го принуди да ги отвори очите и да го погледне светот околу себе. 
Она што го виде личеше на недовршено движење. По полињата немаше 

крда диви коњи. По друмовите не се тркалаа запрежни коли. Тој свет не 
знаеше за тркало и коњ, единствено движење му беа разиграните колкови на 
шумските чистинки. Александар сфати дека времето на мрзелување во 
кралството Сипа е време на стареење и умирање. Впрочем, кралот не мораше 
да се вика Сипа, би можел да биде и самиот Кецалкоатл. 

– Ти старееш – му рече Александар на кралот – а јас сум вечно млад. 
Тоа е затоа што не знаеш ништо за движењето и воениот метеж. 

– Јас сум човек на мирот – одврати кралот – стареам за да се 
подмладам, а се гнасам од војни и убивање. Мојот свет е светот на цвеќето, 
птиците и драгоцените камења. Јас сум пронаоѓачот на смарагдот, тиркизот, 
коралите, златото, среброто, драгоцените пера (синото, црвеното и жолтото) 
а и на школките. Во смарагдните води лежи Градот... 

– Постои само оној Град што ќе го освоиш со меч – рече Александар. – 
Ако сакаш, ќе ти фатам во мразните висој див коњ, ќе го скротам за тебе и ќе 
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го научам да те слуша. Од буките шумски ќе ти направам тркало со спици, да 
раздвижиш војска што ќе го освои светот. За што инаку ќе размислуваш, на 
што ќе се сеќаваш? 

– Каде е, срце, моето врталиште – замислено ги кажуваше кралот 
древните стихови – каде е мојот вистински дом? Каде вистинското 
ноќевалиште? Мојата куќа е од зелени драгоцени камења, од сребро, од 
црвени и бели школки, од тиркиз и драгоцено перје... 

– Како ќе научиш кој е твојот вистински дом, ако не го освоиш светот, 
ако не ги поврзеш разврзаните нишки на постоењето и ако не создадеш 
светско царство? – рече Александар. 

Кралот замоли да му се објасни значењето на таа синтагма. 
– Светското царство е прифаќањето на стварноста на светот – 

спремно одговори Александар. – Освојување заради обединување, истост 
заснована на различитост. 

– Велат дека некогаш ни дошол бог налик на тебе – воздивна кралот. – 
Проповедал љубов, но зад себе оставил омраза и страв. Откако заминал, 
почнале војни до истребување чија единствена цел била да се обезбедат 
доволно човечки жртви – за неговиот олтар. Ако се врати, веруваме дека тоа 
ќе се повтори. Со него ќе дојде крајот на светот и свршетокот на времето. Да 
не пристигна да ни го кажеш тоа и така да ја потврдиш нашата вера? 

– Јас за тоа ништо не знам – рече Александар. 
– Требаше многу време додека крвта не престана да џврка – продолжи 

кралот. – Во мојот свет повеќе не се дозволени ни животински ни човечки 
жртви, ниту какво и да е пролевање крв. Пред жртвениците ние сега 
оставаме леб, рози и друго мирисно цвеќе. Во моето кралство се забранети 
војните до истребување и секое убивање на луѓе. Јас дури не можам да 
слушам ни разговори за војни. Кога и да помислам на нив, се повлекувам во 
некоја мрачна и скриена одаја на својата палата и ја оплакувам судбината на 
светот. 

– Поарно истажи го сопствениот народ и оплачи се самиот себе, зашто 
оние што ќе пристигнат ќе дојдат на коњи. Со помошта на тркалото ќе го 
забрзаат движењето на времето, а вашите езера ќе ги наполнат со лаѓи место 
лопани. 

– Ако е тоа твојата порака, тогаш пророштвото е вистинито – воздивна 
кралот. 

– Пристигајќи во твојата земја, загазив во бара со жаби – рече 
Александар. – Не сум знаел дека е внатрешното море без бранови. 

– Не постои мирување кое нема да биде раздвижено од нивното 
крекање, ниту крекање кое нема да се стопи со вечното мирување – благо 
забележа кралот, па му се втренчи на Александар, за кого се веруваше дека е 
бог, и додаде: – О Ти што прикажуваш за тркала, дојди да ти ја покажам 
тајната на Тркалото кое самиот го создав. 

И кралот го поведе Александар, па заедно се упатија кон мразните 
висови на Планината. На рамнинката пред една пештера, на самиот врв од 
стрмната карпа која го потпираше небото, кралот му го покажа на 
Александар своето дело, Златното Сончево Тркало кое воедно беше и 
календар кој го покажуваше текот на времето, во рамките на троа скратена 
година од 360 денови, поделени на осумнаесет месеци по дваесет дена. 
Првиот и последниот знак на календарот беше една змија од златни влакна 
тврдо сплетени во цврст и навидум неразмрсив јазол. 



 

 59

– Во ова Сончево Тркало е скриена тајната на движењето и 
мирувањето, и само оној што ќе го размрси тој јазол ќе ја открие загатката на 
времето – рече кралот. 

Александар пријде до тркалото кое го заслепуваше со својата убавина и 
сјај и се наведна над неговата оска. Оттаму, од средишниот круг како од 
средишната точка на некој силен вир, намуртено го гледаше човечка маска. 
Во нејзините очи Александар виде лик кој можеше да го носи името на кој и 
да е старец чија коса сребрено одблеснува во златото на шумското лисје. Му 
требаше извесно време да сфати дека е тоа неговиот сопствен, остарен лик. 
Соодветно, штом се сврте кон кралот, виде дека тој се подмладил. 
Александар ја очекуваше таа тажна промена. Насетуваше дека е животот 
претворен во глетка составена од знаци кои треба да ја посочат разновидната 
еднообразност на нештата. Момчето и старецот што ги виде пред Портата на 
Градот се претопуваа со уката на Шумата, линеарното време стануваше 
водовртежно, а вистинскиот живот се прекршуваше со можната живејачка 
собрана во тркалото на календарот. Затоа Александар ни најмалку не се 
зачуди кога од замрсените шари на тој ист календар прочита кое време тече. 
Се наоѓаше далеку од местото од каде тргна во потрага по нешто што само 
личеше на Девојка со шумски очи како лисје и мед. Од моментот на 
поаѓањето беше поминало околу илјада и петстотини години. Она што 
требаше да биде, она што требаше да го создаде со помошта на учениот 
филозоф или на уката на самата Шума, заедно со недосегнатите тековини на 
сите негови усилби, замислени како светско царство, беше поминало – пред 
да започне. 

– Ова е вистинската приказна за времето – рече кралот. 
Скаменет од некоја внатрешна морничавост, Александар го извлече 

мечот, мавна со преостанатата сила и го пресече јазолот. Тоа го исполни со 
единствена победничка сила, а времето на саатот потече назад кон минатото. 
Александар извлече една златна нишка од пресеченото јаже: тоа беше 
влакното што на разделба му го даде неговиот заштитник. Помисли дека 
портата на враќањето е сега отворена. 

Тој тргна, сам, а можеби тоа беше и патот на кралот. Александар не го 
гледаше. Но затоа во далечината ја здогледа силуетата на воин на коњ, и од 
тоа му лекна на душата. Спуштајќи се, дојде до еден тесен кањон меѓу две 
планини кој му се виде познат. „Оние што ја населиле оваа земја дошле од 
север барајќи земен рај“, му рече порано, во текот на патувањето, кралот. 
„Верувале дека во длабочините на Езерото ќе најдат Златен Град.“ 
Александар застана покрај едно високо, разгрането дрво. Се потпре и се 
загледа во неговата мазна кора во која, како во огледало, можеше да го види 
својот лик. Остарев за да не ја повторам грешката на младоста, помисли 
Александар. Но дали ќе го запомнам тоа? Дали ќе се сетам? Погледна назад 
кон местото каде што го пресече текот на времето, и почна да плаче. 
Насетуваше дека се случува нешто што веќе се има случено, што не може да 
се поправи со ништо. Одеше на Исток, не кон високите планини, туку кон 
темницата на густата Шума: веруваше дека таму ќе го најде Езерото. 

На Езерото го дочека познатата глетка. Кон брегот одеше процесија: 
убавите девојки пееја, барабаните чукаа, кавалите копнежливо свиреа, а 
доморотците го носеа кралот во носилка. Кралот сега беше оној преѓашниот, 
без бели влакна и очекувана бистрина на умот, за која се претпоставува дека 
оди со тие реквизити на мудроста, а и Александар беше ист како некогаш, 
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кога стигна во таа земја, млад, убав и силен. Штом ја спуштија носилката, 
Александар ја виде својата сакана. Беше убава како секогаш и сосема гола, 
во висока бременост. Кралот нешто ù наредуваше, а таа покорно слушаше, 
со наведната глава. На брегот ја чекаше коработ што ќе ја одвезе кон водната 
шир. 

Александар стоеше како замаен. Според сè, испаѓаше дека во Другата 
Земја поминал цела вечност, па сепак тоа беше само краток миг. Повеќе не 
си приспомнуваше за својата љубов, ни зошто поради неа тргна на пат, ни 
дали му значела нешто. Го изненади, дури, и бременоста на Девојката; 
всушност, сето тоа малку го засегаше. 

Кралот покажа на испакнатиот стомак на својата несудена жена. 
– Љубовта е мирување од многу стотици години – рече тој обраќајќи му 

се на Александар. – Сакаш ли да ги земеш со себе трофејот и плодот на 
својата љубов, или ќе ги оставиш на оној на кого првобитно му беа 
наменети? И што мислиш – додаде – дали се тие  – откако малку помолча, 
тој рамнодушно го погали набубрениот стомак на жената – трајање или 
залудност? 

Александар не рече ништо, а не знаеше што да мисли. По Девојката 
тргна гонет од несовладлив копнеж, убеден дека е таа составен дел од 
неговиот војнички пат. Се покажа, сепак, дека е убавицата од друг свет, и 
сосема од инаква твар, создадена да го замае во својот скут и да го одврати 
од целта на освојувач и обединител на светот. Стариот оган во градите беше 
стивнал, и оттурнувајќи ги од себе годините на блаженство, сред бујноста на 
Шумата, Александар помисли дека е и Девојката – како и големата жена од 
брегот на Океанската Река – можеби само призрак испречен пред него, 
илузија од која треба да се ослободи, ако сака да се врати во одамна 
напуштениот живот. 

И кога кралот ù ги упати на набабрената дивјачка зборовите: „Изеди го 
плодот што е во тебе“, Александар не се соблазни, ниту се изненади, туку 
само се присети дека истите зборови, можеби малку изменети, веќе ги има 
чуено. Однекаде знаеше дека тие го онемозвожуваат нечие раѓање, но тој 
повеќе не беше сигурен дали е гладен да се роди или да се воздржи. Се 
чувствуваше зашеметен и беспомошен, и до него не допираше смислата на 
сопствените мисли. Првпат откако стигна на брегот, Александар го погледна 
в очи своето мало девојченце, како што ù велеше на чистинките во Шумата. 
Таа сфати сè. Еднаш го нарече со име кое не смее да се довери на никого, а 
тој ù одврати со шепот кој стана нејзино име. Заедно ја допреа приказната од 
која се раѓаат зборовите. Сега го гледаше со своите замислени и прашални 
очи, како сонце на залез. Го носеше во утробата, а самата беше изврвен пат. 
Како да не сака да го одвраќа од решението што веќе го донел, и од животот 
што го избрал, само наведна глава, а потоа, некако болно, го изви горниот 
дел од телото, па се загледа во темните длабочини на Езерото. 

– Златниот плод на твојата потрага ќе биде влакното со кое беше врзан 
временскиот јазол – подбивно рече кралот. – Она што беше заедно, сега е 
разјазолено со меч. Спомни си... 

Времето на неговата покорност и послушност беше поминало, и тој 
однапред се радуваше на својот триумф и освета, иако го сметаа за мудар. 

– Кога ќе талкаш низ минатото, кон светското царство, спомни си за 
тоа, гордо – додаде кралот. 

Александар сакаше нешто да одврати, но немаше кога: временскиот 
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вител кој го овозможуваше неговото враќање го зафати со сета силина и го 
фрли кон гнилоста на Темната Шума. Во истиот момент се најде во неа, 
скоро онесвестен од силината со која се затвори завесата што ги 
раздвојуваше световите. 

Александар се обѕирна околу себе, како да бара некого. Не се сеќаваше 
на ништо што се случи во меѓувреме, само матно си приспомнуваше дека во 
Шумата дојде за да се сретне со некој старец. Но старецот нигде го немаше. 
Шумата беше пуста. Единствено што се слушаше беше грчењето на 
филозофот заспан во сувото лисје. 
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IX 

ЗАВЕШТАНИЕ И ГРОБ 

Гробовите се тајни засолништа на јунаците, вели Ајантаџа, на крајот од 
својот неочекуван излет од сферите на историјата и филозофијата во 
царството на мечтата. Како што на Аристотел му се присторило дека 
младиот македонски принц само поминал низ Шумата – макар што тој во неа 
проживеал цел еден живот – така и на оние што ја испраќале скапоцената 
погребна кола, со четири реда по дванаесет коњи, и златниот ковчег, кон 
последното врталиште, им изгледало дека го следат стварниот Александар. 
Вистината, меѓутоа, била инаква, смета Ајантаџа Ковчеглија: уште во она 
нестварно време кога Александровото тело – чисто, мирисно и негибнато – 
лежело изложено на летната жега во Вавилон, а подоцна, разминувајќи ја 
зелената Амонова оаза, призрачно патувало кон Дамаск, Мемфис и 
Александрија, неговата душа, неразделена од телото со кое толку се гордеел, 
веќе одела на Исток, во пресрет на Царството кое, без да знае, беше го создал 
од себе и за себе. 

* 

Sвездата на Александар се роди над Вавилон, во градот-призрак, на 
местото на постојано движење и вечно мирување, над Портата на надежта и 
стравот, онде каде што згасна човековиот јазик и се затвори кругот на 
човековите стремежи и суета. Александар своето последно патување го 
почна од родните висој што некогаш го изнедрија, одбележан од светлината, 
во вечерта кога небото се кинеше од молскавици и громови, шумите ечеа од 
риката на лавовите, орлишта стражареа на бедемите, а Херостат го запали 
храмот на Дијана во Ефес. Како бестелесна птица лебдеше над Термајскиот 
Залив опфаќајќи ги со еден поглед снежните глави на Олимп, трите млечни 
боски на Халкидик, трите големи планински масиви и трите зелени речни 
сливови на својата земја. Како болскавичка трепереше над родната Пела 
гледајќи го наеднаш сиот свој проживеан живот како низа јасни, возбудливи 
слики, од часот кога мајка му се играла со брадестата небесна змија до 
последниот трескавичен миг: припитомувањето на дивиот Букефал пред 
татка си скоро се слеја со мрзелувањето во Миеза. Низ жуборот на Храмот 
на нимфите, наеднаш, ја виде, првпат во целост, Хелада која ја освои како 
туѓа украдена жена од домот на здодевниот маж, за да ја пронесе нејзината 
слава низ светот: беше мала и беспомошна, сведена на опојни жуборливи 
стихови низ кои, како здив, струјат познати лица-меурчиња. Се наднесе над 
правливите патишта на Македонија, фрли кус поглед кон текот на Стримон и 
разбранетите плеќи на Темната Шума, а потоа летна ниско над неа. Онде 
постоеше Родна Пештера пред која го чекаше неговиот коњ, некогаш див, 
вологлав, а сега само огнен и крилест. Го јавна, а телото просто му претрпна 
од она единствено чувство на нераскинлива поврзаност со силите на 
природата. Направи круг над малото Прасијадско Езеро – како да сака уште 
еднаш да ја исплакне од себе нечистотијата на светот – и се упати по веќе 
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прејдениот пат: до Индија и назад до Вавилон. 

* 

Како животот да се беше збрал во една точка, ги виде минатите години 
како ниска глетки кои создаваат нешто како последен залак, кој застанува во 
грлото и не може да се голтне. 

Го изненади со каква леснотија тој, владетелот на светот, се простува 
од светот. Како да умрел пред многу илјади години, без каење и некоја 
морална одговорност, ладно и сосредоточено ги просудуваше значењата на 
разните настани, вредноста на одредени постапки, и се обидуваше да ја наѕре 
вистинската смисла на своите стремежи, па и на животот воопшто. Најпрвин 
му се укажа, како несомнена – околу тоа повеќе не би се спорел со никого, 
кога би му се укажала прилика – длабоката внатрешна противречност на 
секоја животна состојба, на работ меѓу трпењето и акцијата. Како во срцето 
на бивствувањето да постои некој праживотен момент на рамнотежа – кога е 
всушност сеедно што се случува, дали се создаваат или исчезнуваат ѕвездите 
– кој, еднаш оживеан од битието и свеста, станува нестабилен. Свеста за себе 
и за светот сакаше да изблика, брзо, пред да биде разгледана: така акцијата 
секогаш одеше за чекор пред промислувањето, за дури подоцна, ако е нужно, 
да биде објаснета или оправдана свесно. Секое претходно размислување би 
ја загрозило акцијата, па и самата сушност на оној живот за кој најпрвин 
други го припремаа, а подоцна и самиот го избра. 

Меѓу животот и смртта никогаш не би ја избрал смртта, ама ù трчаше 
во пресрет со истото спокојство како и лудиот гимнософист Калан, можеби 
со додатно уверение дека ù бега, дека е за неа недостижен, дека неговото 
време не е завршено. Не би можел да каже дали навистина поверовал дека е 
избран од небото за да создаде нешто што никој пред него не го создал, 
светско царство или нешто слично, но некоја сила го тераше да работи и да 
се однесува како да е токму така. Можеби постоеше внатрешна свест за 
патот, тој тоа не можеше да го знае, но нешто во него просто не можеше да 
дочека да јурне во таа насока, без оглед што значело тоа. 

Го запозна стравот од смртта како мисла. Но во стварноста на животот 
– сред воената врева – не стигна да поверува во неа. Ако постои некоја виша 
смисла, бездруго таа ја обликува судбината? Зошто да се лиши небото од 
оној што ќе биде свидетел за него? 

Можеби тоа чувство беше она кое го заведуваше, понекогаш, да мисли 
за себе како за бесмртнен бог. Па дури и неговите Македонци –колку и да се 
бунтуваа против тоа – гледајќи го во сраженијата како навалува врз 
непријателот а останува неранет, или, и кога е смртно ранет, сепак 
преживува – зарем и тие со времето не почнаа да веруваат во неговата 
бесмртност? А тој, Александар, дали и тој поверува во тоа – дека е бог? Беше 
свесен дека непознати луѓе од иднината, до која некако ќе се дотурка 
приказната за него, ќе се обидат да најдат пукнатини во неговиот дух. Она 
што случајно преноќило во сонот, ќе го надуваат до лудило. Што навистина 
значеше за него тоа – да бидеш бог, меѓу толкуте? Би се заменил ли себеси, 
Александар, за бестелесна прикаска? Да траеш малку подолго на ограничен 
простор, без можност да си ја измериш силата во чисто човечки работи, во 
потфати кои единствено можат да ја овозможат таа преобразба. Зошто 
самотниот вознес в небо – каде што, како Персеј, со ноќи би сјаел над 
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земната минливост – да го замени за џагорливите сплетки на Олимп? За да 
му се восхитува толпата? Зарем не беше поарно, покрај боговите во кои 
верува – но никогаш не ги видела – на таа толпа да ù се покаже човек во кого 
допрва ќе поверува, кој е тука, на земјата, јаде и пие ама не се распаѓа? 
Заради што би прифатил живата огреаност и осветленост од духот да ги 
продаде за дим од жртвеникот? Зарем има друга бесмртност освен земната? 
Па сепак, живеејќи го животот – као и сите луѓе – од миг до миг, повеќе во 
заборав на себе суштиот одошто во паметење, ги прифаќаше земните 
ритуали на лаги и воомјазија. Кога едниот и ист осланет старец од сите 
негови, видливи и невидливи, животи, во пустината Сиви, на својот лош 
грчки, збунето го ослови место О синко (ώπαίδιον) со Сине Дивов (ώπαί∆ιος) 
– зошто не го поправи? Дали тоа толку ù годеше на неговата суета, или 
грешката ја прифати како добар знак за уредување на земните работи без 
излишни објасненија? Од својата сегашна положба, му се чинеше смешно 
тоа ѕиркање во мотивите на човечките постапки, кои секогаш се ограничени 
со цел. Испаѓаше дека е спремен да се откаже од татка си, и од својата мајка 
да направи курва – само да се прикаже повиден – но беше ли тоа точно: дали 
сакаше да биде поважен, или само инаков, наспроти секоја недостаточност и 
земно ограничување? 

Сега му е јасно дека ирационално ја величаше мајка си за да не си 
создаде причини да ја презре. Гадливоста што можеби ја чувствуваше спрема 
она што го насетуваше во врска со неа, ја префрлаше на татка си и на 
неговиот распуштен живот, за така двојно да се казни себеси, и самоосуди на 
чедност и на страв од жени. Но, Олимпијада навистина и да беше 
сладострасна, блудна менада со маѓепсана змија меѓу колковите, една 
нејзина солза чинеше, сè уште, повеќе од сите вистини на светот. Така 
отсекогаш било, и така ќе остане довека. Тој сега знае дека нејзиниот свет на 
неумерена амбиција и магиски фантазмагории го противстави на татковиот 
тврд реализам. Тоа не значи дека го замени за жалното привидение во ликот 
на Нектенеб Змијата, ама виде како светот на синовите и татковците се 
раздвојува рано, бргу и неповратно. Опседнатоста со мајката ќе остане 
сеќавање на престојот во нејзиното тело и мрзелување под млечните боски, а 
сликата на таткото глетка на насилник кој ќе ја налегне првин неа, а потоа 
втора и трета, за во тоа име пијан да се нафрли врз синот, да го убие. На 
Филиповата свадба со Клеопатра, роднината на невестата, Атала, во 
здравицата посака новата кралица да роди наследник на престолот. Што му 
остана на Александар туку да срипа врз Атала? Но Филип не стана во 
одбрана на синот, туку, во пијан гнев грабнувајќи го мечот, се нафрли врз 
него, Александар. Место да го заштити као татко син, како владетел 
владетел, го понижи пред тоа белосветско жениште божем што му ја 
расипува веселбата, а всушност за да не му ја скуси, по сè изгледа, вечерната 
нежност, или самата нејзина жестокост. Па сепак, и наспроти сè, тој, 
Александар, а не некој друг, го продолжи делото на Филип. 

Како син не би навлегувал повеќе во татковите причини за 
многуженство и неверство. Созревајќи во отпор кон Филиповата 
недоделкана машка природа, Александар не виде многу нешта. Повеќе не би 
бил толку строг спрема него, ни толку свиреп кон себе. Филиповите и 
неговите воени победи, секоја на свој начин, покажуваа дека делата не 
настануваат ни од препуштање на страстите ни из нивното сузбивање: делата 
се над тоа, моментите на опуштеност или напнатост не влијаат врз нив 
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онолку колку што придонесуваат на човековата биолошка рамнотежа. 
Впрочем, сетилниот занес на границата од сонот – кој го одбележи неговиот, 
Александров живот – или љубовта, како што обично се кажува, идеална и 
вечна во мерка во која е така замислена, очигледно не му беше непозната ни 
на Филип. Синот беше чул дека Олимпијада уште како девојче во 
светилиштето на Самотрака го восхитила Филипа повеќе одошто самиот 
култен обред. Бидејќи знаел дека учествувала во фаличките обреди, не 
требало да се изненади што подоцна, као негова жена, во време на 
баханалиите, била прва менада на Македонија. Тоа е сфера во која 
Александар не сака да навлегува. Но сега знае дека него токму љубовта кон 
мајка му го научи на невиност и трпење. Се разбира, никогаш не попушти 
пред нејзините желби да го уреди светот според мерката на нејзиниот род, и 
да го насели со епирски роднини, тој отсекогаш сам си бираше 
војсководители, способни генерали од Горна Македонија – како Пердика и 
Кратер – но Олимпијада го вообличи неговиот дух таму каде што тоа 
најмалку се очекуваше: и ако некој беше заслужен за Александровиот чесен 
однос кон Дариевото семејство, тоа – според некоја чудна спротивна 
аналогија – беше токму таа, неговата мајка. Со што, инаку, го беа задолжиле 
Сизигамбис или Статира, па да ја заслужат неговата добрина и нежност? 

Му се чини, сега, дека ќе му беше помило да умреше многу помлад, во 
време кога ја посети прасијаската Шума, додека идното прифаќање на 
сладострасноста – како помирување со поразот и смртта – ни најмалку не ја 
беше изменила некогашната сетилна воздржаност. На враќање од Индија, ни 
на самиот себе не си личеше на момчето кое сè уште не го беше препливало 
Граник. Во времето на Гавгамела, Парменид љубеше невини девојчиња на 
коњ, налик на Скит што везден јава и на пес што мочка камење покрај патот. 
Сè уште го памети создржано-подбивниот поглед на ловец со кој Парменид 
ја премеруваше Дариевата трудна сестра-невеста, Статира, неговите ќерки и 
телесно сочуваната мајка, Сизигамбис. „Јас да сум Александар“, рече тогаш 
Парменид, „би ги прифатил Дариевите (царски) услови за предавање, но 
сепак сите овие би ги повикал в кревет, и би ги натерал да уживаат 
побесрамно од мене.“ „И јас би го сторил тоа, да сум Парменид“, рече тогаш 
тој, Александар. 

Знаеше дека подоцнешните времиња ќе ја променат смислата на 
неговите зборови, зашто вистината секогаш се изобличува. Сега му е јасно 
дека девственоста се раѓа токму од стравот од изобличување, од можноста 
лесното постигање на целта да ги избрише сите граници на дозволеното. И 
сега јасно ја гледа Дариевата жена, лисестата убавица Статира. Со усни 
закоравени од некој внатрешен огин, сета пребликната од млекото што 
надоаѓа, напукната како зрел плод од живиот плод во себе, го потсеќаше на 
нешто дамнешно и блиско, и во него будеше таква сетилна возбуда што, во 
тој час, на светот не постоеше ништо што можеше да го посака повеќе од таа 
жена, да го подои како дете и да го удави во водата што ќе бликне од неа. Но 
се воздржа насетувајќи дека од тоа воздржување се раѓаат оние светови чии 
цврсти, сигурни облици не може да ги нагризе ништо, па ни човечката 
стрвност. 

Дозна што кажал очајниот Дарие слушајќи ги евнушките прикаски за 
неговата, Александрова благородност, срамотејќи го така со сомнение 
споменот за сестра си и жена си: „Од која чесна причина млад човек може да 
ù оддаде почит на жената на својот непријател“, се тревожел Кодоман. 
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Можеби во тој момент си приспомнувал на подбивните писма што, не толку 
одамна, му ги праќал на „детето Александар“, идниот „плачкосувач на 
градови“, дарувајќи го со ѕвечки, топки и тркалца. „Не се лишувај од 
најголемата утеха, дека те победи противник подобар од обичните луѓе“, му 
рекол тогаш верниот евнух на царицата, донесувајќи вести тажни и радосни, 
за смртта на супругата, на пораѓање, и за неизвалканата чест. 

Александар дури сега го чу позадинскиот шум на тие зборови. 
Невиноста на раната младост беше останала далеку зад него, но тој знаеше 
што ù должи. Силата која некогаш го исполнуваше секое катче на неговото 
неизвалкано тело беше ништожна без способноста таа моќ да се прочисти, 
преобрази и возвиши. 

Можеби неговата нескротлива бујност и ненадејните изблици на гнев 
беа скапо платена цена за создавањето на тој свет од чисти облици, заснован 
на воздржување и желба да се биде подобар одошто е тоа вообичаено меѓу 
луѓето и можно во светот. Нема угорнина која може да се совлада лежејќи, 
добро знае Александар, макар што, не без тага, исто така знае дека не постои 
добро кое не скрива некоја мака. Олимпијада, со сета нејзина распуштеност, 
но безусловно прифатена како мајка, беше заслужна не само за 
Александровата чистота туку и за неговиот идеализам, за немирењето со 
самодоволноста на светот. Беше земна посредничка која му го всади 
копнежот по небескиот татко, можеби присвојувајќи го она што не ù 
припаѓа. Ќе го познаеше ли, без неа, местото каде што ќе ја изгради 
Александрија во Египет, земја што во вид на широк провлак го разделува 
Езерото од Морето, откако златокосиот пророк од сонот ќе му ги изрецитира 
стиховите на слепиот поет? Ќе ја препознаеше ли, над сè, малата дивјачка 
што бега кон Шумата, чиј лик дури сега му испливува од свеста? Ќе ја 
следеше ли до крајната граница на Другата Земја? Со што го мамеше таа, со 
испакнатите карлични коски на палаво девојче, или со нешто непознато 
скриено во нејзината утроба? Ќе научеше ли, без горчливите уроци на мајка 
си, зошто зреат плодовите на потрагата? Дали да се изедат, или да се донесат 
дома? 

Сега знае дека Платоновиот свет му беше поблизок од светот што му го 
предочи неговиот учител Аристотел. Тоа дека постои идеален а заборавен 
свет на виши форми и состоби – и дека е човековиот живот одвај магливо 
присеќање на него – нему му е блиско и разбирливо. Оттука желба за 
приказна, за обновување на сеќавањата, за враќање во татковината. Па сепак, 
Аристотеловиот свет на исполнети форми и скитачки содржини не му 
изгледа помалку вистинит. Да се досегне нешто во духот не е доволно, 
додека не се роди во скутот на крвавата стварност. Бестрашноста, 
неуморноста или војничката мудрост не се само сенки на некогашните 
усилби. Да бидеш најдобар не значи да бидеш подобар од останатите, туку 
да го досегнеш светот во кој е нешто само по себе едноврсно и вечно. Со што 
инаку може да се стекне бесмртноста ако не со надраснувањето на 
сопствената минливост? 

Длабоко во него постоеше тајната а заборавена приказна – и кога ќе ја 
почувствуваше во себе како внатрешна озареност, знаеше дека таа го води и 
дека нема да го изневери никогаш. Колку и да ги залажуваше луѓето, а 
понекогаш и себеси, дека е бог, знаеше дека постои крај. А свршетокот на сè 
бара оправдание за почетокот и за поминатиот пат. Нема пораз без 
прифаќање на поразот, и нема смрт додека не се прифати смртта. Тоа 
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можеби најјасно го почувствува на крајот од светот, кога застана пред 
загатката на Индија. Што и да имаше понатаму, тој ќе појдеше и ќе одеше 
докрај, сè додека не се залепи за хоризонтот и не се претвори во светла 
пукнатина на небото, додека не се стопи со својата насока. Кој-годе да беше 
од онаа страна, бездруго чул за него, и сигурно се уплашил од неговото 
пристигање. Место да продолжи, дозволи надворешниот, туѓ страв пред 
непознатото да се всади во него, да ја прифати волјата на мнозинството, да 
попушти пред неа. Оној што го чекал, можеби однапред се предал, веќе од 
самата вест за неговото доаѓање – за вака награден, да стане родоначелник 
на нешто доскора изгубено и прежалено – додека тој самиот, како 
прокиснато куче, смислуваше бедни оправданија и смешни итроштини, на 
кои некогаш им се подбиваше, оставајќи зад себе лажни траги. Ја изневери 
својата приказна оној час кога ја насели со џинови и неосвоиви предели, 
наспроти своето вистинско уверение, препуштајќи се на безглавата слабост 
на џганот. Во тој момент приказната почна да свенува, а патот да се двои, та 
не е чудо што токму тој – од толкавата останата војска, од Кратер кој тргна 
по средината на копното и од Неарт кој тргна по море – го избра најлошиот 
пат, патот покрај морскиот брег, иако однекаде мораше да му биде 
сомнителен, наоко јасен и безопасен а всушност исполнет со истост и 
празнина. 

И таа Порта што го мамеше како голема крвава пештера, како зината 
матка, како конечна судбина: зошто сепак се согласи да ù појде во средба? 
Каква храна сакаше да јаде помеѓу воздржувањето и раѓањањето, себеси во 
зачнување или себеси во исчезнување? Ќе се видиме во Вавилон, колкупати 
само ги слушна тие зборови, но сепак не ги разбра. Што беше тоа – 
престанок на патот, враќање во татковината, прифаќање на поразот и 
смртта? Или, сепак – ненадеен, нов почеток? Зошто Портата му се 
испречуваше насекаде по светот, на секое катче од земната шир, зошто ја 
среќаваше каде и да одеше ако не како предупредување дека враќање нема и 
не може да има, зашто во татковината се стига со излегување од Портата, а 
не со влегување низ неа. Како тоа сите девојчиња и девојки и жени што ги 
запозна през животот – вклучувајќи ја Роксана – на разделба да бидат трудни 
и да носат плод кој никогаш нема да го види? Дали требаше да го родат и 
покажат на небесата и времињата што доаѓаат, или да го засолнат и скријат 
во мракот на утробата, чинејќи го засекогаш невидлив? Убавата Статира, 
Дариевата сестра-невеста, се претопуваше со ликот на другата, мала Статира 
која ù беше ќерка а нему му стана жена, и со сликата на Роксана, и со 
големата расчепена жена од брегот на Океанската Река, која го подои со 
млеко од кое нема лек, и со малата дивјачка која му се укажа најпрвин на 
Езерото, а потоа во сите соништа, за која не знаеше ништо освен дека го 
одбележа неговиот живот, и дека ја остави негде на крајот од светот, исто 
така трудна, исто така неутешна, исто така очајна. 

Дали сето тоа беше стварно, постоеше ли некогаш и што всушност 
значеше? Пред Портата вавилонска питомото магаре го уби моќниот лав 
ритнувајќи го со копитото: што кажуваше тоа? Дека е Портата лакома 
Пештера која сè голта, која се не обѕира на вид и род, и дека горделивоста 
олицетворена во лавот е само прикаска за деца што залутале во Шумата. Не 
постои толку убав лав кого нема да го порази ништожноста, не постои толку 
голем лав кого нема да го голтне Портата. Во што тогаш можеше да биде 
смислата на човековиот живот и на неговите усилби? Во текот на својот кус 
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век, тој се трудеше да биде подобар одошто дозволува и овозможува 
човечката сила. Не беше ли тоа суета, дури прикриена слабост, ранливост 
замаскирана со видливо одглумена светост? 

Ги опсипуваше простите Македонци со злато и од нив правеше кралеви 
за најпосле – како што му навестуваше Олимпијада – да остане сам. Кога на 
синот на Мазеј, најмоќниот човек на Дариевиот двор, сакаше да му поклони 
нова сатрапија, овој самиот го предупреди да не создава многу 
Александровци, зашто порано постоел само еден Дарие. Се штрепна од тие 
зборови, препознавајќи ја во нив сопствената превртена утроба. Не плаќаше 
ли со даровите порез на самиот себе, не ја купуваше ли, така, својата слика? 

Се трудеше, сепак, да го однегува оној вид пријателство недопрено од 
сладострасноста кој, покрај воениот живот и непишаните закони, беше она 
најубавото што го имаше Македонија. Невиност неизвалкана од блискоста, 
во која расипаноста ги препознава сопствените нечисти фантазии. Клит му 
беше брат по млеко. Хефестион не беше само убав храм со фризови кои го 
чувааат споменот за Ахил и Патрокло: тој ги олицетворуваше оние 
дозволени копнежи кон убавината што му ги вдахна Олимпијада. Кога го 
зароби Дариевото семејство, Сизигамбис најпрвин клекна пред Хефестион, 
заблесната од неговата убавина. Па се збуни, кога толкувачите ја опоменаа, а 
тој, Александар, победникот кај Ис, немерливо суетен во сè освен во 
љубовта – кој уште како дете умееше да му каже на својот домашен 
филозоф: „Само еден е Александар“ – овојпат само се насмевна и благо рече: 
„Ако, мајко, и тој е Александар“. 

Па сепак, зарем не ги прежали и нив, не ги изневери ли сите? Кога 
Хефестион се скара со Кратер, зарем не го нарече будала и безумник кој не 
знае дека е без Александар никој и ништо. Се заколна пред Амон дека од 
сите луѓе нив најмногу ги сака, ама ако слушне уште еднаш оти се караат, 
обајцата ќе ги убие. А Клита навистина го уби, зашто се осмели да ги 
толкува неговите постапки врзани за она што не го сфаќаше ниту некогаш би 
можел да го сфати. Тој, Александар, не ги возвишуваше поразените за да ги 
понизи победниците, туку токму на победниците, као родител на деца, да им 
покаже дека љубовта кон ближните почнува од почитта кон туѓинецот и 
непријателот, дека без тој пат на чест, правда и милосрдност нема влегување 
во светското царство. „Ние Македонците мораме да ги молиме 
Персијанците да нè пуштат пред нашиот крал“, се жалеше Клит, а нему, на 
Александар, му се мрачеше свеста од толкавата роднокрајска ограниченост и 
тапост кои само го потсеќаа дека е окружен со глупчовци на кои, ако им го 
земе она што им го наддал, нема што да им се додаде. Неправдата и 
перчењето беа животната сол, и кој требаше да ги надрасне ако не тој со 
својот пример? А зарем Хелените не се шетаат како полубогови пред нас 
Македонците, проба да го вразуми својот пријател вртејќи ја на шега, да му 
покаже дека лошото устројство на светот е лош пример за сите, но Клит 
ништо не сфаќаше, а Александар добро знаеше што се случува кога некој ќе 
почне да го предизвикува сè додека не го избезуми од гнев. Штом ќе почне 
да вика на македонски, уште ако му се најде копје во раката, можноста некој 
до го преживее неговиот гнев е рамна на нула. Попусто потоа плачеше и ги 
слушање софистичките утехи дека Дика и Темида седат до Зевс не за да го 
учат што да прави, туку само да ги потврдат неговите зборови. Пред очите 
му беше Клитовата сестра Ланика, неговата доилка. 

Од каде доаѓаше тоа, таа бујност за која безделниците ќе поверуваат 
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дека е просто пресликување на гневот на Ахил. Зарем мораше да ги убие 
најмилите за да го покаже своето потекло? Можеби тоа беше Филиповиот 
карактер? Или причините за гневот беа сосема спротивни? Филип беснееше 
за да ги задоволи своите страсти, а Александар се трудеше да ги победи. 
Истото она воздржување кое му овозможи да се воздигне над другите луѓе – 
не сметајќи ги голите мудреци – и потребата за форма која средбата со 
Статира ја претвори во химна на неговиот живот, го туркаа, штом некој ќе 
му се противставеше, во пеколот на бујноста, во ирационално безумје. 
Испаѓаше дека не може да се потпре на себе затоа што се сомнева во својата 
визија, зашто не верува во светот што сака да го промени, додека овој стреми 
да остане ист. Беше кадарен да стори сè само и само луѓето да ја прифатат 
замислената слика за него и за неговиот пат. Ги залажуваше со зборови, со 
дела на милосрдност, ги опсипуваше со поклони – сè во името на нешто што 
личеше на разлеан сон. Жртвите и воздржувањето имаа смисла само додека 
имаше свидетели, следбеници и вистински освојувања. Не се грижеше многу 
за исходот на воената среќа, но штом некој ќе му се противставеше или ќе ја 
доведеше во прашање не толку сликата за него како бог, колку самото 
светско царство, тој стануваше несигурен. И како тогаш да почнуваше да се 
урива сè кон што стремеше, а кое беше главната причина за толкавото 
лишување. Брзината со која, во таквите моменти, се фаќаше за мечот беше 
рамна на брзината на мислата со која го создаваше и бранеше својот свет. 
Растрезнувањето ќе му покажеше, сепак, дека светското царство не постои 
ниту може да постои надвор од границата на обичните човечки нешта, а дека 
жртвата, лишувањето и истрајноста стануваат гнасотилак и руга кога ќе ги 
пренебрегат делата на вистинска љубов. 

Го освои светот, без да го виде и спознае. Мечтаеше за светското 
царство без да сфати што всушност претставува тоа. Уреден свет во кој 
живеат луѓето спрема мерката која ја надраснува нивната човештина, 
заштитен од нив самите? Или царство на осамени единки, изгубени во 
просторот на разни светови, ама поврзани со времето во кое е сè собрано 
заедно, од онаа страна на жестокоста и гневот кои се и причина и последица 
на вкупната дејственост. 

Аристотел одеше во пресрет на светот кој ќе ù робува на својата 
потреба за акција и создавање на она кое потоа ќе го урне, а тоа беше и 
неговиот свет: влегување во градот кој во следниот миг ќе стане пепел и 
заборав. Да се тргне одовде за да се стигне онде. Да имаш малку за да 
создадеш повеќе. Да се наоѓаш тука за да се најдеш таму. Да ја пренесеш 
својата култура на онаа од која одамна настанала, потоа била заборавена и 
најпосле фалсификувана во Хефестовата ковачница на сите илузии, налик на 
Александрија од камен преку Александрија од зборови, или на населување 
на Пештерата со сенки со сенките на сенкините сенки, и создавање на 
пагански мистерии од мистериите на посветените. 

Зарем и дејствениот живот не е налик на прошетка покрај морскиот 
брег, на вечно повторување на истото? Што преостанува зад текот на 
времето и видливите човечки усилби? Што и да направи човек, нема да биде 
доволно. Ако го освои светот, нема да го уреди и сочува. Кога би успеал да 
ги нарани и напои гладните и жедните, шта направил? Само ги ставил во 
колоната мравки – со трошки врз рилките – на која допрва ù претстои 
вистинскиот пат. 

Дали е тоа она конечното, што ни преостанува – патот, и далечината? 
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Патот кој ќе трае и кога ќе престане животот, зашто низ беспаќата ќе го 
копачи приказната која е и самата истото тоа – огреаност на ништото. Ако 
нешто преживее – така му изгледа сега – тоа нема да биде смислата на 
животот, туку блескавата бесмисла на патот. И ако човек веќе не може да 
излезе на крај ни со судбината, ни со надворешните сили ни со своите 
страсти, да му остане барем тоа – незадржливиот стремеж. Што и да 
претставува, какво-годе значење да има – бил смислен или бесмислен, траен 
или минлив – тој е единствената извесност, единствената врвица каде што се 
слеваат движењето и мирувањето, акцијата и размислата, единствената река 
по која времето тече и напред и назад, единствениот извор од кој искри 
свеста и се раѓа зборот – копнежот кон далечината. 

И дури сега, првпат, јасно како во некогашната стварност исткаена од 
соништа и потрага, тој ја виде малата дивјачка како бега во Шумата, а потоа 
трчи понатаму, сè подалеку – за тој да ја следи, стигне и изгуби. Смислата на 
неговата тајна приказна беше во нејзината обичност, во тоа што секој би ја 
препознал, кога би била негова. Не го засегаше повеќе дали е тоа многу или 
малку. Иташе кон изворот на животот како кон единственото место каде што 
минатото и иднината ги раздвојува само мека и набабрена пукнатина на 
кожата. 

Во животот што токму се приврши, му се пристори дека би требало да 
ја прифати стварноста на поразот како и мерката на човековото 
несовршенство. Па сепак, дури сега ги наѕира оние предели каде што се 
раѓаат прасликите, и му станува јасно зошто таму потрагата никогаш не 
престанува. Оној што веќе се има себеси, може да бара само нешто повисоко 
и поголемо од она што го има. Треба да се затвори светот, за да се отвори 
Проѕирката на Небото и патот кон оние копнежливи брегови каде што сите 
трудни дивјачки и царици и мајки раѓаат еден и ист плод. Нека трае 
светското царство макар еден миг – додека мртвото тело на Александар сè 
уште ги држи сите негови делови заедно – а потоа нека исчезне затоа што на 
светот повеќе го нема Александар: зарем тоа не е доволно? Зарем токму тоа 
не ја потврдува Александровата приказна? 

* 

А тогаш, Александар почувствува дека се ослободи од сè што го 
врзуваше за проживеаниот живот, освен копнежот, во него се откачи нешто 
неискажливо моќно и тој, како настојчива мисла, или јасен, огреан пат, 
почна да струи кон Источната Порта, за која дотогаш мислеше дека го 
обележува крајот на светот. Дури сега се почувствува како вистински син на 
Амон зашто низ Портата мина како зрак следејќи го сончевиот изгрев. Не 
малку се изненади кога виде дека зад неговата Индија осимнува друга, многу 
поголема Индија, и зад нив пак нови, инакви земји, со храмови над облаците, 
населени со луѓе кои 6000 години пред неговото раѓање одгледувале 
трендафили, правеле глинени садови и ткаеле волнена облека. Тоа го зачуди 
и зарадува. Светот што го освои во текот на животот беше налик на три 
школки од брегот на истото море, а отаде Индија се протегаа планински 
вериги кои му пркосеа на небото и според кои Олимп беше питомо и 
безделничко леталиште за богови. Ветровитата североисточна висорамнина 
беше ледена плоча потпрена со разбранети ридови, водовртежно поле и 
жолта река. Околу засолништата од иловица лазеа луѓе како мравки. Право 
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пред него од југоисточната страна се лулееја огромни прашуми. Тој зафрнча 
како Одисеева стрела низ ушите на островите како низ низа бисери, и 
најпосле излезе на брегот од бескрајната вода, поинаква од онаа Океанска 
Река што ја познаваше. Му дојде смешно неговото надмудрување со 
Аристотел околу тоа дали е Арабјанското или Еритрејско Море затворено 
или отворено; се засрами од својата претсмртна желба да го открие тоа. Како 
можеше да помисли – по сè она што го виде како дете и насети на својот 
војнички пат – како смееше да се посомнева дека нешто на светот може да 
биде затворено и конечно!? Му се смачи времето поминато во празни 
расправи. Посака пак да се роди, во кој и да е облик и вид, во кој било 
неважен народ и пост, па уште еднаш да почне сè, од почеток. Повторно да 
го создаде светот за кој мечтаеше, да не се посомнева никогаш. Да знае 
однапред дека тој свет, видлив или невидлив, постои. Додека сега го 
надлетуваше, и бегол поглед, многу посилно и поочигледно од некогаш, кога 
ги гледаше само неговите перчиња, му ја откриваше стварноста на 
постоењето со таква нескриена сила, што од неа изгуби волја да размислува. 
Отсега само ќе набљудувам, си рече Александар, сè додека не се стопам со 
крајоликот. Она што го окружуваше не беше само светло, ни само чисто ни 
само бескрајно и длабоко: беше сеопфатно, и содржаше во себе сè: низ тој 
свет меко трчаа босите момински нозе по шумските врвици, а поленот на 
дамнешниот цут паѓаше во отворените толчници-матки. Во прв момент 
помисли дека тоа е крајот на светот, зашто сонцето изгреваше зад 
хоризонтот, но поаѓајќи му во средба тој леташе со еони без да стигне во 
домот на својот татко. Најпосле, кога стана скоро сигурен дека ништо освен 
вода и небо не останало на светот, тој здогледа друго големо копно, 
составено од два дела: Александар се устреми кон срцето на Другата Земја. 

Најпрвин слета пред Златното Сончево Тркало кое воедно беше и 
календар – нешто го тераше да ги поврзе скинатите нишки на времето – а 
потоа продолжи понатаму. Набргу се најде на брегот од Езерото – Гатавита 
во зелените ридови или Светото Езеро во Шумата – нуркајќи се низ времето 
кое бликаше од сите страни, од дамнешното или скоро минато, од 
нестасаната или заборавена иднина. Во моментот кога Девојката, малата 
трудна дивјачка, хероината на заборавената приказнана, за која се веруваше 
дека е жена на кралот Сипа, се фрли во водата барајќи го својот мил – Белиот 
Брадест Бог претворен во „змија од пердуви“ – Александар веќе ја држеше 
во прегратката. И додека бесценетите предмети како златно-смарагден дожд 
паѓаа врз нив, тој сфати дека во рацете го држи единствениот скапоцен 
предмет кој навистина му треба, живиот плод на потрагата кој повеќе никој 
не можеше да му го земе. Истовремено, Александар се досети дека 
таканареченото историско време мигновено истечува, исипувајќи се, и дека 
нему му претстои последниот дел од патот, да го поведе своето девојче кон 
оној чист предел што беше предодреден за починок на неговата душа. Во 
себе сметаше дека е право да биде одвоен од своето призрачно тело и 
тукушто освоените земји, за никој никогаш, па ни самиот бог Амон, да не 
насети каде се скрил вистинскиот Александар. Се надеваше дека 
анонимноста на тоа скромно сокровиште ќе го сочува од бесчестието на 
идните векови. 

И понатаму судирајќи се со сончевата патека, но не оддалечувајќи се 
повеќе од местото каде што го почна патувањето туку летајќи му во пресрет, 
се најде над другиот крак од големата Океанска Вода која ги раздвојуваше 
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копната изгубени сред синевината, и остана над неа сè додека, длабоко под 
себе, не ги здогледа Херкуловите Столбови, Западната Порта на Светот. Не е 
можно, помисли Александар скоро рамнодушно, ако поминам низ обете 
порти јас сепак ќе здобијам бесмртност, а ако се спојат двете разделени 
половини на постоењето, времето пак ќе се обедини и светското царство ќе 
се создаде само од себе. Тоа сознание, меѓутоа, одвај го допре, толку беше 
лесно, сфатливо и безболно. Александар пролете низ Портата и, по кус 
престој во блескавоосветлената прародителска матка на Средоземниот 
Басен, почна да се спушта кон Прасијадското Езеро, налик на голема бела 
птица. 

На неговото дно е тајната на сите тајни, помисли Александар, 
значењето и смислата на жртвата не зарад ветрот што ќе ги одведе лаѓите 
кон утробата на Дрвениот Коњ, туку зарад вистинската убавина и 
бесмртната љубов, овде се затвора кругот, рече Александар гласно, и 
спокојно се нурна, низ зелената оаза и Портата на подводниот Град, во 
бистрата вода на Езерото. 

* 

Така барем кажува легендата, настаната во темницата на Ајантаџиниот 
ковчег и во главите на неговите наследници, а како навистина било не е 
можно да се знае, зашто се смета дека гробот на Александар никогаш не е 
пронајден, а кога Езерото, на почетокот на третиот милениум од новата ера, 
безмалку го снема, на неговото дно – во прегратката на милот и тревите, 
неиспуканите гранати и миријадите скаменети школки – беа најдени само 
споените скелети на момче и девојка, помешани со коските на јагуар и срна. 
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Белешка на авторот 

Домот на Александар првобитно е печатен како засебна книга (Скопје, 
Детска радост, 1992). Идната година делото е објавено во склопот на 
романот Кон другата земја (во издание на Култура и Македонска книга од 
Скопје). Српското издание (Белград, Филип Вишњиќ, 2002) место 
првобитните седум, има девет глави. Оваа издание е дополнето и поправено 
во однос на сите поранешни, и го сметам за конечно. 

На читателот, а и на сите оние кои на било кој начин ќе се занимаваат 
со оваа дело им го должам следното објаснение. 

Во мојата првобитна замисла, Александар беше исклучително врзан за 
романот Кон другата земја, како своевидна парабола која современите 
настани и секојдневните ликови ги прекршува низ призмата на времето 
воопшто, како и на планетарните собитија и значајните историски личности. 
Во таа смисла, врската меѓу тие две дела не е променета. Но нешто сепак е. 

Што? Внимателниот читател веројатно и самиот забележал дека Кон 
другата земја, Домот на Александар и Времето на ирвасите можат да се 
читаат како засебни дела, но и дека се меѓусебно поврзани. Меѓу другото, 
нив ги поврзува широко поставената композиција – впрочем отворена и кон 
другите мои дела –  заедничките ликови, па и самата фабула. И не само тоа: 
и бегол поглед доволен е да се установи дека основната приказна на тие дела 
не е завршена, и дека зад спомнатите дела треба да уследи макар уште едно, 
во кое ќе се види разрешението, „крајот“. Впрочем, во Ирвасите јасно е 
навестен некаков „роман за враќањето“ во кој – по дамнешната раселба – 
треба да се случи нова „преселба на птиците“, со што – може да се 
претпостави – јунаците пак ќе се најдат околу првобитното огниште. Тоа се 
формалните рамки. Суштинските се однесуваат на врската меѓу мотивите 
кои се провлекуваат низ сите спомнати дела, а чија сродност не треба 
посебно да се докажува. 

Еден од таквите мотиви е иницијацијата и целата онаа проблематика 
врзана за „Темната Шума“. Во првата верзија на Домот на Александар тој 
мотив е јасно присутен, но неговите значења се само навестени. Тогаш 
сметав дека за тоа поподробно ќе пишувам во идните дела и така ќе ја 
поврзам замислената целина за потрагата. Ми беше јасно дека без една 
опсежна глава за иницијацијата многу нешта би останале недовршени, па и 
нејасни. Но враќањето во „Темната Шума“ нужно водеше кон нова средба со 
Александар. Додека ги замислував Ирвасите и она што би требало да уследи 
по нив, се уверив дека не е секогаш паметно клучот на едно дело да се 
скрива во другото. Тоа веќе го направив со Кон другата земја и Александар, 
но таа врска почива на јасна, иако далечна аналогија. Сега ми се виде 
неумесно приказната за Александар да ја провлекувам низ други дела само 
затоа да ја го подвлечам нивниот заеднички мотив – потрагата. Зарем тоа не 
е ионака јасно? 

Така решив приказната за Александар целосно да ја завршам во делото 
кое веќе му беше посветено. Тоа бараше Домот на Александар да се 
преработи во целост. Место седум, тој сега има девет глави, од кои 
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претпоследната, „Другата земја или Приказната на Псеудоајантаџа“, ја 
отвора потрагата, а последната, „Завештание и гроб“, во која се опишани 
настаните по смртта на Александар, ја затвора. 

Таквите битни дополненија, заедно со бројните поправки, од Домот на 
Александар создадоа сосема ново дело. Неговата врска со Кон другата земја 
е елементарна и несомнена, но тоа во евентуалните идни изданија треба да се 
печати зад неа не како последна глава, туку како засебно дело. А најдобро е 
да се печатаат одвоено, впрочем како и другите дела кои со нив прават 
условна но несомнена целина. 

М. 
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Белешка за авторот 

Митко Маџунков, раскажувач, романсиер, драмски писател, есеист, 
член на МАНУ. Роден е на 19 март 1943 година во Струмица, од мајка 
Елисавета (Пецева) и татко Стојан. Основно училиште и гимназија има 
завршено во родното место, а Филолошки факултет (светска книжевност со 
теорија на книжевноста) во Белград. Со животната сопатничка Мирјана 
Маџункова има два сина, Стојан, доктор по физика и Филип, пијанист. 

Расказите му се објавени главно во книгите Чудна средба, Убиј го 
зборливото куче, Над троскотот облаци, а кусите прози се собрани во 
Меѓата на светот, Парадоксален сон и Дрвото на Нарајана. Автор е на 
драмите Големиот Смок, Сенката, Пуста земја (трилогија Вечна игра), Пат 
за Лихнидос, Мелница, Чудо големо, кои се сите изведени во режија на 
Бранко Ставрев. Ги напишал романите Кула на Ридот, Домот на 
Александар, Кон другата земја и Времето на ирвасите. Има печатено и една 
книга есеи, беседи и интервјуа, Штркот единак и неговото јато, како и 
една книжевна студија Чехов или Тајната на раскажувањето. Составувач е 
(со Јасмина Рацковиќ) на двотомната антологија Раскази за Белград. 

Се занимавал со преведување, а и самиот е преведуван. Застапен е во 
домашни и странски антологии. Освен на својот мајчин јазик, објавувал и на 
српски. Добритник е на повеќе книжевни награди: Исидора Секулиќ за Убиј 
го зборливото куче (1973), Рациново признание за Меѓата на светот  (1985), 
Војдан Чернодрински (за Големиот Смок, 1986, и Сенката, 1988), роман на 
годината на Детска радост за Домот на Александар (1992), книга на 
годината на Македонската книжевна фондација за романот Кон другата 
земја (1993). Двапати (1995 и 2004 година) ја има добиено и годишната 
награда на град Струмица. 


