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Најкраткото долго

Накратко околу Најкраткото долго

Најкраткото долго е т.н. комерцијален 
наслов на книжевната студија Аспекти на 
микрофикцијата (врз примери од американ-
ската и македонската книжевност) која 
беше пријавена како магистерска теза во ап-
рил 2007 година на Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“ при Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ во Скопје. Готовиот труд го 
предадов на 17 август 2009, а одбраната се 
случи на истиот Факултет на 3 ноември 2009, 
пред Комисијата во состав проф. д-р Славица 
Србиновска (претседател), проф. д-р Маја 
Бојаџиевска, проф. д-р Виолета Христовска 
(членови).
 Текстот што е тука предаден во најголема 
степен е идентичен со првичниот, со тоа што 
се направени неколку ситни главно технички 
корекции и е додаден Индексот на автори.
 Ќе забележите дека на мојата прва тео-
ретска страст (наратологијата), се обидов 
да ѝ исцртам што поширока културолошка 
димензија, поради разгранетите лични ин-
тереси кои секогаш умеат да одведат до 
непредвидени места и да поврзат привидно 
далечни области.
 При испишувањето на студијава, намер-
но ја одбегнував артифициелноста која ака-
демскиот стил некогаш може да ја наметне, а 
многу повеќе се водев од урнеци, како што се 
есеите на Конески во Македонија и Бахтин во 
светот. Едноставноста е богатство, а помал-
куто е повеќе.
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 Постапката на собирање на материјалите 
од библиографијата се одвиваше бавно и 
комплицирано, но пишувањето одеше брзо, 
во рамки на неколку месеци. Практично, по-
ради деловни обврски бев речиси целосно 
откажан од довршувањето на трудот, сè до 
годината на рецесија, 2009-та. Останат без 
секаков професионален ангажман, една 
вечер се присетив на советскиот класичен 
филолог О. Фрејденберг која при целого-
дишната опсада на Ленинград од страна на 
Германците решила да пишува Дело. Резул-
татот од препуштеноста на себе и суровите 
околности, како штит од материјално и друг 
вид пропаѓање, во мојот случај сега го имате 
пред себе.
 Тука ја искажувам огромната благодар-
ност до сите кои ми помогнаа во подготовката 
и испишувањето на трудот, од семејството до 
снабдувачите со литература, а особено до 
менторката д-р Србиновска чии совети и под-
дршка често беа единствен ветар во едра. 
 Останува уште да се каже податокот дека, 
неофицијално, Најкраткото долго е првата 
подолга теориска студија во светот која in 
extenso  се бави со темата на микрофикцијата, 
која во двете изминати години од ден на ден 
сè повеќе и несопирливо го побудуваше инте-
ресот, како меѓу авторите и читателската пуб-
ликата, така и во академските и критичарски-
те кругови.

Со почит,
Авторот
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III дел 

Особености на микрофикцијата
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Помалку е повеќе.
Мис ван дер Рое156

Пемелин Касто, обидувајќи се да даде 
панорамска слика за одликите на микро-
фикцијата, тргнува од ставот на дел од кри-
тичарите дека, како и краткиот расказ, жанрот 
треба да има „традиционална структура на 
почеток/средина/крај со конфликт и/или 
епифанија.“ Други теоретичари преферираат 
да го изедначуваат со експериментална 
проза – фикција која не се држи строго до 
општоприфатените пишувачки „правила“. 
Но, тука не завршува доменот на најкраткиот 
расказ. „Некои се напишани користејќи само 
една или две реченици, други имаат само 
дијалог, додека некои ретко користат гледна 
точка на втора личност. Најдобрите раскази 
често ни зборуваат откосо и зборуваат за 
човечката состојба на длабокоумен начин – 
преку вистини кои на други начини не може да 
се видат толку јасно.“157 Марк Милс размислува 
дека „писателите вешто ги користат алатките 
на фикцијата за да ја максимизираат моќта на 
секоја приказна, при што ја минимализираат 
должината.“158

�56 Цит. кај ���k �����. Crafting the Very Short Story: An 
Anthology of 100 Masterpieces. ��������� H���; ��� ����
������ 2002) x�v.
�57 ������� loc. cit.�� курзив наш.
�58 ������� loc. cit, xiv.
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 Свесна за тоа дека најкратката проза 
тешко потклекнува под испитувачките писти 
на теоретските анализи, друга американска 
писателка, Џојс Керол Оутс, ќе каже дека „не 
постои природа на краток расказ, туку само 
природи. Различни природи.“159 Книжевниот 
вид кој се распливнува во толку дивергентни 
насоки, и кој обединува, не само различности, 
туку и спротивности, ја обременува улогата 
на непристрасен проследувач во потрага по 
ултимативна квалификаторска рамка. Токму 
затоа, во одредувањето на особеностите на 
овој книжевен вид, ќе бидат земени предвид 
по дваесетина микрофикции од исто толку 
автори, како од македонската, така и од 
американската книжевна сцена, а најголем 
дел од нив, како што и претходно беше 
констатирано, се пишувани и објавувани 
од осумдесеттите години на XX-иот век до 
денес. Во испитувањето на карактеристиките, 
елементите, чинителите и плановите на 
најкратката прозна форма, ќе користиме де-
сетина споредбени парови од македонската 
и американската литература кои по принцип 
на сличност или контраст ќе ги исцртааат, 
една по друга, границите и слободите на дел 
од категориите на микрофикцијата. Овие 
компаративни парови, земени пригодно и 

�59 J�y�� ����� O����� �T��� ���u�� �f S����� �������;���� 
T��� ���u�� �f S���y� во: ������� ���. ����� 297.
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условно за целите на студијата, ќе бидат ис-
преплетени меѓу себе и со дополнителни, 
апликативни примери. Пописот изгледа вака: 
 „Беласица“, Блаже Конески – „Полков-
никот“ Керолин Форше (обработени во делот 
Микрофикцијата и поезијата во проза);
 Горан Стефановски – Ричард Бротинген, 
Ернест Хемингвеј, Фредрик Браун (со примери 
за Зборовна економија т.е. за нанофикција);
 „Скулптура“, Христо Петрески – „Пигма-
лион“, Џон Апдајк (Иманентна интертекс-
туалност);
 „Стан“, Александар Кујунџиски – „Грижа“, 
Роналд Волис (Меѓу приказна и дискурс);
 „Погрешен чекор“, Влада Урошевиќ – „Пе-
риката“, Бреди Јудал („Култ на крајот“);
 „Дедо ми“, Милчо Манчевски – „Многу 
краток расказ“, Ернест Хемингвеј (Ликови и/ли 
гестови);
 „Вечна желка“, Димитар Солев – „Добра 
ноќ“, Расел Едсон (Погледот зборува);
 „Настан“, Јован Стрезовски – „Седење“, 
Х.Е. Френсис (Просторна функционалност);
 „Неправда“, Иван Точко – „Бавно“, Џојс 
Керол Оутс (Мигот како време);
 „Ново работно место“, Катица Ќулавкова 
и „Куќата на лудаците“, Митко Маџунков 
– „Кашлица“, Хери Хјумс (Минималистичка vs. 
описна сликовитост);
 „За фрагментот, фрагменти“, Александар 
Прокопиев – „Ненадеен расказ“, Роберт Кувер 
(Фрагмент – експеримент);
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 „40“, Горан Стефановски – „Важни 
нешта“, Барбара Л. Гринберг (Тематски пре-
диспозиции, жанр на исклучителноста).
 Компаративниот метод кој отсега ќе се 
применува, ќе го разгледува текстот како 
„метеж на кодови“ кои се распрскуваат и 
судираат (Бити) и повеќе ќе тргнува од не-
каква суштинска сродност или контрастна 
разноликост, за да донесува заклучоци на 
повеќе рамништа за анализираните дела. 
Сметаме дека на таков начин ќе се остави 
поголем простор за самите текстови, кои во 
случајов се примарни, а не на теоретските 
матрици и прагми.

3.1. Зборовна економија;
 
Ширум светот луѓето знаат дека помалкуто 
е повеќе, дека обичното трае најдолго [...] Во 
книжевноста исклучителноста се мери со 
кондензација. Дури и романот, најдолгиот 
жанр, е најдобар кога ликовите и настаните 
се кондензирани до метафора...

Пол Миленски160

 Како книжевност на ексклузивни можнос-
ти и реализации која постои за постојано да 

�60 ��u� ������k��� во: Sudden Fiction International. loc. 
cit. �26.
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изненадува, веднаш ќе направиме исклучок од 
заговореното правило. Наместо по содржин-
ска, ќе започнеме со обликовната сродност 
меѓу двете национални книжевности. Имено, 
во самата микрофикција постои огранок 
на буквално најкратки прозни парчиња кои 
се сочинети од неколку реченици или одвај 
десетина зборови. Во американската кни-
жевна средина сè почесто тенденциозно и 
организирано се стимулира продукцијата 
на ваков тип проза, преку организирање 
натпревари и формирање темати во од-
редени интернет и печатени списанија. 
Македонската книжевност, пак, не обилува со 
таков вид примери, освен неколку изолирани 
„впечатоци“ поместени покрај останатите 
полустранични раскази на Горан Стефанов-
ски, во неговата книга Конзервирани импресии 
(2004). Долги од седум па сè до дваесетина 
зборови, тие се токму отелотворување на 
зборовите на Изобел Стјуарт дека „парола и 
лозинка на краткиот-краток расказ треба да 
биде ЕКОНОМИЈАТА.“161

 Во нив Стефановски најчесто тргнува од 
некаква екстерна, надворешна, секојдневна и 
банална (световна) ситуација (прилика, призор) 
од која, преку мигновено скршнување во свес-
та на луцидниот фокализатор-согледувач из-
ведува апстрактен, но прониклив заклучок. 

�6� S��w���� loc. cit.
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„Во театар се знае кој, што и како прави, кој, 
што и како кажува. Овде е мешаница и сите 
зборуваме прекутрупа.“ Или: „Чекам веќе 
десет часа, а неа ја нема. Да знам дека ќе дојде, 
воопшто не би ја чекал.“ Во композицијата на 
текстовите забележителна е двојна, дипартна 
структура на констатација и дуплирана, 
зајакната, преакцентирана констатација, 
која најчесто преминува во афоризам. Како 
мудра мисла во која е поентиран заклучок 
за некоја суштествена животна состојба или 
настан, ваквите афористични модели на 
микрофикцијата сосема се поклопуваат со 
ставот на Харви Стенбрау дека, по логика на 
нештата, „стегнатите изрази се суштествени.“ 
Освен ваквиот, доминантен афористичен мо-
дел на нанофикција, Стефановски честопати 
создава и силни слики-впечатоци. „Некој збр-
цал прст во длабокото меко тело на нашата 
душа и тешко ни е.“ Ексклузивната, прегнантна 
слика („длабоко меко тело“), сама по себе, 
евоцира ефект на емпатија, доловен преку 
минимум стилистички-јазични средства, што 
упатува на „’едноставните’ (но исклучителни) 
приказни“ на Касто во кои „откриваме како 
толку многу сила може да се содржи во толку 
мал простор.“
 За овие најкратки дела на Стефановски 
важи она што го вели Џејсон Гарли: „Понеко-
гаш убавината или, дури и инспирацијата, 
може да се открие во наједноставните нешта.“ 
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Преку елиптичноста, Стефановски успева, 
иако не толку често, да долови и рудимент 
на акција: „Тишина. Страшна тишина. Никој 
да кивне за да му кажам – на здравје.“ Среде 
молкот – праскање, но не само што акцијата 
овде е повеќе претставена како хипотеза за 
дејство, туку и нејзината резолуција е „слаба“ 
дејствена ситуација, која одново е повеќе 
рефлексивна отколку наративна. Ваквата 
„дефамилиризација на секојдневието“ Чарлс 
Меј ја именува како една од базичните ка-
рактеристики на краткиот расказ162. Ако се 
спореди со една трка, нанофикциите на 
Стефановски се како стоење на почетната 
линија кога пукнува пиштолот кој го означува 
стартот.
 И Ричард Бротинген во неговата често 
објавувана нанофикција „Скарлати“ користи 
композиција на дијада. Првиот дел пренесен 
во директен говор („Тешко е да се живее во 
студио во Сан Хозе, со човек кој учи да свири 
виолина.“) поставува речиси ординарна, „мла-
ка“ назнака која може да ја изговори секој 
човек за својот партнер. Менувајќи го и тонот 
и видот на говор, во вториот дел („Тоа им го 
кажа на полицајците додека им го предаваше 
празниот револвер.“) Бротинген не се обидува 

�62 �������� �. ��y�� �T��� ���u�� �f ���w����� �� S����� 
�������.� Studies in Short Fiction. ��984. ����p://www.
u��b����.��/��������/S�����S���y/T�����y.�����).
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да даде некаков длабокоумен заклучок, туку 
го насочува фокусот кон „поттурнување“ на 
самиот настан, преку аналептичен коментар. 
Претходело убиството, што сосема го извртува 
доживувањето на иницијалната, ладнокрвна 
и сталожена изјава-тврдење.
 И останатите најкратки американски про-
зи, инсистираат на таа инцидентност, неретко 
користејќи ги жанровските принципи, особено 
на научна фантастика, суспенз или крими-
сторија. Такви се и миниприказните на Френк 
Милер („Со крвави раце, реков збогум“) и на 
Нил Стивенсон („Тик так тик так тик так“), кои нè 
соочуваат со една пост- или предексплозивна 
раскажувачка ситуација, а поставена во рамки 
на жанровските конвенции. 
 Меѓу американските дела постои и такви 
кои потсетуваат на хаику-верзии: „Врне, врне, 
врне и не запира.“ (Хауард Волдроп), хипер-
боли: „Од запалените солитери, на луѓето им 
пораснаа крилја.“ (Грегори Мегваер), а дури 
и нанофикции кои успеваат да си поиграат 
со концептот на гледна точка „Не верувам 
дека таа ме уби.“ (Хауард Чејкин)163. „Покрај 
тоа што го присилува прозниот автор на 
вежби по економија, друга голема вежба на 
пишувачкиот мускул на изненадната фикција 

�6� �ите овие текстови се напишани во шест зборови�� 
но таа фор�ална карактеристика не успев�е секаде 
да ја задржи�е и во преводот на �акедонски јазик.
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доаѓа од ненадејната точка на напад.“164 
Точки на напад во овие раскази се кријат во 
необичниот светоглед на нараторот – првата 
создава кроки за лик кој нешто очекува, но сè 
е против него, па лесно може да се замисли 
љубовник кој треба да се состане со девојката, 
или човек кој треба да стори нешто многу 
важно, судбинско, а што е неоптовикливо по-
врзано со метеоролошките услови. Втората 
приказна е, како што вели Касто, „откосо“ 
доживување во кое запалените тела на 
луѓето (што непосредно ги поврзуваме како 
стереотипски слики од Си-ен-ен, потсетувајќи 
се на Кулите близначки и 11-ти септември но, 
истовремено, со една детска, речиси поетска 
убавина за ужасното, и со трилер атмосфера. 
Последниот наведен пример е поглед отаде, 
и остава отворена претстава за можни до-
пишувања на меѓусебните релации меѓу ликот 
кој говори и ликот за кого се говори. 
 Очигледно е дека во вакви стеснети рам-
ки, на толкав простор, не може да се развијат 
сите димензии за полнокрвен расказ, затоа 
акцентот е ставен врз еден, најмногу два 
наративни елементи, најчесто микро-наратив, 
но и – фокализацијата или сетингот. Марк 
Милс се согласува со ова: „Најосновните 
стилски компоненти на многу краткиот расказ 
се: гласот, гледната точка и сетингот (ликот е 

�64 S������� loc cit. cit.cit..
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само блескав симбол; заплетот – секвенца од 
тоа што се случува во расказот – тој е слаба 
сенка на поголеми и поважни структури).“165 
Ваквите радикално соголени приказни, 
често се пркосен одговор на долгите фор-
ми со истата или слична тематика или по-
ента во кои празнината, недопишаното, 
тишината, создава поголема неизвесност 
отколку самите зборови. „Скапоцениот ка-
мен на секавичниот расказ е празнината/
пукнатината. Многу зборови недостигаат, не 
бидејќи се ирелевантни, туку бидејќи нивното 
отсуство го кажува неискажливото. Писателот 
на секавичниот расказ мора да ја износи 
делотворноста на секој збор.“166

 Жанровски текст е и „најкратката хорор 
приказна“ (К. Реншо) од Фредрик Браун. Таа 
гласи: „Последниот човек на Земјата седеше 
сам в соба. Се слушна чукање на вратата.“ Оваа 
приказна во две реченици е претставена како 
расказ во расказ на почетокот од „Чукање“ 
на Браун, подолг расказ кој е објавен во из-
данието на Возбудливи чудни приказни од 
декември 1948167. По неа следи приказната за 

�65 ������� loc. cit., xv.
�66 L��� ��� S��p����� во: D���y W. ������� Sudden Sto-
ries: The MAMMOTH Book of Miniscule Fiction. �Du������ 
�����y�v����: ���������� ������� 200�).
�67 Иако оваа приказна е често спо�нувана иИако оваа приказна е често спо�нувана и оваа приказна е често спо�нувана иоваа приказна е често спо�нувана и приказна е често спо�нувана иприказна е често спо�нувана и е често спо�нувана ие често спо�нувана и често спо�нувана ичесто спо�нувана и спо�нувана испо�нувана и ии 
цитирана�� најчесто без да се наведе авторот �К.�� најчесто без да се наведе авторот �К.најчесто без да се наведе авторот �К. без да се наведе авторот �К.без да се наведе авторот �К. да се наведе авторот �К.да се наведе авторот �К. се наведе авторот �К.се наведе авторот �К. наведе авторот �К.наведе авторот �К. авторот �К.авторот �К. �К.К.. 
Реншо�� П. Касто)�� таа и�а своја предверзии и нови�� П. Касто)�� таа и�а своја предверзии и новиП. Касто)�� таа и�а своја предверзии и нови. Касто)�� таа и�а своја предверзии и новиКасто)�� таа и�а своја предверзии и нови)�� таа и�а своја предверзии и новитаа и�а своја предверзии и нови и�а своја предверзии и новии�а своја предверзии и нови своја предверзии и новисвоја предверзии и нови предверзии и новипредверзии и нови и новии нови новинови 
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Волтер Фелан, последниот човек на земјата 
откако вонземјаните наречени Зен извршиле 
инвазија и ги убиле сите освен Фелан и пос-
ледната жива жена, Грејс Еванс, со што самиот 
помал расказ претставува резиме, скица на 
поголемиот. Сепак, ова е еден од ретките 
случаи каде помалата, сублимирана форма го 
надживува оригиналот, осамостојувајќи се и 
популаризирајќи се во светски размери. Иако 
во оригиналот расказот содржи 17 зборови, 

варијанти и претставува една од највлијателните и претставува една од највлијателнитеи претставува една од највлијателните претставува една од највлијателнитепретставува една од највлијателните една од највлијателнитеедна од највлијателните од највлијателнитеод највлијателните највлијателнитенајвлијателните 
нанофикции. Веројатно како одговор на приказна�. Веројатно како одговор на приказна�Веројатно како одговор на приказна�
та на Браун�� во јули �957�� Рон ��ит ја објавил след�
ната верзија: „Последниот човек на Зе�јата седна 
са� в соба. �е заклучи вратата.� ��ит го нарекол 
„хорор расказ пократок за една буква од најкрат�
киот хорор расказ на сите вре�иња��� но не го на�
вел својот претходник. Верзијата на Браун�� пак�� 
подоцна била испратена анони�но на натпревар 
по краток расказ на списанието НПР�� и победила. 
Многу интернет�страници го цитираат изворникот 
на приказната�� но�� или погрешно датирајќи го�� или 
изоставувајќи го и�ето на авторот. Иако ниту Браун 
не е првиот со оваа фабула. Постоела во различни 
облици стотина години претходно. То�ас Бејли Ол�
дрич ја претставил неговата верзија некаде во �870. 
„Жена седи са�а до�а. Знае дека е единствено 
суштество на светот; сите други се �ртви. Заѕвонува 
ѕвончето.� Делу�но различна те�атски�� но во сушти�
на истата приказна е позната британска „приказна 
со духови�: „Исплашен седеше са� во �ракот. Некој 
�у тутна кибрит в раце.� Тоа�� всушност�� е и најкрата�
та верзија која �оже да се најде. 
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распоредени во две реченици, тој успева да 
постигне ефект на вџашеност преку отворен 
крај на претпоставки и импликации, како 
две карактеристики типични за секој хорор-
текст.
 Сепак, за најуспешен пример на нано-
фикција се смета веќе спомнатиот расказ на 
Ернест Хемингвеј: „Бебешки чевли. На про-
дажба. Никогаш облечени.“168 Во три реченици 
Хемингвеј успева да ги прошири границите 
на овој најкраток вид проза. Овде самата 
вербална економија, изборот на вистинските 
зборови, лексика, но и нивното вистинско мес-
то, синтакса, се во спрега креирајќи моќен 
уметнички резон. Проширувајќи го полето 
на зборовниот медиум до екстрем, Хемингвеј 
тргнува од ситуација која не е директно на-
ведена, но е навестена. Централен лик во 
расказот се бебешките чевли а нивните 
ознаки „нови“ и „на продажба“ внесуваат во 
раскажувачкиот свет најмалку уште два лика 
– бебето (кое можеби не го доживеало ни 
првиот здив или не дочекало да ги облече 
чевлите, па на некој начин можеме да го 
изедначиме со самиот објект) и барем еден од 
родителите. Драмата во овој текст се создава 
од ништавилото кое неговото исчезнување 

�68 Анегдотата вели дека и са�иот Хе�ингвеј во 
една прилика изјавил дека ова е негово најуспешно 
дело.
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го оставила. Како што мајката или таткото 
сакаат да се ослободат од единствениот ма-
теријален доказ што ги поврзува со болката, 
со загубата, така и нараторот преку три 
реченици сака да ја долови празнината, 
повеќе преку претпоставка, отколку преку 
дискурс, преку друга загуба – на самите чевли. 
„Пресуден елемент на изненадната фикција е 
нејзината економија. Таа е магична мешавина 
од навестување, алузија, инсинуација и факт, 
спакувана цврсто во прецизен, концизен 
избор на зборови што е големата моќ на из-
ненадна фикција. Тоа е елементот што ја 
исполнува“169, смета К.Л. Сторер. Преку заемно 
контекстуализирање на три речиси затврдени, 
скаменети фрази (особено „На продажба“), 
Хемингвеј ги реализира концептите на Чарлс 
Е. Меј дека авторот на кратки раскази „гледа 
со помош на светлината на блесокот; неговата 
уметноста е единственото нешто во што може 
да биде сигурен – сегашниот момент.“170 Исто 
и: „Надворешните дејствија честопати имаат 
внатрешна важност.“ 
 Според наратологијата, нарацијата се-
когаш се поврзува со движење, развој, па 
Хемингвеј успева на најкраток простор да 
постигне токму придвижување, од статична 
кон активна состојба, а тоа го остварува и 

�69 S������� op. cit.. cit.cit..
�70 ��y�� op. cit.. cit.cit..
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преку контекстуализацијата и преку вер-
бализацијата. Така, првата реченица е нај-
материјална, најстатична – се содржи од една 
придавка изведена од именка и една именка 
(во оригиналот се две именки со саксонски 
генитив). Следи спој од предлог плус именка 
изведена од глагол, што веќе создава 
некакво „раздвижување“, за во последната 
реченица, како своевиден наративен кли-
макс, да употреби предлог и глагол, кој 
претставува граматички синоним за акција. 
Хемингвеј не само што создава дејство туку 
врши придвижување од материјалното кон 
апстрактното, навестеното, од физичкото 
кон метафизичкото, како што впрочем е на-
сочен и векторот за судбината на самиот 
објект-поседник на чевлите. На ваков начин 
расказот на Хемингвеј изгледа многу подолг 
и посодржаен од тоа што го имаме како прв 
впечаток кога гледаме само еден ред на 
страницата. „Проширувајќи го мислењето 
дека авторите знаат многу повеќе за живо-
тите на своите ликови и ситуациите, отколку 
што им обелоденуваат на читателите, авто-
рот на изненадна фикција знае многу по-
веќе за приказната што ја раскажува од она 
што го става на хартија.“171 Поради сево 
ова, по прашањето за најкратката фикција 
многу поприменливо е да се набљудува, не 

�7� S������� op. cit.. cit.cit..
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аспектот должина, туку краткост (стегна-
тост, контракција, збиеност, сожетост, елип-
тичност), а можеби не ни – краткост, туку 
– сублимност. Марк Твен еднаш му испратил 
долго писмо на еден пријател со извинување 
– немал доволно време да напише кратко 
писмо. Фасцинацијата од тоа да се каже што 
повеќе со што помалку средства е исконска 
колку и раскажувањето. Михајло Пантиќ вели 
дека „може да се раскажува на еден или 
на друг начин, но пред сè, на два основни 
начини: екстензивно и стегнато.“172

 Чарлс Е. Меј прашува „Кои се теориските 
и историски импликации за краткоста во 
раскажувањето? Ако, како што Фредерик 
Џејмсон предложил, раскажувањето е 
епистемолошка категорија, една од апстракт-
ните координати според кои го разбираме све-
тот, сакам да знам дали краткото раскажување 
подразбира свет поразличен од оној во дол-
гите наративни форми. Како што бележат 
Михаил Бахтин и Павел Недведев: доколку 
на жанрот му пристапуваме од гледна точка 
на неговата внатрешна тематска врска со 
реалноста и создавањето реалност, можеме 
да кажеме дека секој жанр има сопствен метод 
и средство на гледање и концептуализирање 
на реалноста, коишто се достапни за него 

�72 Пантиќ�� op. cit., 6.
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самиот.“173 Очигледно е дека просторната 
ограниченост на овој тип раскажувачки 
текст сама по себе ја имплицира и јазичко-
стилистичката особеност, својственост и ра-
финман. Потребата од лирско е поврзано со 
самата форма, но и со авторските стратегии.
 Бидејќи микрофикцијата тргнува со цел 
да ги интензивира наративните категории во 
смисла на што помал простор да постигне 
што поголем ефект, но не може да ги развие 
сосема, за неа можеме да говориме како 
конструкција на отсуството, вештина на ис-
пуштањето за да се долови впечатокот. Во на-
нофикцијата доаѓа до израз ставот на Е.А. По 
дека „во целосната композиција не треба да 
се напише збор во кој тежнеењето, директно 
или индиректно, не е она на претпостоечкиот 
план. И, според тоа, со таква грижа и вештина, 
сликата е насликана така што остава во гла-
вата на оној кој ја замислува [...] чувство на 
најголема уметност.“174

�7� Цит. кај �������� �. ��y�� �W��y S����� S������ ��� ���
������� �� W��y T���y ��� S������ R���.� во: The Art Of 
Brevity: Excursions In Short Fiction Theory And Analysis. 
�U��v�����y �f S�u��� ���������� 2004) �4.
�74 ����� ����� ����� �T��� S����� U��fy��� �ff������ во: 
������� ��0����.
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3.2. Иманентна интертекстуалност;

 „Пигмалион“ од Џон Апдајк, „Мирисот на 
жената“ од Александар Прокопиев, „Флора 
и Фаун“ од Анета Попова, „Шехерезада“ 
од Чарлс Бакстер, „Подбивната птица“ од 
Лори Бери, „Скулптор“ и „Роман“ од Хрис-
то Петрески, „Басна“ од Роберт Фокс, „Кар-
патија“ од Џеси Ли Керчевал – се само мал 
дел од огромниот број микрофикции кои уште 
во самиот наслов го евоцираат концептот 
за интертекстуални врски, импулси, одеци и 
поттици, позајмици и имитации. Се чини дека 
микрофикцијата е книжевен вид кој е исконски 
врзан за цитатот, што, покрај хибридизацијата 
и фрагментарноста (во прв план) и хипер-
текстуалноста и интермедијалноста (во втор 
план) го врзуваат со постмодерната поетика. 
 Зошто микрофикцијата е речиси претен-
циозно интертекстуален жанр? Пред сè пора-
ди тоа што авторите го користат интертекс-
тот како ефикасна опција за скратување на 
должината, надоврзувајќи се врз веќе од-
напред познати и препознатливи модели, 
текстови и конвенции. Имајќи предвид дека 
тие „преттекстови“ некогаш се едноставно 
– архетипови (односи меѓу интимни, „вечни“ 
ролји: мајка, татко, брат, сестра, сопруга, 
сопруг, љубовник, пријател, идентитети со 
кои се поставуваат „релации кои ја носат 



���

Жарко Кујунџиски

емоционалната тежина без да има потреба 
од детализирана карактеризација“175), цитати 
на уметнички дела од различни области (од 
литература до филм и музика), а некогаш 
се – жанровски правила кои сами по себе 
создаваат некакво пишувачко насочување 
(плус или минус постапка), и читателско 
очекување или, едноставно, кодирани 
матрици на однесување и елементи од 
стварноста или историски настани (како во 
„Беласица“ на Конески). Разгледувајќи ја 
кратката македонска проза од осумдесеттите 
години, Данило Коцевски ќе заклучи дека 
нејзините „најсуштествени одлики“ се „мета-
текстуалноста и маниризмот“, изведени на 
начин што „во структурата на текстот да се 
инкорпорираат елементи од другите медиуми, 
стрипот, сликарството, науката.“176 Токму 
затоа морфологијата на микрофикциската 
интертекстуалност може да се посматра во 
онаа поширока смисла кога „станува збор 
за комуникација и интеракција меѓу едно 
книжевно дело и некој книжевно-естетски (по-
етички), културен, социјален или историски 
контекст, сплет околности, критериуми, 
предзнаења, хоризонт на исчекување, циви-
лизациски код, колективна национална или 

�75 J������ S����. Making Shapely Fiction. ��w Y��k: 
W.W. ������ ��� ��.�� �99�.
�76 Коцевски�� loc. cit., 165.. cit., 165.cit., 165.., 165.
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транснационална традиција и др. Во овој 
случај карактер на ‘текст’ имаат другите умет-
ности, потоа културно-историските, верските 
и социјалните конвенции, меморијата, ис-
куството, стварноста, епистемолошката тра-
диција, јазичната традиција.“177 Маргарит 
Марфи во Традицијата на субверзијата се 
потпира врз теориите на Михаил Бахтин за 
романот во кои ја потенцира инхерентно 
„дијалошката“ и „хетероглошка“ природа 
на поезијата во проза и на микрофикцијата. 
Обете студии (заедно со Сиромаштво на 
објекти на Џонатан Монро) ги опишуваат 
овие жанри како локус на конвергенција 
или конфликт на различни дискурси што, за 
возврат, рефлектира разноликост од екс-
традискурзивни реалитети, вклучително и 
бројни специфични социјални, политички и 
идеолошки агенди. На крајот тие сугерираат 
дека микрофикцијата како книжевен вид 
постои главно повикувајќи се на други жанри 
коишто настојува да ги вклучи или исклучи, да 
се согласи со нив или да ги сруши. 
 Расказот „Скулптор“ на писателот 
Христо Петрески е од неговата книга Про-
давница на чист воздух (1988), каде во 
духот на постмодерната игра и, напати – 
надреалистичко љубопитство, а во настојбата 

�77 Катица Ќулавкова�� Потход и исход. ��копје: 
Култура�� �996) ��7�8.
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за тотална книжевност која ќе обединува текст, 
знаци, слики, колажи, графички решенија, ги 
испитува пред сè експерименталните меѓи 
на најкраткиот расказ. Расказот „Пигмалион“ 
(1981), пак, на американскиот романсиер, 
поет и раскажувач, Џон Апдајк е објавен во 
антологијата Изненадна фикција (1986) на 
Роберт Шепард и Џејмс Томас и во неговата 
збирка Верувај ми (1987).
 И „Пигмалион“ на Џон Апдајк и „Скулптор“ 
на Христо Петрески се повикуваат на истиот 
мит од Метаморфозите на Овидиј (П. Касто 
смета дека митот е најкорисна инспирација за 
микрофикцијата). Грчкиот мит за скулпторот 
кој се заљубил во скулптурата која самиот 
ја направил, како модел на идеалната жена, 
кај Апдајк и Петрески добива две различни 
интерпретации. Во расказот „Пигмалион“ 
станува збор за директна реминисценција, 
потенцирана не само преку насловот, туку и 
преку името на главниот лик кој се вика токму 
– Пигмалион. Додека останатите ликови имаат 
„обични“, американски имиња (Маргарет, Ед, 
Гвен), а за да создаде речиси травестична 
ситуација во која е обоен целиот расказ, 
Апдајк создава лик кој од самиот почеток 
отскокнува од нарацијата. Во современата 
интерпретација на Апдајк, Пигмалион не само 
што не е скулптор (уметник), туку е сосема 
неважно што тој е, туку што тој прави од 
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другите. Интрасемиотичкиот цитат на Апдајк, 
всушност, е расказ за самата имитација, за 
подражавањето. Почнува со сцена во спал-
ната соба каде Пигмалион ужива во дарбата 
на својата сопруга да имитира други луѓе. 
Преку пролептична забелешка на нараторот 
дознаваме дека таа во моментот, всушност, 
ја имитира неговата идна сопруга. Но, во 
продолжението на расказот, Пимгалион поч-
нува да настојува и неговата нова сопруга 
да ја имитира старата, т.е. да ја имитира 
нејзината дарба за имитирање. Преку мно-
зина неуспешни или неуверливи обиди, по-
лека но сигурно, Гвен почнува да станува сè 
повешта и поуверлива во тоа. Пигмалион не 
ја прифаќа новата жена сè додека не стане 
како претходната, преку една фасцинација 
од старото. Самиот тој не се менува, но влијае 
на неа (Гвен) да се смени. Со текот на времето 
нејзината вистинска, оригинална „природа“ 
исчезнува. Дарбата на Пигмалион да ги ме-
нува жените, всушност потекнува од една 
негова мана, недоследност. „Тој не можеше 
да го познава светот, тоа беше неговиот 
страв, без да му го преведе жена.“ И покрај 
тоа што не се кажува дали Пигмалион е или 
не е скулптор, и во расказот, како и во митот, 
е вклучена судбинската моќ на неговиот до-
пир, бидејќи преку него Гвен секоја вечер 
станува сè потуѓа. „Додека неговата лева рака 
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работеше на глатката, топла, гипка површина, 
неговата сопруга – она мало нешто во неа кое 
беше само нејзино – стана недостапно.“ Како 
некаков прекршок од оригиналот, идеалот 
на Пигмалионот не е нешто ексклузивно, 
посебно, туку – калап, матрица, замисла за 
идеалната жена која, редењето на смислите не 
завршува тука, и таа сама по себе не е идеална, 
бидејќи доспевањето до таа точка значи 
само отпочнување на нов циклус на потрага 
и менување, во бескрајна низа. Пигмалионот 
на Апдајк не е Пигмалион на Апдајк, туку вис-
тинскиот, изворен, митски Пигмалион кој ги 
надживеал сите времиња, сите толкувања, 
сите преобликувања, бесмртен и вечен. 
Вечно жив и вечно незадоволен. Расказот 
почнува и завршува на ист начин, како некој 
вид автоцитат, цитат на самиот себе.
 Ликот на Петрески, пак, буквално е скулп-
тор. Неговиот идеал е во комбинацијата, 
во колажот, во копи-пејст естетиката. 
Скулптурата на скулпторот во овој расказ 
е повеќе своевиден Франкештајн во кој 
се мешаат живото и неживото, убавото и 
грдото, мекото и тврдото. Копнежот по со-
вршенство кај Петрески е во самиот преплет 
на спротивности и во самата игра, во сами-
от чин на митотворство. Авторот не се оби-
дува да го гради митот врз некаква нова, со-
времена просторно-временска лоцираност, 
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туку неговиот расказ функционира како 
експеримент. Така, во „Скулптор“, стрелките 
отпечатени покрај текстот го заменуваат 
протокот на времето на раскажување. Дури 
и самиот визуелен изглед на расказот е 
веќе некаква ликовна интервенција, веќе 
е интермедијален цитат. Вака, улогата на 
микрофикционалистот станува улога на 
вистински прозаист кој „не го чисти зборот од 
интенциите и тоновите кои му се туѓи, не ги 
убива зачетоците на општоговорната реч кои 
се наоѓаат во неа, не ги отстранува јазичните 
лица и говорните манири кои се укажуваат зад 
зборовите и обликот на јазикот – туку сите тие 
зборови и облици ги распоредува на различно 
растојание од последното смисловно јадро на 
своето дело, од сопствениот интенционален 
центар.“178 
 Расказот „Роман“, пак, Петрески, кој 
многу често се повикува на своите книжевни 
претходници, го оформува како метацитат. Не 
цитира само конкретни текстови – романите 
на Кафка (името Пес како алузија на крајот на 
романот Процес, гостилницата како централен 
топос и заменикот на градоначалникот како 
„позајмица“ од Замок), туку создава авто-
поетички модел. Негов интерес е самиот 
романескен жанр и односот со најкратката 
проза, односно неговиот амбициозен 

�78 ������� ��������� O romanu. ��������: ������� �989) 55.
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трансфер, сведување, компресија во една 
реченица. Во македонската книжевност, ми-
тот е предизвик и за младата Анета Попова 
која во нејзиниот расказ „Флора и Фаун“, 
врши поврзување на два митски лика од 
римската митологија, речиси одвоени од 
изворните значења и накалемени на сосема 
нова наративност, која со митот ги поврзува 
единствено „природноста“ на нивните имиња, 
што авторката ја поврзува со натуралниот 
сетинг на овој расказ кој се разликува од 
останатите од нејзината збирка Нај-кратки 
раскази (2009), каде се поместени пред сè 
урбани приказни.
 Истакнувањето на инхерентните интер-
текстуални и хетероглотски динамики на мик-
рофикцијата нужно е во контекст на форма 
чие мноштво имиња го сугерираат нејзиниот 
амбивалентен статус како жанр испишан врз 
други жанри – самосвесна девијантна форма, 
естетската ориентација и субверзивниот по-
тенцијал врз кој неопходно се базирани бројни 
дискурзивни и типографски прекршувања. 

3.3. Меѓу приказна и дискурс;

 Ако романот е жанр на екстензитет, то-
гаш микрофикцијата е жанр на интензитет. 
Досега за него многу повеќе се говорело со 
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јазикот на описноста и преку извесни пси-
холошки категории отколку со дискурсот на 
формалната теорија. Така, како негови свој-
ства, се заговараат: длабочината, јаснотијата, 
емоционалниот и интелектуалниот ефект врз 
читателот, есенцијалноста, економичноста, 
непосредноста, мигновеноста, кондензација-
та, концизноста... Но, Меријан Бејтс вели: 
„Пред сè друго, доаѓа фабулата.“179 А, дали 
микрофикцијата може да има структура на 
раскажувачки текст? Хипотетички, таа не 
може да ги содржи сите елементи на пот-
полно обликуван „раскажувачки текст од раз-
виен тип“, онака како што Вилијам Лабов го 
прикажува: кратка содржина, ориентација, 
компликација, оценување, резултат или 
расплет, кода, но дали микрофикцијата 
може да ги реализира во рамки на својата 
природа барем основните елементи што еден 
раскажувачки текст ги содржи: „почеток, 
средина и крај“180? Овој принцип е наследен 
уште од Аристотел, според кого заплетот е 
темелно својство на приказната како мето-
нимија на текстот, па реализираните приказни 
мораат да имаат почеток, средина и крај.
�79 ������ ������� ������ �f V��w �� ���� S������������ 
����y�. �S�p �99��� V��. �06 I��u� 9�� p�9�� 4p. D���b���: 
��������� S������ ��������).
�80 W������� L�b�v�� �����b��ž�v��j� ��ž�v�j�j� u �����k�
�u p��p�vj����� ��k���.��� во: �R�v�j�� �b��j 2. Ožuj�k 
� ���v��j �984. G����� XXIV. O��j�k) 5�.
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 Присуството на приказната е најчесто 
спомнуваната категорија во рамки на тема-
тизирањето на американската микрофикција 
од страна на нејзините автори. Ако за пози-
цијата и функцијата на останатите аспекти 
постојат извесни дилеми или несогласувања, 
проследувачите на жанрот се едногласни: 
секоја микрофикција треба да раскажува при-
казна со „наслов, експозиција/ориентација, 
замрсување, акција и решение.“181 Исто и 
Изобел Стјуарт: „Кратко-кратко колку што 
е краток краткиот-краток расказ, мора да 
ги исполнува основите на подолгиот кра-
ток расказ, кој, општо кажано, може да 
биде опишан како: проблем – конфликт – 
решение.“182 Прашањето што овде недвојбено 
се појавува е дали е можно расказ кој е 
толку долг, односно краток, да има фабула? 
„Се разбира дека може“, вели Г.В. Томас. 
„Само многу кратка. Повеќето од она што се 
случува е кондензирано или имплицирано, 
но нешто мора да се случува.“183 Свесни за 
ова, авторите на најкратка проза посегнуваат 
по исклучителни, „ексклузивни“ заплети 
или заплети кои се фатени во моментот на 
нивниот зенит, прекршување. 

�8� �поредпоред The Micro Fiction Mini Site �����p://������fi��
����.�u��b��.�y2.����/).
�82 S��w����� op. cit.. cit.cit..
�8� G.W. T��������� op. cit.. cit.cit..
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 Во македонската книжевност затекнува-
ме состојба на сосема евидентна поделба на 
пронаративна и пролирска најкратка проза, 
од кои втората е далеку повеќе застапена. 
Во малцинските „фабулатори“ спаѓа дел 
од најкраткото творештво на В. Урошевиќ, 
потоа и М. Манчевски, но особено кај дел 
од помладите автори (К. Кузмановски, И. 
Анѓелков, А. Попова), како и расказите на 
граница со хуморески (В. Тоциновски и А. 
Кујунџиски). Чудно е што типични заплети 
речиси отсуствуваат кај прозаистите кога 
пишуваат микрофикција (Д. Солев). 
 Александар Кујунџиски, покрај Митко 
Маџунков, е автор кој има најголем број 
на објавени дела со оваа најкратка прозна 
форма. Станува збор за четири збирки во кои 
доминираат најкратките раскази, кои тој ги 
именува како: минијатури, новелети и цртички. 
Понекогаш во книгите со микрофикција по-
местува и други два книжевни вида – епиграми 
и афоризми. Станува збор за: За сè и сешто и 
за друго нешто, (1978), Деветнаесет црвени 
каранфили (1994), Надојдени реки (2002) и 
Шах-мат торта (2007). Иако пред сè објавува 
книги за деца, интересно е да се спомне дека 
четирите збирки се меѓу ретките негови книги 
кои не се наменети за таа публика и се речиси 
исклучиво посветени на овој жанр. Првата од 
нив е објавена во познатата библиотека „Кикс“ 



���

Жарко Кујунџиски

која во седумдесеттите години на XX-иот век, во 
четири кола, објавила петнаесетина изданија 
со карикатури, афоризми, хуморески и со 
преодни форми. Меѓу нив, треба да се истакне 
и Настан во автобусот (1974) на Васил То-
циновски, која не е единствена негова книга 
на најкратки прози, но која тој, за разлика 
од Кујунџиски, ја означува исклучиво како 
„збирка на хуморески“. Овде ќе го разгледаме 
расказот „Стан“ како најтипичен за самата 
категорија заплет, многу повеќе, отколку што 
е типичен претставник на македонската ли-
нија на микрофикционалисти, кои обично не 
се толку драматични/наративни.
 Авторите со кои ќе биде споредуван се 
Роналд Волис и Г.В. Томас, обајцата поврзани 
со вкусот за хумор во своето творештво, како 
и Рејмонд Карвер. Роналд Волис е прозаист и 
поет во чија збирка Брзи светли нешта (2000) 
предоминантно се застапени микрофикциски 
дела. Неговите најкратки раскази честопати 
се објавувани во антологиите од таков 
вид. „Грижа“ (1995) е дел од Микрофикција 
(1996) на Џером Стерн, а „Јогурт“ (1990) е од 
Секавична фикција, многу кратки раскази 
(1992) на Џејмс Томас, Дениз Томас и Том 
Хазука. Во делата на наградуваниот писател, 
издавач, уредник и критичар Г.В. Томас, пак, 
доминираат жанровските конвенции, без 
разлика дали во рамки на хоророт, научната 
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фантастика или книжевниот виц. Истите се 
објавувани во десетици списанија, како и на 
неговите неколку интернет страници. „Базен“ 
е пишувана после 1999 година и е преземена 
од неговиот блог. „Народна техника“ на 
Рејмонд Карвер е од збирката За што збо-
руваме кога зборуваме за љубовта (1982).
 Еден од начините да се постигне „ре-
зонантен“ конфликт каков што побарува толку 
краток простор е принципот in medias res. 
Микрофикцијата по својата природа е таква 
што „одеднаш си влеткан во настанот.“184 
Првата реченица на расказот „Стан“ почнува 
со директно именување на проблемот („Тре-
баше конечно да дипломирам, но немав 
услови. На прво место – стан.“) Расказот е 
конструиран според следната структура: 
 А: проблем 1.
 Б: решение 1.
 В: проблем 2.
 Г: решение 2. 
 Како што смета и К.С. Луис, централното 
побарување „за расказите да бидат раскази е 
тоа што тие мора да бидат серија од настани.“185 
Ситуацијата во „Стан“ е типизирана: студент 
бара стан каде може да учи што подалеку од 
вревата на студентските домови. Тргнува во 
потрага, а кога по неколку перипетии конечно 

�84 �.L.S������� op. cit.. cit.cit..
�85 Цит. кај ��y �2004)�� loc. cit., 15.
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го наоѓа, со новото решение доаѓа повторно 
стариот проблем. Вревата, како наративен 
ѕид кој, за да го прескокне, ликот треба 
да се стави во движење, е уште поголема 
од онаа во претходното живеалиште, би-
дејќи во непосредна близина поминува же-
лезничката пруга а, со тоа, и различните 
патнички, експресни, товарни возови... На 
местото на разрешницата, раскажувачот-лик 
добива само совет од ликот на старицата-
сопственичка: „Не грижи се, според планот, 
по едно пет години, пругата ќе се сели во 
сосема друг дел од градот... Стрпи се...“ 
Советот функционира како рампа која се 
спушта пред самото дејство, а разрешницата 
се преобликува во кафкијанска бесмислица, 
бекетовски апсурд, и – хумор. Токму затоа на 
шемата на структурата од расказот ѝ треба 
корекција: 
 А: проблем 1.
 Б: решение 1.
 В: проблем 1’.
 Г: решение 1’. 
 Како што видовме, всушност В е повторе-
на, но видоизменета, малку хиперболизирана 
ситуација од самиот in medias res почеток 
на расказот (А). Двоецот А: проблем 1 (рас-
кажувачот нема мир за учење) – Б: решение 1 
(конечно наоѓа соба) се повторува, со сосема 
мал отклон, во В: проблем 1’ (раскажувачот 
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повторно нема мир за учење) – Г: решение 
1’ (да се помири со најмената соба). Од А: 
проблем 1 – до В: проблем 1’ можеме да 
согледаме раскажувачки свод, и промена на 
ликот (нема-има-нема – на план на дејство, 
односно – несреќа-среќа-несреќа, на план 
на ликот), но Г: решение 1’, од планот на ак-
цијата го префрла фокусот исклучиво на 
планот на психологијата, т.е. промена на 
ликот (помирување наместо дејствување). 
Развојниот тек е забавен со В: проблем 1’, 
а закочен со Г: решение 1’. Ако дотогаш 
раскажувањето подразбирало дејство, тоа 
одеднаш не е стабилизирано во наративно, 
туку во вербализирано решение. Во процепот 
меѓу наративниот и вербалниот план се раѓа 
хуморниот ефект. 
 Структурата на расказот „Стан“ може да 
се претстави и на следниот начин:
 А: желба
 Б: реализација на А
 В: разочарување од Б
 Г: интензификација на В
 Од шемата забележливо е скалестото, 
градациско развивање на дејството, од 
сегмент во сегмент, при што сите елементи 
во самиот расказ се впрегнати да ѝ служат на 
приказната. Веројатно нема ниту еден друг 
вид фикција која како кратката-кратка фик-
ција може толку целосно да ги прилагоди и 



���

Жарко Кујунџиски

реализира „правилата“ за „приказна“ на Е.А. 
По кој напишал дека авторот на кратки раскази 
треба сè да ѝ потчини на приказната за да го 
открие единствениот, однапред создаден 
ефект. Тој пишувал за органското единство и 
искреност на ефектот и неговата севкупност. 
„Во краткиот-краток расказ едноставно нема 
простор за потфабули, за џејмсовска про-
никливост, за бавно развивачки тензии, за 
какви било епизоди.“186

 Слично на „Стан“, и расказот „Грижа“ на 
Роналд Волис започнува со „грижа“, односно 
- „грижи“. Но, доколку кај Кујунџиски грижата 
која предизвикуваше извесна желба се од-
несуваше на еден единствен лик, кај Волис 
грижите се споделени и поделени. „Таа се 
грижеше за луѓе; тој се грижеше за нешта.“ 
Расказот тече како повторливост, не на проб-
леми и нивни решенија, туку на постојано 
нови проблеми и постојано исти гледишта 
за новите проблеми. Редундантноста на 
микроситуациите оди до крајност, со тоа 
што проблемите, односно „грижите“, не се 
разрешуваат, туку само се персонифицираат 
(„грижата растеше помеѓу нив како син, 
со свои настојувања и уште понастојчиви 
побарувања“) и реперсонифицираат. Запле-

�86 W������� �. H�������� �Su���� ��������� ��������� 
S������������ ���������� во: Studies in Short Fiction �W���
���87�� V��. 24 I��u� �) 79.
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тот на овој најкраток расказ, всушност се 
поклопува совршено со самиот расплет, 
станува збор за мала рокада, поточно пресли-
кување на становиштата – ќерката и грижите 
на родителите фокусирани, не на неа, туку на 
самите грижи, одеднаш преминува во грижа на 
ќерката за своите грижи а не за родителите.
 Додека „Стан“ е меѓу малиот број микро-
фикциски дела во македонската книжевност-
која тежнее кон наративизација, „Грижа“ на 
Роналд Волис е меѓу ретките канонизирани 
американски најкратки раскази, со забавено 
или „пригушено“ раскажување. Во друг расказ 
на Волис, „Јогурт“, веќе можат јасно да се 
изделат етапите на приказната, но и нејзината 
дискурзивна обработка која вклучува повеќе 
планови кои му даваат и длабочина и ши-
рочина на раскажувачкиот текст (иронија, 
аналепси, дијалог...) Маж и жена пеш се 
враќаат доцна ноќе од вечера во блискиот 
локал. Периодот сè почесто се караат, па 
нивниот брак е во криза. Мажот размислува 
за разделба. Во моментот кога желбата му 
се чини најсилна и кристализирана, кога се 
чувствува најодлучен, непознат човек му ис-
тура јогурт в лице. Заканата и насилството 
делуваат како deus ex machina за проблемот. 
Еден инцидент, случаен настан, одеднаш 
фрла поинаква светлина врз ситуацијата. 
Тој ја гледа својата сопруга со други очи. 



���

Жарко Кујунџиски

Караниците се заменети со нежност, чув-
ствата се видоизменети. Како што вели и 
Калер: „Заплетот претпоставува некаква 
преобразба. Мора да постои некоја почетна 
состојба, потоа промена која вклучува некој 
вид пресврт, па расплет со кој се означува 
важноста на промената.“187 За разлика од 
„Грижи“, „Јогурт“ поставува конфликт (брак 
во криза, судир на различни погледи) и го 
решава (преку агресијата од туѓо лице) со 
заклучок (кризата е моментална, блискиот 
е навистина близок). Решението доаѓа со 
посредство на трето лице – непознатиот. 
Единствената негова изговорена реплика 
во расказот е „мразам парови“. Со неа Во-
лис вметнува и една идеолошка иронија и 
наративна цикличност која изгледа вака:
 А: Пар во криза.
 Б: Човек кој мрази парови го напаѓа А.
 В: Парот не е во криза.
 И во „Јогурт“ сите дадени елементи 
(ликовите, сетингот, гледната точка) се во 
функција на приказната. Микрофикцијата 
врши влепување на речиси сите наративни 
средства околу дејствениот стожер. „Гради-
вото и атмосферата се од секојдневниот жи-
вот и случки, додека класичната реторика 
и маниризми (пр. парадокси, апсурдни и 

�87 J�������� �u������ Književna teorija. �Z����b: �G��� 
200�) 99.
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гротескни ефекти, паралели и епифанични 
анафори), стануваат дел од стилот. Конечно, 
читателот изгледа дека сè восприема на 
исто ниво и во исто време со ликовите и 
раскажувачот, како да скокнал на ‘воз во 
движење’, што е една од најчесто користените 
опсервации за овие кратки-кратки раскази, со 
нивните отворени почетоци и краеви.“188

 Многу често самите микрофикции се 
соголени до конфликт по себе, бидејќи „кон-
фликтот е најважниот дел од фикцијата.“189 
Конфликтот (судир, драма) го има тој ста-
тус, бидејќи иницира течење, процес, што 
е есенцијата на самото раскажување: кон-
фликтот е „извор на напнатост којшто го 
држи читателот заинтересиран за приказната 
и љубопитен да знае што ќе се случи потаму.“ 
Пример за тоа е расказот „Народна техника“ на 
Рејмонд Карвер кој е базиран врз тематскиот 
профил сопруг кој ја напушта сопругата, 
како и врз судирот кој да го земе детето. 
Мотото „започни среде акција“ или „воз во 
движење“ е речиси универзално „правило“ на 
фикцијата која ја создаваат американските 
автори. Ваквата жестока, отсечна наративна 
позиционираност го прави најкраткиот про-
зен жанр, најсовршеното користење на она 
�88 ���������� loc. cit., 84.
�89 H��v�y S���b��u����� �SH�R��� y�u� S�ILLS w���� 
fl���� fi�������� во: Writer. �J��2007�� V��. �20 I��u� �) �4�
�6.
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што Хемингвеј го нарече „врв на ледениот 
брег“ (tip of the ice berg). Карвер ја прифатил 
изјавата на Чехов дека „во краткиот расказ 
подобро е да не кажеш доволно отколку да 
кажеш премногу.“190 Затоа во неговите раскази 
лесно можат да се детектираат сите елементи 
на расказноста. Првиот пасус е концизен 
краток увод во време и место, паралелизмот 
меѓу надворешниот и внатрешниот свет (стем-
нувањето) го префрла дејството внатре, во 
куќата, каде, без никакво објаснување за 
предисторијата на бракот, нè сосредоточува 
со критичниот момент кога сопругот се пакува 
да замине. Не знаеме зошто дошло до тоа, но 
не е ни важно. Важно е што нивниот однос 
расте од молк, во мала војна за превласт над 
„своините“ од кои најтешко е да ја решат 
онаа за детето, а препирката, од тоа кому ќе 
му припадне фотографијата на бебето, пре-
минува врз самото бебе.
 Постапките на ликовите во расказот 
повеќе се одговор на акцијата која не ја за-
сведочуваме во дискурзивниот свет, туку 
само ја затекнуваме реакцијата. „Ова е важна 
дистинкција. Кога ликот реагира, ситуацијата 
е поголема и помоќна од ликот. Ситуацијата 
е таму пред да биде ликот. Реакциите не се 
одлуки, или избори; тие настојуваат да бидат 

�90 Цит. кај ��y �2004)�� loc. cit., 23.
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автоматски.“191 Така, бебето станува објект 
на нивната (ре)акција. Со многу иронија (ов-
де секако треба да се смета и на самиот 
наслов „Народна техника“, во оригинал 
„Popular mechanics“) конфликтот завршува 
во шокантен крај. Растегнато во опози-
цијата сопруг-сопруга, дете е поделено на 
соломонски начин, онака како што, според 
легендата, Александар Македонски го решил 
Гордиевиот јазол. Ненадејниот почеток ре-
довно подразбира и ненадеен, секавичен, 
ситуационен крај. 
 Поголем дел од примерите на маке-
донски микрофикциски дела што овде ќе 
се разгледуваат (текстовите на Маџунков, 
Ќулавкова, Конески, Стрезовски...) повеќе се 
опседнати од дискурзивните можности на 
текстот, од јазикот како таков, од внатрешните 
промислувања и просудувања, отколку од 
раскажувањето приказна со надворешно 
дејство. Како што, впрочем, заклучува и Да-
бески: „Нарацијата е крајно сведена на некој 
клучен дел од настан, најчесто со изоставање 
на повеќето фази од епското дејствие, за 
да се експонира само дел од перипетијата 
или расплетот или, пак, нема ниту дејствие 
туку само ситуација, често и архетипска, 
преку контекстот, воведена во неочекувани 

�9� ��x����� loc. cit. 20.
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конотации.“192 Македонските автори на 
најкратка проза неретко не се ни свесни 
за констатацијата на К.С. Луис. „Настан во 
автобусот“ на Тоциновски, на пример, се 
сведува на едно едноставно поместување 
од ординарното, обичното, затврденото – во 
автобусот во кој секој ден се возат работ-
ниците и ја играат „играта со удирање и 
погодување“ влегува генералниот директор 
кому веројатно „му се расипал мерцедесот“. 
И покрај неговата хиерархиска надреденост, 
тој не останува поштеден од работничката 
игра. Драмата во расказот нема развој, туку 
е само ненадеен влез во обичното на нешто 
што не успева да го наруши затврдениот тек 
на рутината. Директорот не возвраќа, не го 
бара виновникот, дури не успева да го крене 
гласот во негодување... Дејството е составено 
од една кардинална функција (гнездо, 
диспечер, момент на ризик) и од неколку 
следствени катализи, потчинети на гнездата 
(автобусот се приближува кон градот, луѓето 
се смеат). „Настан во автобусот“ е како мал 
скеч со морализаторска заднина, без нимала 
промена, ниту во рамки на текот на дневната 
рутина, ниту во ликовите. 
 „Коњ“ на Митко Маџунков е уште попо-
клонички настроен кон овие концепти – тој 
е сочинет од три слики кои се нижат обрат-

�92 Дабески�� loc. cit.
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нохронолошки, без да се инсистира на не-
каков раскажувачки развој, туку на развој (од-
мотување) на впечатоци за односот помеѓу 
раскажувачот и неговиот коњ. Расказот е 
замаглена медитација поставена меѓу две 
исчезнувања, ништавила, физичко и мета-
физичко – заборавање, што го поврзува со 
нанофикцијата на Хемингвеј. Ваквиот вид 
расказност стои поблиску до зборовите 
на Алберто Моравија за заплетот, дека тој, 
„не е ништо друго освен вкупниот збир на 
идеолошките теми коишто се судираат и 
соединуваат меѓу себе на различни начини. 
Заплетот не е составен само од интуиција на 
чувства, туку пред сè од поетски изразени идеи 
кои се убаво оформени.“193 Во македонските 
најкратки прозни дела дискурсот редовно 
доминира над приказната. Фабулата најчесто 
е многу позамаглена, забавена, редовно 
побогата со описи, рудиментирана, дури 
и – метафоризирана. За неа важи она што 
Стив Мос го кажува за дел од „неканонската“ 
американска микрофикција која „честопати 
завршува како дел од приказна, со ликови 
кои стојат во ситуација која не води никаде. 
Расказ е расказ само ако ги содржи следните 
четири елементи: сетинг, лик/ови, судир, за-
клучок.“194 Разликата меѓу американската 
�9� ��b���� ����v���� �T��� S����� S���y ��� ���� ��v����� 
во: ������� 258.
�94 ������ S��v�. �Y��� Y�u ��� �� � �����u� W�������. 
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и македонската проза главно може да се 
постави по однос на две точки. 
 1) Се чини дека во поголемиот дел 
(„Коњ“ на Митко Маџунков, „Миг“ на Блаже 
Конески, „Пукнат е лустерот“ на Иван Точко, 
„За фрагментот, фрагменти“ од Александар 
Прокопиев, „Скулптор“ на Христо Петрески...) 
изостанува моќен, кардинален судир. 2) 
Последицата на приказната, позната како 
заклучок или епилог, многу често е мора-
лизаторска, со тон на резиме, понекогаш и 
– наравоучение, без разлика дали е дадена 
од аспект на ликот или на раскажувачот. Сето 
тоа ја отапува наративната острина на делата. 
Мос за заклучокот вели „тоа не значи дека 
постои наравоучение (Правдата е награда по 
себе. На крајот, љубовта победува“) или де-
ка самиот судир е разрешен.“195 Сепак, тре-
ба да се има предвид дека американската 
книжевна и културна традиција е многу повеќе 
ориентирана кон фикциското и приказната 
како модели на животот и постоењето, отколку 
македонската средина. Дури и современата 
американската поезија, меѓу своите базични 
одлики важи за – наративна196. Македонските 

�����p://www.��w���������.����/55�f������/55������.
������).
�95 Ib��.
�96 Да се види кај: S�b��� �����v�k��� ���v�j� ������čk� 
pj����š�v���� во: Spin-off : mala antologija novijeg 
američkog pjesništva. �Z����b: ��k����� ��v�� ������ 
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микрофикции треба да се постават во кон-
текст на целата национална книжевност за 
да констатираме дека покажуваат свест де-
ка за нив најсожетиот простор е премногу 
тесен (краток) за да ја следи целата крива на 
структурата на раскажувачкиот текст, така што 
најчесто следи само нејзина подваријанта. 
Структурирана повеќе како виц, песна во 
проза, модерна басна, таа ја екстензивира 
експозицијата или заклучокот и ретко кога 
се движи кон акција во растеж, климакс, 
или до неочекуван, драмски пресврт. За нив 
се релевантни зборовите на Чарлс Меј дека 
„нарацијата која читателот ја добива е онаа 
која веќе е дискурс, која веќе завршила како 
настан, па ништо друго не ѝ преостанува освен 
да заврши во својот естетски, ненастанен 
начин – преку тон, метафора и преку сите 
други, чисто артифициелни конвенции на 
фикционалниот дискурс. Затоа, неминовно 
е настаните во раскажувањето да бидат 
мотивирани или одредени од потребите на 
дискурсот.“197

 Спротивност на ова е расказот со виц-
ефект насловен „Базен“ од Г.В. Томас. Тој 
е пример и за она што авторите како Харви 
Стенбрау или Кемил Реншо го нарекуваат 
„сугестија“ или „импликација“. Сугестијата 

���v���k��� �99�).
�97 ��y �2004)�� loc. cit., 21-22.
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има различни употреби во рамки на мик-
рофикцијата, но едно од фреквентно 
користените е погрешното наведување. Тоа 
е важна функција во научно-фантастичниот 
расказ каде земјаните, кои се гости на 
планетата на „инсектовидните Југотинци“, 
решаваат да се капат во нешто што мислат 
дека е базен. Овој настан за нив ќе се претвори 
во кошмар, бидејќи базенот е – септичка 
јама. Стенбрау говори за „виртуелното 
проширување на приказната“ токму преку 
„сугестивните назнаки“ и импликативноста на 
микрофикцијата, така што неретко приказната 
изгледа подолга од тоа што е. „Изгледа дека 
почнува пред нараторот да почне да зборува 
и продолжува после последниот ред“198, а 
тоа овде е постигнато преку колизијата на 
различни (цивилизациски) перспективи.
 Без разлика дали станува збор за дела 
ориентирани кон фабулизација, стилизација 
или за испитување на дискурзивните можнос-
ти, микрофикцијата содржи уште една важна 
карактеристика, тоа е рационалноста во 
користење на елементите. Како што вели 
и Бенјамин: „Половината од уметноста на 
раскажување расказ е да се ослободи од 
информација. Бидејќи на читателот му е 
дозволено да интерпретира нешта, расказот 
изобилува со недоволно информации.“199

�98 S���b��u����� op. cit.
�99 Цит. кај ��y �2004)�� loc. cit., 22.
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3.4. „Култ на крајот“;

 Како и со повеќето прозни записи на 
Блаже Конески, своите најкратки прози, Вла-
да Урошевиќ редовно ги објавува во склоп 
на своите збирки поезија (1956, 1962, 1967, 
1975, 1986) Веќе во својата прва книга, Еден 
друг град (1956), обединува три различни 
книжевни „комбинации“. Првиот е лирски 
песни, вториот кратки прози а третиот – склоп 
на прозни пасажи и стихови. Именуван како 
„Глетки или деца и сенки“, во вториот циклус 
на збирката, Урошевиќ поместува седум 
кратки прози кои, поради градскиот, урбан 
сетинг, вкусот за фантастика и изненадување, 
карактеристики кои се продолжение од 
доминантиот поетички модел на оваа дебит-
антска збирка на Урошевиќ, се именувани 
како „песни“. Како автор, тој до денешен 
ден е поврзан подеднакво и со прозата 
и со поезијата, секогаш оставајќи широк 
простор за жанровско толкување (книгата 
Мојата роднина Емилија е збирка кратки 
раскази, но и циклизиран роман чии од-
делни глави се поврзани преку ист лик – 
„роднината Емилија“). „Погрешен чекор“ кој 
овде ќе биде разгледуван е поместен и во 
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изборот од неговото творештво (2004), каде 
Урошевиќ ќе ги обедини сите 70 кратки прози 
„расфрлани“ во седум различни збирки под 
индикативниот наслов „опасен предел“. Со 
ова, тој го определува жанровското поле на 
овој книжевен вид како книжевна територија 
во која тешко се чекори, а тоа што во истата 
книга е објавен и избор од неговите поетски 
преводи, укажува уште на еден аспект на овој 
книжевен вид кој се наоѓа некаде „помеѓу“.
 „Периката“ на американскиот прозаист 
и професор по креативно пишување Бреди 
Јудал е, исто така, од неговата дебитантска 
збирка раскази Пуштање на кучињата 
(1988). „Периката“ е единствената негова 
микрофикција меѓу десетте раскази, кои нај-
често се во подолг облик.
 Рејмонд Карвер во една прилика кажал: 
„Краткиот расказ, како и куќите – или 
автомобилите – мора да се изградат до крај. 
Треба да бидат пријатни, ако не и прекрасни, 
за гледање, но и сè внатре во нив треба да 
функционира.“200 Споредбата меѓу „Периката“ 
и „Погрешен чекор“ е само дополнение на 
разгледувањето на приказната и дискурсот, 
бидејќи овде проследуваме поткатегорија на 
самиот дискурс а тоа е – оформувањето на 
неговиот крај, односно завршок. Х.Е. Френ-

200 Цит. кај G����� R. ���y�� �H�w �� ��k� � S������S����� 
S���y W��k�. ��W� ������������ V��u��� 29�� �u��b�� 6�� 
��y / Su������ �997) ���� курзив наш.



���

Најкраткото долго

сис смета дека „сета опрема се бруси до тој 
‘неизбежен’ последен ред“201, додека Џ.К. 
Оутс оди потаму и тврди дека микрофикцијата 
„завршува со последната речница, често со 
последниот збор.“202

 Внимателно проследување на „Погрешен 
чекор“ ќе нè наведе дека сето дејство нависти-
на е насочено кон тој „последен збор“. Иако 
веќе насловот го подготвува имплицитниот 
читател за изненадување и, иако е чудно каков 
е тој парк што почнува на крајот од градот, 
сепак, гласот, визијата на ликот – осамен 
шетач, го воведува читателот, заедно со себе, 
во една неодолива игра на група весели 
момчиња. Конвенциите се веќе прифатени и 
веќе не звучи чудно што тој „бргу“ доаѓа на 
ред да бара со затворени очи. Раскажувачката 
ситуација е трагање по пресвртот, односно 
по моментот кога ќе се случи „погрешниот че-
кор“, навестен уште пред да почне расказот. 
Но, бидејќи ликот инволвиран во приказната 
е и нејзин „заслепен“ раскажувач, тој не 
успева да го види пресвртот, така што „по-
грешниот чекор“ станува не толку значаен, 
а во преден план доаѓа ефектот од него. 
Неименуваниот лик ќе се најде во некаков 
музеј на мермерни фигури. Замената на 
жив наспроти материјален свет е очигледна 

20� H. �. ��������� во: Sudden Fiction. loc. cit., 232.
202 J�y�� ����� O����� в�: Sudden Fiction, op. cit. 246.
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– „играта“ започна со момчиња кои се играат 
а завршува со статуи кои се скаменети. Но, 
тоа не е сè, празниот музеј нема покрив, што 
уште толку го засилува изненадниот ефектот 
на расказот. Но, и тоа не е сè. По принцип 
на метонимија, белата боја на статичното 
(статуите) се присликува на она подвижно, 
живолико нешто кое почнува да паѓа од 
покривот. Расказот на Урошевиќ буквално 
завршува со последниот збор („снег“). Секое 
следно навраќање ги открива патеките на 
раскажувачот, сигналите на дејството, клоп-
ките и магијата на раскажувањето... Сосема 
како што вели Маргарет Воплер: „Авторот 
на краткиот расказ од првиот збор натаму 
мора да биде постојано внимателен за крајот, 
а во кратките-кратки раскази оваа кружна 
структура е најочигледна.“203

 Како што дообјаснува и еден од називите 
на овој вид, изненадната фикција треба да 
има изненадувачки крај, како некој вид кон-
венција. „Секавичната фикција обично, но не 
неопходно, има пресвртлив крај – нешто што 
читателот не го очекува.“204 Исто и: „Многу 
секавични раскази имаат изненадувачки или 
извртувачки крај, но читателот мора веднаш 
да ја препознае резолуцијата, не само 
како плаузабилна, туку и како веројатна. 

20� W�p����� op. cit.. cit.cit..
204 ��p�k�� op. cit.. cit.cit..
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Најдобра резолуција е онаа која доведува 
до тоа читателот да се шлапне по чело и 
да каже: ‘Како не помислив на тоа!’“205 Мик-
рофикциите на Урошевиќ потполно ги 
исполнуваат ваквите претпоставки, не само 
поради неговото настојување за драматични 
или пресвртливи завршоци, туку поради 
неговиот интерес за фантастиката која, исто 
така, меѓу конвенциите, го има отворениот, 
необјаснетиот продор на нереалното, оно-
страното во секојдневното, стварното, преку 
крај кој ќе предизвика неспокојство.206

 Според Алис К. Тарнер, ако го нема тој 
пукот на крајот, нема да биде краток-краток 
расказ, туку само многу краток расказ. „Прес-
вртот може да биде забавен, шокирачки или 
трогателен, но мора да е неочекуван.“207 Мик-
рофикцијата може да се нарече уште проза 
на неочекуваното, бидејќи завршокот кој 
„влијае врз личноста на читателот“ (П. Касто) 
е кодиран до мерило и принцип, исто како и 
сожетоста.
 Во „Периката“, пак, раскажувачот-татко 
го претставува својот осумгодишен син кој ут-
рото нашол перика во кантата за отпадоци. Не 
дознаваме како малечкиот отишол надвор без 
знаење на татка си толку рано и како се вратил 

205 S���b��u�����S���b��u������� op. cit.. cit.cit..
206 Да се види: Роже Кајоа�� „Од бајките до научната 
фантастика�. �Разгледи: бр. 7�� �972) 727�764.
207 ����� �. Tu������ в�: Sudden Fiction, op. cit. 254.
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назад незабележан, но ги фаќаме во моментот 
кога синот лежерно јаде и чита стрипови 
со периката на глава. Но, наместо да тргне 
кон анегдотално, драматично виц-финале 
(како што најавува почетокот), расказот нè 
води во друга насока. Периката одигрува 
улога на евокатор. „Валканата и смрдлива“, 
износена и отфрлена перика, која сама по 
себе е замена за коса, кај неименуваниот 
раскажувач одеднаш предизвикува бура од 
слики и асоцијации. Во нејзината „русост“ 
и „кадравост“ тој ги препознава физичките 
карактеристики на својата сопруга. Следно 
во овој семиозис, синџир од знаци, е прет-
ставата-спомен од минатото „пред несреќата“ 
за неговата, во расказот – отсутна, сопруга. 
Одеднаш, констелацијата сеќавање (во главата 
на таткото) – периката (врз главата на детето) 
магнетски го привлекува раскажувачот кон 
својот син. Го позема в раце. Откако и тој ќе 
го прегрне, синот со периката станува дуп-
лирана личност, еден мимикриски сегмент 
го подвојува неговиот идентитет со оној на 
отсутната мајка и „можеби за неколку секунди, 
бевме повторно заедно, тројцата.“
 Во расказот „Периката“ не можеме да 
зборуваме толку за драматуршки, пресвртен 
завршеток, колку за неочекуван, алузивен 
крај. Разликата меѓу „Погрешен чекор“ и 
расказот на Јудал е што во вториот се по-



���

Најкраткото долго

стигнува т.н. естетско или епифанично 
финале (типично за Џејмс Џојс, меѓу другите). 
Чарлс Е. Меј за примарна карактеристика на 
модерниот постчеховски краток расказ го 
смета токму тоа што „расказите кои се пот-
пираат врз метафорични значења или објекти 
може да постигнат повеќе естетски отколку 
феноменолошки заклучок.“
 Во краткиот расказ отсекогаш се сметало 
дека последната реченица е најбитна. За 
најголем мајстор на превртливи краеви се 
смета Американецот О. Хенри. Тргнувајќи од 
него, Пемелин Касто и Џеф Фулер во нивниот 
есеј „Преврти ја својата приказна“208, прават 
типологија на пресврти. Сублимирано, таа 
изгледа вака:
 1) Вид: шеговит пресврт; средство: удар-
на реплика (punchline); ефект: изненадување 
и/ли насмевање; пример: хумористичните 
раскази на О. Хенри; парадигматичен вид: 
виц;
 2) Вид: ироничен пресврт; средство: иро-
нија; ефект: возбуда на ум и срце; пример: 
ироничните раскази на О. Хенри;
 3) Вид: пресврт на кристализирачка фи-
нална слика; средство: моќна слика; ефект: 
префрлање на фокусот на перцепцијата; при-
мер: „Сопругот на поетесата“ од Моли Џајлс;

208 Да се види: ������y� ����� ��� J�ff �u������ �G�v� 
y�u� ���� � �w����. �www.w������������.������ �0��2 pp.)www.w������������.������ �0��2 pp.)
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 4) Вид: пресврт кој врши обрт на фигурата 
и тлото; ефект: сменета перцепција за самиот 
текст, повторно читање; пример: „Визија“ од 
Луиза Валензуела;
 5) Вид: многукратен крај; пример: „Пиг-
малион“ од Џон Апдајк.
 И покрај изложноста на ваквата поделба, 
четвртиот вид е оставен небулозен и за са-
мите автори, додека петтиот не е засебен, 
туку е комбинација на кои било од првите 
три вида пресврти. Шемата на П. Касто и Џ. 
Фулер всушност може да се сведе на шемата 
на Хелерер и Ќулавкова за трипартната дефи-
ниција на видовите раскази. Прилагодена на 
нашите потреби таа може да се претстави и 
на следниот начин:
 1) расказ на моментот – модел на от-
кровение (епифанија) – ментален впечаток 
– естетски крај;
 2) арабескен расказ – модел на атмосфера 
(арабеска) – визуелен впечаток – сликовит 
крај;
 3) расказ на изненадување и растопување – 
модел на пресврт (гротеска) – инцидидентален 
впечаток – драматичен, феноменолошки 
крај.
 Свесни дека не постојат чисти видови, 
туку дека станува збор за преовладувачки 
елементи, можеме да заклучиме дека „По-
грешен чекор“ на Урошевиќ има пред сè фе-
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номенолошки крај, а „Периката“ на Јудал – 
„естетски“. Како пример за сликовит завршок 
можеме да го наведеме текстот „Цвеќе“ од 
Митко Маџунков. Целиот расказ е формиран 
како резонанца на авторската имагологија 
околу багремот кој колоквијално е наречен 
уште „цвеќе“. Тргнувајќи оттаму тој создава 
низа од спомени-слики за минатото, мотивски 
испреплетени со багремот, препознавајќи го 
самиот негов цвет како двигател на чувства од 
минатото и сегашноста, но без проблесок на 
крајот, туку во завршок кој со реченицата „но 
сепак, изгледа, иако со кревки гранки, по нив 
можеш да се качиш до она катче во круната 
каде дамнешното врапче направило гнездо во 
кое сè уште може да се најде избледена лушпа 
од јајце“, поттикнува моќна визуелизација 
дури и кај оние кои не го познаваат изгледот 
на самиот багрем.
 Овде генерализациите што би се извеле, 
не се врз база на типични примери, напротив, 
беа земени раскази кои ќе прикажат и инаква 
претстава за микрофикциите кои се создавани 
во САД и во Македонија. Сумарните, обопштени 
заклучоци, кои се резиме на доминантните 
обрасци во обете раскажувачки средини, се 
наведени во табелата број 4 на крајот од сту-
дијата.
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3.5. Ликови и/ли гестови;

 Имајќи го предвид она што досега бе-
ше кажано за заплетот, од една страна, и 
дистинкцијата на Ц. Тодоров за два вида 
текстови, оние во кои е централен заплетот 
(апсихолошки, анегдотални) и оние во кои 
е централен ликот (психолошки), од друга 
страна, можеме однапред да заклучиме дека 
ликот одигрува многу важна улога за ма-
кедонската микрофикција, без разлика дали 
тој е во улога на раскажувач или не. Ликот 
најчесто го исполнува текстот со значење во 
македонската книжевност, неговите светоглед 
и размислувања, аспекти и заклучоци, про-
судувања и согледби, во најголем број случаи 
се креативна основа за најкратките раскази. 
За американскиот најкраток расказ, пак, во кој, 
како што видовме, доминира заплетот, како 
и за Аристотел, ликот е – второстепен. Исто 
и: „Парадигматското поимање на карактерот 
разликува збир својства, метафорички кажа-
но – вертикална низа која го пресекува 
синтагматскиот синџир на настани што ги 
содржи заплетот.“209 Сепак, ќе се потрудиме 
да означиме уште неколку насоки и патеки 
околу ова проблемско подрачје, иако пов-
торно не избираме типични примери од обете 
национални книжевности. Напротив.
209 S�y���u� ����������� „����k��� u p��p�vj������ ��k��
�u�. �„R�pub��k���� �98��� b�. �0) �25��26.�„R�pub��k���� �98��� b�. �0) �25��26. 
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 Меѓу Хемингвеј и Манчевски речиси нема 
споредба. Обемот на американскиот писател 
е капитален – тој е автор на десетина романи 
и речиси исто толку збирки кратки раскази. 
Манчевски, кој по вокација е режисер и 
автор на сценарија, има објавено една книга 
во која текстуалноста, сфатена како ја-
зичен код, е ставена во заден план спроти 
празнината и сликовното, но тој е автор и на 
неколку многу куси раскази објавувани во 
домашната и странска периодика. Понатаму, 
не е крај на разликите: двата раскази кои ќе 
ги разгледуваме од аспект на нивните ликови 
се напишани во различни времиња. „Многу 
краток расказ“ на Хемингвеј е првпат објавен 
во книгата Во наше време (1925) а „Дедо ми“ 
на Манчевски е објавен во 2002 во списанието 
„Идентитети“. Сепак, не е сè во разликите...
 „Многу краток расказ“ и „Дедо ми“ ги 
зближува пред сè бројот на ликови – два. И 
веќе со ова исполнуваат едно од начелата 
за микрофикцијата, бидејќи, барем околу 
бројот на ликови кои можат да бидат оп-
фатени во рамки на толку краток расказ, 
постои консензус. За Боб Турбер повеќето 
микрофикции „имаат два лика, некогаш еден, 
ретко кога три.“ Слично и: „Повеќето секавич-
ни раскази имаат само еден или два лика, а 
три или четири веројатно се границата.“210

2�0 S���b��u����� op. cit. 
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 Но, поважно од нивниот број е нивната 
егзистенција. Филип О’Конор смета дека’Конор смета дека 
развојот на ликот е исклучително битен 
за модерниот краток расказ, но веројатно 
микрофикцијата е исклучок. За Г.В. Томас 
во овој книжевен вид ликовите повеќе се 
само профили. Дали во овој книжевен вид 
постојат ликови? Гите Мос одговара дека 
„се редуцирани во речиси секој аспект.“ 
Редуцирани, не значи и дека се исклучени од 
раскажувањето.
 Манчевски, во „Дедо ми“, пред сè ни ги 
претставува ликот на раскажувачот и неговиот 
дедо. Освен чинот-постапка на раскажувачот, 
опишана во самиот расказ, и една мала 
пролептична забелешка („како што многу 
години подоцна, играјќи си на улица како 
веќе возрасен, ја бев погодил девојката што 
тогаш беше вљубена во Куба, а после некоја 
година му роди дете на еден штипјанец“), тој 
не кажува ништо за себе. Ликот не кажува ни-
каков податок за себе. Ниту број на години, 
ниту некаква физичка карактеристика, мана, 
доблест, не овозможува дури ни да се направи 
некаков кроки за психолошки профил како 
заклучок на систем од размислувања. 
 Насловниот лик на дедото, кој исто така 
не е именуван, е сведен на строго ограничен 
број надворешни и внатрешни особини. Ед-
ната од нив е дека чита „бајати“ вести, потоа 
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дека не купува весник туку дека го позајмува 
од близок роднина, и дека е сопственик на 
стари и износени очила. Од сево ова може да 
се заклучи само дека дедото е: економичен, 
односно рационален. Тој не се расфрла со 
пари. Дали тој живее со детето? Дали детето 
има и баба? Дедото е татко на таткото или 
на мајката на детето? Нема одговор на овие 
прашања. Исто како и со раскажувачот, един-
ствени други карактерни особини кои можат 
да се извлечат се оние кои се заклучок на 
неговите постапки.
 Писателот Арнцен смета дека некогаш 
секавичната фикција е неуспешна поради 
немање длабочина на ликот. „Но, вештиот 
писател може да имлицира живост во гес-
товите на ликот.“211 Ликовите во „Дедо ми“ 
најдобро можат да се протолкуваат токму 
преку нивните гестови. Постапката на рас-
кажувачот кој од новопаднатиот снег прави 
грутка и наместо да ги гаѓа своите другари од 
соседството се качува по скалите, ја внесува 
дома и прецизно ја влепува среде челото на 
старецот. Палав е, игрив, има бујна фантазија, 
прецизен е!, но неговиот гест покажува дека 
е и поврзан со деда си, бидејќи токму него 
го избира за гаѓање. Во случајот, топката в 
глава значи наклонетост а не обратно. По-
стои исклучително симпатична топлина во 

2�� Во �O� W������ ������ ��������. op. cit.�� курзив наш.
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тонот на говорот на раскажувачот за својот 
дедо. Всушност, целиот расказ функционира 
како некој спомен, рекапитулар на настан 
што се случил одамна и на кој раскажувачот 
се сеќава реконструирајќи го. „Направив 
грутка (веројатно во дворот)“, и: „отидов дома 
(веројатно трчајќи по скалите)“. Очигледно 
раскажувачот веќе не е дете. Раскажувачот е 
возрасен. Тој одамна не си игра со снег. Веќе 
е возрасен, но не знаеме колку возрасен, 
исто како што и не знаеме колку бил дете во 
спомените што ги евоцира. Се чини дека не е 
„малку“ возрасен, бидејќи фактот „што мно-
гу години подоцна“, „како веќе возрасен“, 
погодил некоја девојка, на ист начин како 
својот дедо, исто така звучи како далечен 
спомен, а девојката тогаш била вљубена во 
некој „Куба“. Подоцна таа му родила дете на 
„некој штипјанец“. Но и „раѓањето“ не е сè 
уште сегашност. Ликот го нема во времето 
на приказната, освен како раскажувач. И 
тој, макар што го пренесува настанот, е кон-
струиран од сопствените спомени за себе и 
за другите.
 Што уште може да дознаеме за ликовите 
во „Дедо ми“? Преостанува уште реакцијата-
гест на дедото. Како и со парите за весници, 
и со новите очила, дедото во своите постапки 
е крајно економичен, рационален човек. За 
разлика од раскажувачот кој е тешко да се 
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подведе под една црта (освен можеби пре-
цизноста во изразот и во гаѓањето), постапките 
на неговиот дедо се во целосен склад со таа 
една единствена карактеристика. Тој прави 
минимум потези за да се исчисти од снегот, 
„сè без збор“, вели раскажувачот. Потоа, 
„веројатно продолжи да чита.“ Дедото, дури 
и во спомените на раскажувачот е како сен-
ка. Не зборува, чита стари весници, носи 
искршени очила, тој е бледо сениште. Ова не 
го пишува во самиот расказ, туку е читателски 
заклучок. Затоа, Арнцен е во право кога вели 
дека „читателите се најголем пријател на 
ликовите. Тие завршуваат голем дел од ра-
ботата.“212 Харви Стенбрау смета дека „во 
секавична фикција повеќе од кој било друг 
жанр, честопати ќе се најдат имплицирани 
ликови.“213

 Како што веќе беше речено, ликовите во 
расказот се неименувани. Ова може да се 
прифати како едно од најчестите правила на 
микрофикцијата. Во поголемиот дел од нив, 
ликовите немаат име. „Постои тенденција во 
кратките-кратки раскази ликовите да останат 
неименувани, давајќи им на расказите при-
рода на ‘секој човек’ или ‘секоја жена’ и 
придонесувајќи за параболичните алузии 
што ги забележав во многу збирки на кратки-

2�2 Ib��.
2�� S���b��u����� op. cit.
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кратки раскази.“214 Овој „евримен“ феномен 
е особено карактеристичен за македонските 
микрофикции, каде изостануваат имињата, 
освен во некои од расказите на помладите 
автори – Кузмановски, Анѓелков, Самарџиев, 
Попова... Но, и Симор Четман се согласува 
дека на ликовите „не им требаат сопствени 
имиња во строга смисла.“215 Според него 
секоја деиктичка ознака би била добра: лична 
заменка, епитет, или дури и показна заменка, 
или одреден член, што за микрофикцијата 
тоа неретко се чини и сосема доволно.
 Идентитетот на ликовите се воспоставува 
преку една единствена карактеризација 
– семејни улоги (мајка, татко, син, брат), 
општествени или социјални ролји (војник, 
пациент, ученик) или преку самата акција. 
Неретко, ликовите се сведени и на само 
една фраза, како во расказот „Пукнат е 
лустерот“ на Иван Точко, каде ликот на соп-
ругата е карактеризиран исклучиво со бес-
крајното повторување, секому и во секоја 
ситуација, на таа реченица која на најбрз и на 
најкраток начин ја детерминира како лик, но 
е исклучително силно сидро за постигнување 
„ефект на реалност“ (Барт). 
 Фразите, релационо-роднинските називи 
и професиите создаваат „поле на очекување“ 

2�4 W�������� op. cit.
2�5 ����������� loc. cit., 129.
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(Изобел Стјуарт), се поставуваат односи „кои 
ја носат емоционалната тежина без да има 
потреба од детална карактеризација“ (Џером 
Стерн). Со самото тоа што раскажувачот е дете 
(како во „Дедо ми“) или ликовите се брачен пар 
(како во „Пукнат е лустерот“) тие веќе сами по 
создаваат извесно наративно очекување, веќе 
содржат – потенцијал. Истото се постигнува и 
преку постапката кога ликовите реферираат 
на некој претходен текст (како Пигмалион на 
Стјуарт Дајбек или „Пес“ на Петрески, кој е 
алузија на последната директно изговорена 
реплика од Процес: „Како пес.“)
 Ситуацијата со „Многу краток расказ“ на 
Хемингвеј е нешто поинаква. Во него ликови 
се неименуваниот американски војник и Луз, 
за која само претпоставуваме дека е Итали-
јанка (бидејќи самото дејство се случува во 
Италија, каде што таа е медицинска сестра). 
Како нешто подолг од „Дедо ми“ тој отстапува 
повеќе простор за карактеризацијата. Целиот 
втор пасус ѝ е посветен нејзе а, и општо 
земено, не постои пропорција меѓу нејзиното 
насликување и она на американскиот војник 
кој е многу посиромашно претставен. 
 Луз постојано е во некаква опозиција со 
метеоролошкото време и со годишното доба. 
За време на топлата и летна ноќ во Падова 
таа е „сталожена и свежа“ а за време на зи-
мата во калливиот и дождлив Порденоне, 
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таа станува загреана за италијанскиот офи-
цер. Ваквата поврзаност на ликовите со 
сетингот конвергира кон постапката на на-
турализмот каде ликовите се одредени од 
силите кои се надвор од нивна контрола а 
зависно од физичкиот свет, само во инверзна 
насока (резервираност, наместо срдечност 
среде лето). За разлика од „Дедо ми“, карак-
теризацијата на ликовите во „Многу краток 
расказ“ не се изведува единствено како ре-
зултат на надворешните случувања, туку и 
преку своите внатрешни немири и пречки. 
Тоа особено може да се каже за Луз која е 
многу повеќе „заоблен“ (Е.М. Фостер) ка-
рактер од неименуваниот војник. Освен што 
е Американец, етикета која директно ја до-
бива, тој потпаѓа под типизираната слика 
за „обичен војник“ – ранет, со потреба само 
„да најде работа и да се ожени“ а, пред да 
ја запознае Луз, љубител на пиење, со други 
зборови, тој е сосема – предвидлив... За 
разлика од него, за Луз знаеме дека „сите 
ја сакаат“ и дека таа сака да пишува писма. 
Нема непосредни интроспекции, за нејзините 
внатрешни размислувања не дознаваме ниту 
директно од раскажувачот, туку исклучиво 
преку нејзините писма до анонимниот војник. 
Најпрво, во нив таа изјавува екстремна љубов, 
но многу брзо потоа – дека нивната љубов 
била детска. Од ваквиот нагол пресврт во 
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нејзините изјави, се дознава дека таа е по-
комплексна, посодржајна од војникот, таа е 
непредвидлив лик а „нерамнините“ во нив-
ната врска потекнуваат и од неа, а не само од 
објективните чинители (војна, задолженија, 
далечина). За неа важи она што го вели 
Мајкл Делвил: „Бидејќи расказот секогаш 
е шематски и конвенционализиран, ликот 
се трансформира во фигура која изгледа 
автоматизирано владеена од неговото или 
нејзиното место во самиот расказ. Затоа, 
ликот изгледа дека ја одредува шемата, што 
за возврат го одредува ликот. Проблем за 
теоријата е изолацијата на специфичните 
механизми според кои психолошкото преми-
нува во митско, кое е значењето според кое 
индивидуалниот расказ се трансформира во 
шематски. Ова воведува изнаоѓање начин да 
се трасира конвенционалната природа на 
расказот до своите изворишта во желбите на 
психолошкиот лик и потоа да ни покаже како 
оваа конвенционална шема го трансформира 
ликот во архетип на желбата.“216

 При таква ликовна систематика, резолу-
цијата на расказот е и „ситуациона иронија“ 
и „релациона иронија“ (Грифит). Најпрво, на-
спроти јасно маркираните места во текстот, 
очекувањата на читателите се изневерени 
– тие не завршуваат заедно. Од друга страна, 

2�6 ��y �2004)�� loc. cit, 19.
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спроти нејзиниот прв серијал од писма и „тој“ 
е изненаден од нејзиниот став во последното, 
единствено писмо. За разлика од расказот 
на Манчевски, кај Хемингвеј и двата лика 
претрпуваат измени од почеток до крај. 
„Плоснатите“ карактеристики на војникот 
дадени на стартот, одеднаш се менуваат и тој 
почнува поинаку да се однесува. И Луз, која 
му испратила „петнаесет“ писма додека тој 
бил на фронтот, одеднаш не е онаа Луз. Оваа 
Луз не го сака веќе. 
 На таков начин, Хемингвеј успева на 
краток простор да развие покомлексна 
карактеризација, во која протагонистите 
доживуваат промена на идентитетот, одне-
сувањето, или погледот на живот, односно, во 
нивниот „карактерен лак“, додека расказот 
„Дедо ми“ се вклопува во мислењето на Харви 
Стенбрау дека „во секавичната фикција овој 
лак почесто се појавува во самиот читател 
или во неговата перцепција на целиот свет 
отколку што е расветлен во приказната.“ Ман-
чевски успева да создаде „’инстант лик’ чија 
слика е веднаш разбирлива.“217

 На прашањето дали може да се постави 
актанцијалната шема на Грејмас, дури и во 
вакви микроуслови, одговорот е потврден. 
Во отсуство на поголем број ликови, местата 
или би биле празни или би се пополниле со 

2�7 W�������� op. cit.
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неантропогени актанти – историски околнос-
ти, предмети, апстрактни категории...
 Актанцијалната шема за расказот „Дедо 
ми“ би изгледала вака:
  Субјект: раскажувачот (дете).
  Објект: топката снег.
  Адресант: желбата за гаѓање, иг-
рата, љубовта кон дедото...
  Адресат: дедото.
  Помошник: празниот двор во кој 
нема други деца.
  Противник: весникот, очилата.
 Актанцијална шема за расказот „Многу 
краток расказ“:
  Субјект: неименуваниот војник.
  Објект: Луз.
  Адресант: љубовта.
  Адресат: бракот.
  Помошник: вработувањето.
  Противник: воените и временски 
околности, далечината, задолженијата, хиб-
рисот на Луз.
 Од сето досега кажано, факт е дека не 
може да се раскаже приказна без ликови 
(актанти, актери, улоги), но во микрофикцијата, 
ликот или ѝ служи на „приказната“, или се 
труди ја исполни/замени истата. Не можеме да 
се согласиме со Томашевски дека „јунакот не 
ѝ е многу потребен на приказната, приказната 
како систем од мотиви може во целост да се 
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ослободи од својот јунак“. Очигледно само 
скицирани или имплицирани, со ограничени 
можности за развој и исполнување, ликовите 
во краткиот расказ се „производ на лирски 
интуиции“, „неидеолошки“ се, а „нивната пси-
хологија е во функција на фактите, а не на 
идеите.“218

3.6. Погледот зборува;

 Уште една споредба на авторски контрас-
ти се Димитар Солев и Расел Едсон. Димитар 
Солев е исклучиво прозаист како што Расел 
Едсон е исклучиво поет. Микрофикциските 
дела на Солев се објавувани рамо до рамо 
со неговите подолги раскази во збирките 
Одумирање на државата (1990), Промена на 
системот (1993)... Солев е автор кој, свесно 
или не, ги изедначува најкратките расказни 
форми со подолгите, сметајќи дека станува 
збор за идентичен вид, именувајќи ги како 
„сосема кратки раскази“. Од друга страна, 
делата на Расел Едсон авторот ги нарекува 
песни во проза, а сметани се и за најуспешен 
пример на „современи басни“. Заедно со 
Енрике Андерсон Имберт, Едсон е еден од 
првите писатели кој во шеесеттите години 
на XX-иот век започнал да пишува приказни 

2�8 Ib��.
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долги само неколку редови и се смета за 
„преродбеник на современата американска 
поезија во проза“ (Делвил).
 Двата наведени расказа се ситуации 
на средба на човекот со персонифицирана 
стварност – предмети и животни. Но, додека 
расказот на Солев е речиси философски 
ориентиран, како своевидна полемика, но во 
монолошка ситуација на ликот-раскажувач, 
расказот на Едсон е конструиран како дијалог, 
со мали, речиси непостоечки, назнаки за 
посочување на говорителот. И покрај желбата 
за конкретизација на настанот преку лични 
именки и силни деикси (Дојран, отпушок, 
канал), раскажувачот ангажира сликовен 
реквизитариум и апстрактна, мисловна 
спекулативност, доведувајќи го расказот 
до алегорија. Желката не говори, но во сим-
боличната претстава на Солев, таа лесно 
може да биде заменета со кој било конкретен 
„стварносен“ пандан на една бинарна хи-
ерархија (роб кој се мачи со претешка задача 
пред својот господар, работник кој е фатен 
во непријатен момент од газдата, синот-дете 
кој паѓа пред неговиот татко и ја извалкува 
својата облека...) Кај Едсон, од друга стра-
на, автомобилот кој зборува и неговиот соп-
ственик имаат рамноправен однос, како двај-
ца новостекнати пријатели или пријатели кои 
одамна не се виделе, па не успеале веднаш 
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да се познаат. Самиот расказ нема претензии 
да даде никаква длабокоумна, философска 
предлошка. Кај него превладува атмосфера 
на насетување, процепот во стварноста е ка-
ко некаков предзнак за она што треба да се 
случи. Поврзувајќи го автомобилот кој првпат 
прозборува за да му посака добра ноќ на 
човекот кој неретко има лоши соништа, Едсон 
лежерено ги остварува зборовите на Делвил 
за неговите текстови. „Дидактичките цели и 
моралните извесности прикачени за басната и 
параболата се проголтани во вознемирената 
поетика на Едсон на метафикционална фа-
булација и ‘парадокс’.“219 Ако за расказот 
на Солев важеше категоријата: полемика со 
себеси, кај Едсон во функција е – бајковиден 
парадокс.
 Солев избира јас-раскажувач (инаку, спо-
ред Д. Коцевски, „јас-формата“ е честа кај 
овој вид проза) кој владее со приказната, како 
што раскажувачот доминира над желката. 
Таквиот раскажувач „во идеален случај ја 
дели просторно-временската егзистенција 
со раскажувачкиот свет и во таа смисла е 
ограничен хоризонтот на неговите гледања 
на надворешниот свет, но можноста на со-
гледување на сопствениот и користењето на 
имагинацијата остануваат неизмерни. Оче-
видецот може да стане творец кој го прикажува 

2�9 D��v������ loc. cit., 16.
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и она што не го видел.“220 Солев токму поради 
тоа го избира тој вид наратор, инволвиран 
наратор-лик, кој е надополнет со функција 
на аспектен лик (Ле Гуин), особено значајно 
и за формалната и за содржинската страна 
на текстот, кој е своевидно сочелување на ди-
вергентни аспекти. Според шемата на Мике 
Бал, целта на Солев не е да создаде напнатост, 
бидејќи и читателот и ликот во ваквиот тип 
проза знаат што и како се случило и каков би 
бил исходот. Погледот озгора, сместувањето 
на раскажувачкото жариште внатре во текстот, 
внатрешната/интерна фокализација (Женет, 
Бал) го става во предност дадениот лик во 
споредба со останатите (во случајот желката) 
и се прифаќа неговата визија како надредена 
и како дел од раскажувачката стратегија.
 За разлика од него, Едсон формира 
модел на загатка, бидејќи ниту ликот ниту 
раскажувачот знаат зошто и поради што 
токму тогаш проговорува автомобилот. И 
едните и другите можат само да нагаѓаат. 
Едсон користи сезнаечка, аукторијална рас-
кажувачка ситуација, но од одвоен, ограничен 
тип, која не му дозволува на раскажувачот да 
биде индивидуализиран, тој не е коментатор 
на дејството ниту интервент, туку само 
информатор. Ваквата позиција на птичја 

220 ��v��� R��k�v���� ��u�k��j� p��p�v���č� u p��p�vj���
���� ��k��u�. �8.�8.
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перспектива (мува на ѕидот, око-камера, кај 
Ле Гуин221), ваквиот речиси нефокализиран 
текст (Тодоров), му послужува на авторот 
уште повеќе да ја загатне, да ја отежни 
неизвесноста на акцијата преку нејзино 
објективно пресликување.
 Според актуализацијата на временскиот 
план кај Успенски, во двата случаи имаме 
синхрона гледна точка, одредена преку 
сукцесивно следење на случувањата од 
позиција на раскажувачот кој на временски 
план се изедначува со ликовите, но со 
различна функција.222 Кај Едсон целта е до-
полнително да се потенцира моментот на 
неинтервенирање на нараторот (како да се 
пишува извештај), додека кај Солев целта е 
да се потенцира личното, посебното на го-
ворителот-набљудувач кој не пишува извеш-
тај, туку дневнички запис со кој тој владее.
 Од претставеното се согледува дека 
наративната категорија фокализатор (под 
различните термини: перспектива, рас-
кажувачка перспектива, раскажувачка ситу-
ација, раскажувачка точка на гледањето, рас-
кажувачки начин, гледна точка, гледиште, а во 
американската критика доминира терминот 

22� U��u�� �. L� Gu���� „����� �f V��w��� во: ������� loc. cit., 
199.
222 Да се види кај: �лавица �рбиновска�� Подвижниот 
посматрач во романот. ��копје: �иг�апрес�� 2000) 
�27.
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глас), е многу важнo, суштественo ниво за 
кратката фикција. Причината е едноставна. 
За разлика од карактеризацијата, градењето 
сетинг или развојот на заплет, тој е многу 
„поекономичен“ елемент, кој речиси и не 
бара дополнителни, вербални асистенти во 
рамките на самиот текст, впрочем како што 
вели и Успенски „гледиштето произлегува од 
проблемите на композицијата“.
 Микрофикцијата, како и останатите 
прозни жанри, се служи со сите типови фо-
кализација, како и со сите раскажувачки 
ситуации, зависно од авторските цели и 
интереси. Но, прифатениот став дека има 
премалку простор за промена на фока-
лизаторот, не конвергира исцело со фак-
тичката состојба. Во „Многу краток расказ“ на 
Ернест Хемингвеј, наизменично се менуваат 
гледната точка меѓу неименуваниот војник 
и Луз. Во „Грижа“, пак, на Роналд Волис, 
фокализатори се, еден по друг, мажот и 
жената а, на самиот крај, и нивната ќерка, 
која претходно постојано била само – објект 
на набљудувањето. Со тоа што таа ја презема 
раскажувачката перспектива, Волис, од ед-
на страна, како „невидливо“ да го развива 
дејството но, токму со промената на гледната 
точка, стабилизира дополнителни значења за 
приказната. Со осамостојувањето на гледната 
точка на раскажувачот дозволува да се опишат 
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и сложени односи меѓу ликовите а, со тоа, да 
се прикаже и ирониски ефект. „Иронијата 
секогаш е резултат на различни разбирања, на 
различитост помеѓу гледиштата.“223 Раскажу-
вачката иронија на „Грижа“ се реализира, не 
преку спротивставените гледишта, туку преку 
прифаќање на моделот на туѓо гледиште.
 За разлика од американската микрофик-
ција, македонските кратки прозни фор-
ми покажуваат извесна статичност, неза-
интересираност за проверување на фока-
лизаторските можности на малиот простор. 
Тие од почеток до крај, остануваат верни на 
избраниот вид раскажување. Како исклучок 
ќе го наведеме Блаже Конески и неговата 
проза „Пеперуга“ во која суштината на 
нарацијата избива токму од судирот на 
различните согледувања на истата ситуација 
(фаќањето на пеперугата). Двете перспективи 
се драматизирани, дијалогизирани, односно 
буквално претставени како говор на „девој-
ченцето“ и нејзината „мајка“. Токму „текстот 
според Успенски е сочинет од различни 
описи или микротекстови кои се изведени од 
различни гледни точки, кои можат да бидат 
протолкувани од надворешниот посматрач, 
или читател на текстот на посебен начин (чи-
тателовата гледна точка).“224 Интенцијата на 

22� R��k�v���� loc. cit., 19.
224 �рбиновска�� loc. cit., 118., 118.
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авторите на микрофикции кои го менуваат 
фокализаторот е свеста дека „една иста 
стварност секогаш се опишува од различни 
гледни точки, а секое од нив несоодветно ја 
воспоставува, на свој начин ја искривува“225, 
што постојано му придодава нов план на рас-
кажувањето.
 Што се однесува до категоријата на 
доверливо-недоверливо раскажување, пра-
шање за себе е дали може на толку краток 
простор да се стекне поим за доверливост на 
раскажувачот, за што редовно е потребно „да 
се помине“ повеќе време со него. Во случајов 
повеќе станува збор за читателска одлука 
отколку за писателска стратегија. На вториот 
би му требал поголем простор и повеќе вре-
ме за да наведе назнаки за доверливост или 
недоверливост, додека читателот самиот 
треба да одлучи дали би можел да верува во 
вистина која е толку кратка. Поради самиот 
крај кој треба да биде изненадувачки може 
повеќе да говориме, не за раскажувач кој е не-
доверлив, туку за недоволно транспарентен 
раскажувач кој е способен да сокрива назнаки 
и да премолчува факти поради изненадниот 
крај.

225 Ib��..
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3.7. Просторна функционалност;

 За разлика од погоре наведените автори 
кои своите микрофикциски дела ги сметаат 
поблиски до поезијата, отколку прозата, ма-
кедонскиот поет, раскажувач и романсиер 
Јован Стрезовски, неговата збирка, најчесто 
полустранични текстови, Тајни (1989) ги 
нарекува едноставно „раскази“. Оттаму ќе 
разгледаме два примера – „Трагање“ и „Нас-
тан“ чии елементи на сетингот (време и место 
на раскажувањето) ќе ги споредиме со оние 
во „Седење“ на Х.Е. Френсис, „Време за 
вечера“ на Расел Едсон и во „Фантазирање“ 
на Роберта Ален. Херберт Едвард Френсис е 
автор на пет збирки кратки раскази. „Седење“ 
прв пат е објавен во 1981 година, подоцна и во 
неговата книга Вознемиреноста на галебите 
и други раскази (1983). „Време за вечера“ на 
Едсон е од Нештото што навистина се случи 
(1964), а „Фантазирање“ на Роберта Ален е 
преземен од антологијата Микрофикција на 
Џером Стерн (1996). Меѓу нив, Ален е авторка 
која најмногу е поврзана за микрофикцијата 
како жанр. Нејзината новела Ќерката (1992) е 
напишана како спој од повеќе кратки-кратки 
раскази, а има објавено и две засебни книги 
најкратки раскази – Патничката (1986) и 
Сигурни луѓе (1997). 
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 Изобел Стјуарт смета дека краткиот-
краток расказ треба да се придржува до 
класичните единици на време, место и деј-
ство како ниту еден друг жанр. Како и со 
останатите наративни категории, и местото 
на случување тежнее кон максимална еконо-
мија на простирање. Дури и кога е недоволно 
назначен, дури и кога се насетува (како во 
„Настан“), дури и кога прескокнува во до-
менот на умот и мечтата (како во „Трагање“ 
и „Фантазирање“), сетингот мора да постои. 
„Таму е, дел од пејзажот на делото“ (К.Л. 
Сторер), „невозможно е да се почне приказна 
без природно воведен сетинг“ (Харви Стен-
брау).
 Расказите на Стрезовски од Тајни ретко 
даваат опширни назнаки за местото на слу-
чување а, често пати, тие и речиси сосема 
изостануваат. Во расказот „Настан“, не само 
што не се именува конкретниот простор, туку 
и воопшто не се индицираат никакви ма-
теријални објекти, освен една „книга“. Но, 
„кога не се укажува на местото, читателот 
самиот го пополнува.“226 Со изборот на лико-
вите („стариот“ и „старата“), тонот на нивниот 
разговор, а во контекст на искуството на 
претпоставениот читател, како и со самото 
дејство на ликот (пребарување по книгите) се 

226 ��k� �������k� ����� ������������ Naratologija. ��������: ������j� k�j����� 
��f��� 2000) 56.
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формира просторната претстава. Мике Бал 
разликува описни теми и описни суптеми. 
Ако куќата е тема а библиотеката поттема, 
тогаш книгата е некој вид на потпоттема. Но, 
и покрај ваквиот составен начин на скло-
пување објект преку составните делови, или 
делови од нивни помали делови, лесно е да 
се претпостави дека во „Настан“ станува 
збор за класичен, семеен дом со библиотека 
во работната или во дневната соба која е 
полна со книги. Покрај честото изоставање 
на сетингот, „сепак, читателот сè уште ја до-
читува изненадната фикција со силно чувство 
за сетинг – честопати силната точка на напад 
помага да се всади просторот во главата на 
читателот, повеќе од секоја дескриптивна 
проза која е лоцирана на истото тоа место, 
како што пишува Чарлс Бакстер во Пред-
говорот кон Изненадна фикција.“227

 Во другиот расказ на Стрезовски, „Тра-
гање“, просторот се чини дека има нешто 
поголемо значење. Одреден е уште на самиот 
почеток: „Неколкуте говетчиња што пасеа во 
саваната, одненадеж ги нападнаа лавови“ 
(курзив наш). Како и во секоја друга битка, 
така и во битката на дивите говеда и лавовите 
просторноста зазема централно место. Во 
расказот е наведено: „се извлече настрана“, 
„се допреа до една грмушка“, „се повлекоа 

227 S������� op. cit.
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назадечки“... Очигледно е дека просторните 
конотации во „Трагање“ се секогаш поврзани 
со стравот и повлекувањето а не со храброста 
и напаѓањето. Првите доведуваат до „слаби“ 
дејства (седнување, барање подлога под себе, 
простор зад себе и крај себе), додека вторите 
доведуваат до „силни“ дејства (убиство, колеж, 
барање жртва спроти себе). И покрај ваквата 
ориентација на расказот на Стрезовски, се 
чини дека одново просторното, физичкото 
мапирање не е исклучивата важност. Тој не 
завршува со „одмазда“ на говетчето, туку со 
„одмазда“ на совеста. Исто како и во „Настан“, 
во кој впечатокот е дека старецот не бара 
нешто по вистински книги, туку во некаква 
имагинарна книга, книгата на животот, кај 
Стрезовски, оскудните просторни назнаки, и 
кога ги има, им се потчинети и служат, не за 
да го оградат, изделат или фаворизираат ма-
теријалниот свет, туку за да пренесат извесни 
ментални „тајни“, супстрати, да „заградат“ 
извесни животни вистини.
 Речиси идентична ситуација како во 
„Настан“ („старец и старица“) имаме и во 
расказот „Време за вечера“ на Расел Едсон. 
Овде самиот наслов, како и спомнувањето 
на масата веќе во првата реченица, ја играат 
улогата на директни контекстуализатори по 
синегдохскиот принцип pars pro toto. Точни 
се зборовите на Бакстер дека во изненадниот 
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краток-краток расказ детаљот се зема наместо 
целото место. Во случајов, делот/детаљот 
(масата) ја заменува целината (трпезаријата). 
Комплетниот расказ, дејството и дијалогот, 
се одвиваат во една празнина – на потегот од 
трпезаријата (каде што е старецот) и кујната 
(каде што е старицата). Овој меѓупростор се 
претвора во трет лик во нарацијата, бидејќи е 
клучен за заемното доживување на старецот 
и старицата. Празнината во просторот се 
претвора во двигател на нивните движења. 
Како што вели Јудора Велти „локацијата е 
крстосница на околности... Местото има по-
долготраен идентитет од нас.“228 Двата лика 
се претставени крајно неподвижни, врзани за 
локациите во кои се дадени на почетокот и 
таму остануваат до самиот крај. Вкотвеноста, 
врзаноста, неможноста за одделување од 
местото „покрај масата“ за старецот, и местото 
„во кујната“ за старицата, е генератор на нив-
ната внатрешна агонија и на целокупната 
наративна драматика. Во таквиот просторен 
тонус, ликовите се впуштени во симултано 
доживување болка. Звукот на паднатите 
„виљушки и лажици, филџани и тацни“ врз 
кујнскиот под го фрлаат во очај старецот и тој 
почнува да се удира себеси, паѓајќи врз подот 
од трпезаријата. Полека станува јасно дека за 

228 �u���� W���y�� ������ �� ���������� во: ������� loc. cit, 
415.
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„Време за вечера“, „иако може да се тргне од 
тоа дека описните делови во раскажувачкиот 
текст се од маргинално значење, тие се и ло-
гично и практично неопходни, понекогаш и 
со одлучувачко значење.“229 Просторот, а со 
тоа и сè што го зазема – предметноста, про-
должуваат да бидат противник во расказот 
на Едсон, издигнати до семантизација, па 
старецот се пресметува со огледалото, го 
крши столот, а старицата ја удира печката со 
секира. Како што тече расказот, така, не само 
просторот, туку и сета просторно проширена 
материјалност, станува пречка за ликовите 
и се стекнува со значење. Нивното реално 
битие, деловите од нивните тела стануваат 
цели на заемни закани. Очекувано, до ниве-
лација не може да дојде, сè додека не се укине 
барем една од трите материјалности, еден 
од трите лика – старецот, старицата, целиот 
физички свет. Борбата со последниот би била 
невозможна, па затоа старецот „едноставно“ 
се проголтува себеси.
 Друга битна карактеристика на сетингот 
во микрофикцијата е неговата претежна 
урбаност. Шарлот М. Рајт заклучува дека 
„кратките-кратки раскази се поразно урбани 
(...) Без разлика дали ова се должи на пи-
сателите или на нешто друго, поруралните 
региони на земјата сè уште не се откриени 

229 ����� loc. cit., 53.
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или едноставно не го сакаат жанрот, или 
кратките-кратки раскази не се способни да 
позајмуваат од руралниот сетинг.“230 Ваквата 
карактеристика важи за обете национални 
книжевности. Иако во македонската микро-
фикција ретко кога директно се упатува на 
географска одредница, најчесто станува јасно 
дека се тоа урбани простори (Г. Стефановски, 
М. Манчевски, К. Кузмановски, со исклучок на 
М. Маџунков). И кај Американците (на пример 
текстовите на К. Форше, Л. Бери, Е. Хемингвеј, 
С. Дајбек) сетингот е речиси редовно градски 
(„Кашлицата“ на Хари Хјумс е исклучок). „Се-
дење“ на Х.Е. Френсис спаѓа во примерите за 
урбаност на овој тип дискурс. Просторот во 
расказот „Седење“ е близок до зборовите на 
Лотман дека „веќе на ниво на наттекстовното, 
чисто идеолошко моделирање, јазикот на 
просторните односи претставува едно од 
основните средства на разбирање на ствар-
носта.“231 Постојаната блискост на двата 
анонимни лика кои упорно седат „на предните 
скали“ во еден анонимен град, пред куќата 
на една неименувана личност, идеолошки 
ќе ги направи сопственици на неговата ку-
ќа, откако него ќе го нема на Земјата. Во 
овој случај границата ќе стане најважното 

2�0 W�������� op. cit.
2�� Ju��j �. L�������� Struktura umetničkog teksta. �����
����: ������� �976) 288.
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типолошко облежување на просторот во 
расказот „Седење“. Една од суштествените 
карактеристики на текстот е делбата на свое 
и туѓо, внатре и надвор. Според Лотман, 
оваа ситуација е основен и најпрост случај 
на просторност, бидејќи границата го дели 
просторот на два дела во кои спаѓа секој 
од ликовите одделно (куќата му припаѓа на 
сопственикот – тремот на брачниот пар кој 
секојдневно мистериозно седи таму). Според 
ваквото расчленување, а по логиката на 
нештата, штом се ослободи празно место 
отаде границата, тоа ќе биде пополнето со 
личностите кои се најблиску, или до самиот 
лик, или до самиот простор отаде граничната 
линија. Така, парот ја добива куќата која ја 
имал запоседнато. Ефектот на расказот кој 
инклинира кон параболична смисла, е постиг-
нат со тоа што на местото на границата на 
секоја куќа, во целиот град, ќе се појават луѓе 
кои се закануваат кон личниот простор на 
секој граѓанин одделно.
 Во дел од расказите, поради економич-
носта за сместување, веќе самиот наслов 
е ориентир, за да не мора дополнително 
непотребно да се реферира во рамки на 
текстот. Џоан С. Попек тврди дека „сетингот 
честопати може да биде воведен со насловот, 
со давање насет на просторот и времето 
така што читателот ќе биде подготвен да 
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влезе во приказната речиси имајќи идеја ка-
де и кога.“232 „Мостот“ на Памела Пејнтер, 
„Низ вратата“ на Дејвид Ордан, „Беласица“ 
на Блаже Конески, „Куќата на лудаците“ на 
Митко Маџунков, „Настан во автобусот“ на 
Васил Тоциновски, „Стан“ на Александар 
Кујунџиски, се текстовни докази на зборовите 
на Џером Стерн дека „сетингот мора да биде 
одреден и јасен уште на почетокот... Исто 
така, продолжува Стерн, сетингот е важна 
алатка за да се изгради тон и атмосфера.“233 
Според Марк Милс „сетингот (време и место) 
влијае на приказната на истиот начин како 
што културното опркужување и наследство 
влијае на личноста (Велти)... Сетингот исто 
така раскажува за макро-размисли, како што 
се социјалните и политичките карактеристики 
на времето и местото.“234 Интерпретацијата 
на расказот „Карпатија“ од Џеси Ли Керчевал 
однапред би била поедноставена, ако се знае 
дека тоа е име на историски познат, подвижен 
објект, имено бродот кој прв дошол да му 
помогне на „Титаник“.
 Насловите „Недела во паркот“ на Бел 
Кауфман и „Недела во зоолошката“ на Стју-
арт Дајбек, пак, функционираат и како 
просторни и како временски сидра. Уште за 

2�2 ��p�k�� loc. cit.
2�� S���� ��99�)�� op. cit.
2�4 ������� loc. cit., xv.
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Бахтин хронотопот е организационен центар 
на основните сижејни збиднувања. Како што 
може да се види, низ хронотопот се зачнуваат 
и разврзуваат сижејните заплети. Тој е од ос-
новно значење за формирање на сижето на 
текстот, бидејќи го определува „сижејното 
единство на литературното дело и неговиот 
однос кон стварноста“. Хронотопот на рас-
казот „Фантазирање“ на Роберта Ален е 
подвижен – патување со автомобил кон 
Лас Вегас. Ален користи контрамотивација 
на описите сфатени според принципите 
на реализмот. Времето (неколку минути) и 
местото (во автомобилот кој брзо вози) се 
остварени преку говорот на свеста на неиме-
нуваниот аспектен, женски лик. Според 
Бал ова е најефективната, најнеупадлива 
мотивација поврзана со фокализацијата. 
За посматрањето на неименуваниот лик е 
потребно време и, со тоа, описот е врзан со 
проток на време. Но, во случајот, самото наб-
људување е и мотивација. 
 Од патување кон референцијален (енци-
клопедиски) топос, преминува во фантазија, 
желба, мечта, во метафоричен простор на 
среќата, иако и тој е физички одреден (Њу-
јорк, Централ парк). Со други зборови, од 
ефемерност и бесмисла (брзо возење, кавга, 
хаос), во смисла (пријатен љубовен состанок). 
Ваквиот просторно-временски трансфер, Бах-
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тин го објаснува на следниот начин: „Какви и 
да се смислите, за да може да се вклучат во 
нашето искуство, мораат да добијат некаков 
временско-просторен израз т.е. знаковна 
форма која ја слушаме и гледаме. Без таков 
временско-просторен израз не е можно дури 
ни апстрактното мислење. Според тоа, секој 
влез во сферата на смислите се врши само 
преку вратата на хронотопот.“235 Дури и во 
двете „крајни дестинации“ на ликовите, ре-
алната и замислената, може да се прочита 
смисла, значење. Лас Вегас како слика за 
порок и забава, наспроти Централ Парк ка-
ко идилична слика за тишина, смиреност и 
романтика.

3.8. Мигот како време;

 На категоријата простор, природно се 
надоврзува и категоријата време. Покрај 
Конески и Урошевиќ, Иван Точко е еден од 
најраните практикувачи на кратките форми 
во проза, но за разлика од нив, тој ги објавува 
во засебни збирки – Вино за душите (1968) и 
Грев (1971). Иако прозаист и драмски автор, 
втората книга, Точко ја поднасловува како 
„лирски минијатури“. Во краткиот поговор 

2�5 ������� ��������� O romanu. ��������: ������� �989) 
�88.
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кон неа авторот своите дела од претходната 
збирка, Вино за душите, самиот ги именува 
„минијатури и новелети“. Џојс Керол Оутс, 
пак, е хиперкреативна авторка која пишува во 
рамки на различни книжевни родови и видови. 
Оутс има објавено над педесет романи, 
бројни збирки кратки раскази, поезија и есеи. 
Прозата „Бавно“ е напишан во осумдесеттите 
години.
 Расказот е изделен временски отсечок 
од бракот на двајца луѓе, отсечок кој опфаќа 
не повеќе од десетина минути. Како што вели 
Боб Турбер за времето во микрофикцијата 
– „премногу е ако заземаат простор од ден 
најмногу два.“ Но, како што алудира и сами-
от наслов, „времето на раскажувањето“ на 
текстот е изведено да изгледа многу подол-
готрајно од „времето на приказната“ (То-
машевски, Женет). Оутс користи трајни 
форми на глаголите (приближува, продолжува, 
оддалечува) како и глаголи кои сами по се-
бе значат развлекување, оддолжување на 
дејството (продолжи, оддалечи, движи). Самиот 
расказ реферира главно на еден момент во 
самиот текст именуван како „се враќа дома 
во погрешно време“ (курзив наш). За жената 
што го пречекува мажот во времето кое е 
погрешно, без разлика дали порано или 
подоцна од некое точно предвидено, сета 
смисла е насочена во таа временска точка. 



���

Жарко Кујунџиски

Целиот период понатаму, колку и да сака таа, 
како лик, или нараторот, како пренесувач 
на приказната, да биде оддолжен, веќе им-
плицира нешто погрешно, нешто што не е 
такво какво што треба да биде. Резолуцијата 
„и во тој момент таа знае дека нивниот 
живот ќе се подели на половина, иако не 
знае, додека полека му се приближува, ни 
како, ни зошто“, се содржи уште во првата 
реченица. „Обликувањето на моментот кој-
што синтетизира синџир настани може да 
доведе до комплексни временски структури 
кои предизвикуваат сегашноста, којашто е 
најобичната временска димензија на краткиот 
расказ, да се стопи и да стане таква што не 
може да се разликува од минатото и иднината; 
просторот е раширен преку еден или повеќе 
епифанични мигови.“236 Во „Бавно“ на Оутс, 
токму во тој еден и единствен, епифаничен 
миг, дел од секунда, за ликовите се вгнездени, 
се обединуваат, трите временски модели (се-
га, вчера и утре) и претставуваат симетрала 
на нивните судбини.
 Краткиот простор со кој располага микро-
фикцијата подразбира и скратен простор за 
манипулација со времето на раскажувањето. 
Џером Стерн смета дека „хронологијата 
треба да биде рамномерна и линеарна. 
Скокови во време – пр. флешбекови – го 
збркуваат сегашното време и ја разбиваат 

2�6 ���е�� loc. cit., 84.
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тензијата.“237 Поради тоа, најкратките рас-
кази, редовно линеарно раскажани, течат 
во точно ограничени временски рамки, нај-
често избројливи во минути, часови или, 
најмногу во – еден ден. Ретки се примерите 
како „Пазачот“ на Брајан Хиншо кој опфаќа 
подолг период, веројатно од неколку недели 
или „Многу краток расказ“ на Хемингвеј кој 
се простира на речиси цела година. „Седење“ 
на Х.Е. Френсис и „Важни нешта“ на Барбара 
Л. Гринберг, пак, само условно опфаќаат 
многу години, но главно акцентот се става на 
неколку изделени мигови кои ги исполнуваат 
со значења целите меѓупериоди. Така, за да 
опише еден ден, Х.Е. Френсис користи десет 
реченици, а за да прескокне години само една: 
„Седеа таму со години.“ Во таква смисла, за 
микрофикцијата не можеме да зборуваме дека 
владеат истите правила за времето како во 
романот. Самиот Френсис ќе каже: „Големиот 
протагонист време се жртвува. Времето ста-
нува антагонистот на писателот. [...] Времето 
во приказната, во својата потполна игра 
преку деловите, во нараснувачкиот густеж, 
во богатото искуство кое раѓа константно 
(пре)прочитување, доведува повеќе од чита-
телското сепство...“238 
 Во македонската проза, во расказот „Од 
скришниот дневник на Игно Двојновски“ 
од А. Кујунџиски, се опфатени 32 години од 

2�7 S���� ��99�)�� op. cit. 
2�8 H. �. ��������� во: Sudden Fiction. op. cit., 232.
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животот на ликот на нецела страница, но 
тогаш дискурзивната рамка на приказната 
е оформена во дневнички записи од не-
колку реченици кои се сосредоточени на 
ист датум но од седум различни години во 
текот на периодот (1974–2006). Со ваквото 
децидно периодично поклопување, нарато-
рот доловува и смисловна длабочина, пер-
мутирајќи ја првата реченица изговорена од 
него, субјектот (таткото) и препишувајќи ја кон 
објектот (другиот лик, синот). Преку таквата 
временска игра тој го засилува ефектот на 
кажаното и покажува дека за микрофикцијата 
важат зборовите на Марк Стренд дека таа 
„покрива години во помалку време, време во 
речиси безвремие. Сака да нè испорача та-
му каде бевме пред да бидеме. Целта ѝ е да 
окрепне, да нè подмлади.“239

 И покрај одредниците со кои самиот 
Точко ги именува своите раскази како лир-
ски, тие препознаваат мноштво наративни 
категории, меѓу нив и времето, кое е непоз-
наница за поезијата. Во „Неправда“, многу 
слично како во „Бавно“ на Оутс, постои по-
врзување на ликовите и нивните постапки 
со точни временски делници. Ликовите во 
микрофикцијата обично се шифрирани на 
предестинирани временски интервали чие 
почитување или отстапување од нив, значи и 
наративен прекршок. „Неправда“ е сочинет 

2�9 ���k S������� во: Sudden Fiction. loc. cit., 247.
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од две ситуации – постапка и прекршена пос-
тапка. Во првата, мажот се враќа дома после 
полноќ и жената, како некој ритуал, навика, 
го опоменува за тоа „Секогаш кога ќе се 
вратеше касно дома, таа не пропушташе, а да 
не го касне...“ Сфаќаме дека тоа не е првпат 
да се случи испадот, и дека таквото негово 
врзување за одреден тајминг на враќање, 
иницира и повторлива напната ситуација по-
меѓу нив која на ликот-фокализор му се чини 
крајно одбивна.
 Но, кога истото тоа, во истиот временски 
отсек (после полноќ), ќе се случи, но овој 
пат без соодветната реакција на сопругата, 
сопругот сфаќа дека нема поголема „неправ-
да“, испад, од прекршување на навиката. 
За разлика од „Бавно“, каде времето е пог-
решно, овде времето е исто, но ликовите се 
„поместени“, променети. Предестинирани на 
одредени постапки во одреден временски 
исечок, ликот ја доживува промената – кобно. 
Неговото „пополнување“ на празното време 
(времето без реакцијата на сопругата, без 
симболичното наративно јадро) со низа 
не-корисни, паразитски постапки (туркање 
на столот, палење на светилката, како рас-
кажувачки катализи) не доведуваат до по-
сакуваниот ефект. Ситуацијата е повторена, 
со мала модулација: отсуствува дејството 
на жената, а гневот кај мажот е дуплиран, 
максимизиран.
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 Следот на настани во најкратките раскази, 
исто како и во подолгите, значи процес. 
Како што вели Бал, „процесот е промена, 
развој, и со тоа претпоставува сукцесија во 
време, или хронологија.“240 Самите настани 
заземаат одредено време и следат еден по 
друг во одреден редослед и тоа важи и за 
микрофикцијата, секогаш кога таа раскажува 
одреден заплет. Но, наспроти обидите за 
експериментирање со временското прос-
тирање на најкратките раскази, тие многу 
повеќе од течење во времето се – фаќање, 
зграпчување, компресија на еден миг, исечок, 
без поголеми можности кои оставаат други 
опции. Илустрација за тоа е една од кратките 
прози на Блаже Конески во која буквално 
е опфатен блескотен, секавичен момент 
од животот на ликот. „Миг“ покажува дека 
микрофикцијата не е податна за аналепси, 
пролепси, ретардации, застои, прекини, пара-
лели, ахронии... Во неа траењето најчесто 
се заменува со моментот, со резимето, 
или со паралелното течење на времето на 
текстот и времето на приказната. Во најкрат-
ката проза истовремено владеат двата до-
минантни концепта за времето, изведени 
според Времето во книжевноста од Ханс 
Мејерхоф241. Паралелно функционираат и 

240 ����� loc. cit., 172.
24� Цит. кај S���� ��980)�� loc. cit. 269.



���

Најкраткото долго

згуснато („Миг“) и разредено („Бавно“) време, 
но почесто е првото, отколку второто.
 Имајќи ја предвид, пак, воопштената 
дистинкција наведена кај Бал помеѓу криза 
и развој, под што се подразбира краток вре-
менски период во кој се збиени настаните 
(криза), или подолги периоди кои покажуваат 
развој, може да се извлече извесна мала 
разлика помеѓу третманот на времето во ма-
кедонската и американската микрофикција, 
а секако поврзана со наративните категории 
заплет и лик. Иако „кризата имплицира ог-
раничување: се презентира краток период 
од животот на актерот“ и како таква е по-
типична за микрофикцијата, сепак, поради 
понаративната природа на американската 
микрофикција, спроти македонската проза, 
речиси во сите овде наведени примери, таа 
има нешто поразвиена концепција за времето, 
бидејќи подразбира, како „увид во актерите и 
нивните меѓусебни односи“, така и „квантитет 
на настани.“

3.9. Минималистичка vs. описна сликовитост;

 Кратките записи во проза на Катица Ќу-
лавкова од нејзината книга Друго време (1989) 
со поднаслов „од сон до текст“ авторката 
ги именува различно („раскажани соништа“, 
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„записи“, некаде и како „поетска проза“), 
но интересно е да се нотира дека тие свое-
времено се објавени во библиотеката „Совре-
мена македонска проза“. Деведесет и петте 
кратки текстови се обединети во четири 
циклуси при што се настојува да се создаде 
поцврста структура од „обична“ збирка за-
писи. 
 Две од книгите со најкратки раскази, 
пак, на двојазичниот, македонско-српски 
раскажувач, романсиер и драмски автор, 
Митко Маџунков, исто така се објавени во 
осумдесеттите години, во временска разлика 
од само две години – Меѓата на светот (1985), 
Парадоксален сон (1987), а останатите две 
– во 1998 година – Бегството и повторното 
раѓање на зографот и Дрвото на Нарајана, 
додека најновата во 2008 – Грабнувањето на 
Европа.
 „Кашлицата“ (1993) на Хери Хјумс и 
„Подбивната птица“ (1989) на Лори Бери 
се победници на „Светскиот натпревар за 
најдобар краток-краток расказ“ и се презе-
мени од антологијата на „навистина кратки 
раскази“ Микрофикција (1995) на Џером 
Стерн. Оттаму е и „Сопругот на поетесата“ на 
Моли Џајлс.
 Сите наведени текстови се парадигматич-
ни за неколку категории поврзани со нај-
кратките лирскиориентирани прози. Тоа се 
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описите, сликовноста, јазикот... Но, записите 
на Ќулавкова и Маџунков (неретко и кај 
Урошевиќ, како во „Чудовишта во визбата“) се 
карактеристични по тоа што ја претставуваат 
големата инспирација за македонската 
микрофикција – сонот. Врзаноста на со-
нот, за македонскиот најкраток расказ, 
освен тематолошка има и формална, дис-
курзивна важност. Имено, македонските 
автори, во својата зачестена употреба на 
раскажаните соништа, детектираат една 
темелна карактеристика и на најкраткото 
раскажување и на сонот. Теоријата на сонот 
укажува дека тој се простира во многу кратки 
временски исечоци, епизоди, од неколку ми-
нути, а раскажува опширни приказни кои на 
сонувачите им се чинат далеку подолготрајни. 
Преку пресликување на ониро-формата, маке-
донските раскажувачи го наоѓаат најкраткиот 
пат до раскажување на што повеќе на што 
помалку простор, наоѓаат кондензирано, зби-
ено раскажување во една точка, односно во 
неколку испишани редови. Од друга страна, 
може да се заклучи дека и самата амбивалент-
на и потентна природа на најкратката проза во 
македонската литература е препознаена како 
сосема блиска со комплексната природата на 
самите соништа. 
 Во преттекстот кон збирката со поднаслов 
„Од сон до текст“, Ќулавкова пишува дека за неа 
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„сонот е слобода.“ Таа тврди: „сонот ме одбра 
мене“, неговата амбивалентна, дијаболична, 
корпулентна и потентна метафора. Сонот ја 
избира авторката, но и неговата форма. Овие 
текстови се пронижани со очудувањето и 
чудното. Така, во записот „Ново работно мес-
то“242 се раскажува сон во кој субјектот кој 
говори се упатува прв пат на своето работно 
место. Тоа се наоѓа во зграда длабоко на 
ридот (прво „очудување“), штом раскажувачот 
дојде до него – исчезнува (второ очудување), 
одеднаш патот се дуплира, раскажувачот е 
вратен на почетокот (трето очудување), па 
патот до работата станува неговата работа 
(четврто очудување) и конечно исчезнува и 
самиот пат (петто очудување)... Ваквите дра-
матични пресврти во рамки на толку краток 
простор би можеле да се наречат потентни 
диспечери на раскажувањето, да не имаме 
предвид еден значаен аспект. Тоа е назнаката 
дека се работи за соништа, а во сонот сè е 
можно. Затоа, овие текстови не се доживуваат 
како исклучителни настани и кризни премини 
на ликови, туку повеќе како големи метафори, 
раскажани метафори, „систематизирана ме-
тафора“, според теминологијата на М. Бал. 
Во расказот, иако се раскажуваат процеси, 
впечаток е дека се кажуваат описи (состојби).

242 Записите не се насловени�� но ја презе�а�е првата 
реченици во за�ена за наслов.
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 Спомнатиот автопоетички текст на Ќулав-
кова е интересен уште по една работа. Таа 
тврди дека „во сонот поетот е најмалку и 
најмногу јас: затоа неговиот јазик е колку 
индивидуален, толку надиндивидуален, има 
идентитет, а не се поистоветува со дадената 
стварност и време.“ Во нив авторката е 
опседната со јазикот и јазичните игри, испи-
тувањето на неговата внатрешна логика, 
структура и одгласи (ехо, наследство), затоа 
кај Ќулавкова повеќе надвладува говорот, 
отколку јазикот. Вака доживеана, микро-
фикцијата се доближува до поезијата според 
дефинициите на Колриџ за прозата како 
зборови во најдобар ред, а поезијата за нај-
добрите зборови во најдобар ред.
 Односот помеѓу стварноста и имагинар-
ното (сонот, фантазијата, фантастиката) се 
среќава редовно и во прозата на Урошевиќ, 
но и кај Маџунков. Расказот „Куќата на лу-
даците“ е расказ на атмосфера, нешто што 
е најавено уште во првата реченица („Куќата 
се наоѓаше сред празната чистинка, близу до 
мочуришното устие слично на злокобна шепа, 
сред маглата и топлите пареи.“) која „тврдо“ 
(Јосеф Мистрик) се отвора со именка во уло-
га на субјект. Сепак, понатаму во текстот се 
уверуваме дека кај авторот има извесно по-
местување во доживувањето на описот кон 
димензијата на мала „бескорисност“. Кај него 
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описите не се само орнаментална сфера на 
дискурсот (Женет), не се само „пречки во 
значенскиот раст на текстот“ (В. Бити), туку 
тие се „декор“ за финалната акција – ис-
чезнувањето на куќата.
 Во „Кашлица“, Хери Хјумс создава редица 
фигуративни јазични конструкции. Таткото-
рудар ги носи „рударските тунели во својот 
исцрнет здив“, дробовите се споредени со 
камен, а јазиците на останатите рудари со „риба 
спружена помеѓу зборови“. Во расказот на 
Хјумс, кашлицата добива личност. Споредена 
е со дете. „Постојано беше гладна. Бараше 
внимание. Нè будеше во никоја доба и седеше 
на убавиот стол покрај прозорецот. Зиме, се 
влечкаше зад татко ми како перја на паун 
на женска шапка.“ Мотивацијата на ваквите 
описи е постигната преку посматрањето на 
ликот кој раскажува, што според Бал е „нај-
ефективна, најнеупадлива“ мотивација. Таа 
повикува, не само проток на време, туку и 
одреден емотивен однос на фокализаторот 
кон ситуацијата која ја опишува.
 Арсенал од моќни описи и слики наоѓаме 
и во „Подбивната птица“ на Лори Бери. Лице-
то на сопругот на женскиот, аспектен лик 
има бело-розова боја „како Пепто-бисмол“; 
парот седи во „остров од тишина“; а среќа 
имаат „полно како пиреј“... Сепак, може да 
се забележи дека во овие раскази не станува 
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збор за апстрактната територија на сонот или 
сеќавањето (минатото), ниту за просторот на 
фантазијата. Ликовите и нивните дејства се 
контекстуализирани – тие пеат препознатливи 
мелодии („Rescue the perishing“), се движат по 
улици со свои имиња (Еш), патуваат за познати 
држави (Мексико) и живеат во вистински 
градови (Хјустон), а самите тие имаат имиња 
или прекари (Питер, Дорс)... Функцијата 
на овој вид индиции и информанти (Барт) 
од експликативна и симболичка природа, 
како „периоди на одмор“, според Кемил 
Реншо е дека тоа се „нитки кои ќе ја држат 
приказната.“ 
 Внимателниот однос кон јазикот е 
differentia specifica на микрофикцијата. 
Нејзината формална, речиси радикална ко-
нечност, се претвора во повик за „поетска 
грижливост“ (Г.В. Томас) во изборот на 
зборови. Но, микрофикцијата се залага за 
економична зборовна употреба која е це-
лосно во склад со „развојот на приказната“ и 
со сугестивноста. Овдешните примери инкли-
нираат кон метафоризација и поголема густеж 
на зборовна симболика од својствената мик-
рофикција. Како што можевме да видиме во 
делот за нанофикција, како и во дел од до-
сега разледуваните раскази, овој тип проза 
се служи со дескриптивен минимализам и ре-
чиси фигуративен нихилизам.
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 Така, во расказите на Урошевиќ, Куз-
мановски, Анѓелков, Јудал, Карвер, Г.В. 
Томас, Апдајк... превладува тој поинаков, 
„анорексичен“ однос кон јазикот. „До вторник“ 
на Томас е расказ за преобразба каде целиот 
реквизитариум е потчинет на самиот чин на 
метаморфоза, искажама и низ глаголи, кои 
не само што ја објаснуваат моменталната 
состојба, туку отвораат празен простор за 
следни настани. „Ако поезијата во проза е 
книжевен вид на именките и придавките, 
тогаш микрофикцијата е уметност на извле-
кување на најсочното од глаголите.“243 Во 
таков дух е и последната реченица која е 
најава на нешто што допрва ќе се случи. 
Самиот автор, говорејќи на оваа тема ќе ка-
же: „Инсистирањето на конфликт, заплет, 
анегдоталност на микрофикцијата, само по 
себе доведува до еден друг заклучок а тоа е 
дека таа има минимум ‘описи.’ Ако сакаш само 
да опишуваш, пишувај поезија.“ Описот во 
микрофикцијата се доближува до ставот на 
Славински дека „не само што не го попречува 
растот на семантиката на раскажување, туку 
– од друга страна – врши битна улога во 
нејзиното формирање.“244 Гите Мос смета 
дека кратките-кратки раскази се читаат како 
обиди за развој на „описна метафизика“. Таа 

24� �O� W������ ������ ��������.�O� W������ ������ ��������. loc. cit.
244 J��u�� S��w���k��� „O �p��u�. �R�pub��k�) �0���02.J��u�� S��w���k��� „O �p��u�. �R�pub��k�) �0���02.
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се постигнува преку испуштање придавки, ак-
тивни реченици (Џоан С. Попек), отфрлање 
на „сите“ придавки и прилози (Џејсон Гарли), 
користење остри глаголи, активен глас 
(Г.В. Томас), директна последна реченица, 
затворање со фраза која го упатува читателот 
назад во приказната (Кемил Реншо), користење 
што пократки зборови во дијалогот (Изобел 
Стјуарт), избегнување на модални глаголи а 
зачестено користење скратени изрази (Харви 
Стенбрау), инаку типични за англискиот јазик... 
„Основната функција на раскажувачката 
реченица е да го одржи континуитетот на 
приказната и да го натера читателот да чита 
понатаму.“245 Микрофикцијата како жанр, 
според одредбите на Женет, е пред сè – пара-
липтична.
 „Јазикот мора да биде јасен и, главно, 
книжевен. Комплексна синтакса, возвишен 
говор, или замрсени метафори го отфрлаат 
читателот од непосредниот момент на рас-
казот. Тоа е дифузивен ефект кој можеби 
функционира во подолги раскази, но во 
кратки-кратки раскази служи само за да го 
отуѓи читателот од дејството и за да ја разбие 
тензијата.“246 Во „Сопругот на поетесата“ 
дејството е заматено од последната кон-

245 U��u�� �. L� Gu���� �S������� L������ ��� ����p���� 
Sy���x��� во: ������� �94.
246 S���� ��99�)�� op. cit.
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статација за „дамката“ на прозорецот, а 
во „Подбивната птица“ присуството на 
птицата е своевиден симбол-предзнак, сим-
бол-претскажување. Имајќи ја предвид 
категоризацијата на Славински можеме да 
заклучиме дека авторите на микрофикција 
настојуваат да користат пред сè првостепени 
јазични описи, зачетоци на дескриптивни 
искази, многу помалку распрснат опис – цела 
реченица, на кои им даваат функционалност 
во раскажувањето. Збир од описни реченици, 
или развиени интегрирани описи, се користат 
најчесто единствено во експозицијата, кога 
вршат запознавање со ликовите, сетингот, 
конфликтот...
 Уште еден показател за поголемата врза-
ност на американската микрофикција кон 
приказната, за разлика од македонската, 
која е повеќе ориентирана кон дискурсот, 
може да се согледа и на ова, јазично ниво. 
Американската проза најчесто го користи 
моделот на „епска фикција во трето лице“ 
(Кете Хамбургер), каде доминираат главно гла-
голи со „надворешни“ случувања, наспроти 
мнозинството македонска најкратка проза, 
кое користи презент и претерит, прво лице и 
глаголи на внатрешни случувања. Како и да е, 
обете симултано употребуваат субјективен и 
објективен дискурс (Бенвенист).
 „Нека биде едноставно“ во рамки на 
јазичниот статус на прозата е слоган на 
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главнината од американската проза. За-
клучокот е најблизок до зборовите на Џејсон 
Гарли дека е вчудовидувачко „колку емоција 
и описи може да се пренесат со приказна без 
описни зборови.“247

3.10. Фрагмент – експеримент;

 Александар Прокопиев има објавено 
две засебни збирки многу кратки раскази 
– Младиот мајстор на играта (1983) и Пло-
видба кон југ (1987), но и во неговите 77 
антиупатства за лична употреба (2000) и 
Новите антиупатства за лична употреба 
(2009) го негува краткиот прозен израз, но 
пред сè фрагментот кој е на преминот меѓу 
фикцијата и есејот. Жанровската мешавина не 
завршува овде, туку е пронижана и со басна, 
драма, и со други жанровски композити. Во 
неговиот речиси поетолошки текст кој подоц-
на (2000) ќе најде спроведување на дело, „За 
фрагментот, фрагменти“ (1983), Прокопиев 
во пет пасуси дава пет навидум неповрзани 
кратки исечоци, детали-впечатоци, одломки 
од стварноста. За него важат зборовите на 
Мајкл Делвил искажани за Роберт Блај и Рон 
Силиман „функцијата на детаљот станува 

247 Gu���y�� op. cit.



��0

Жарко Кујунџиски

круцијална категорија на композиција.“248 Во 
многу дела кои Делвил ги испитува во неговата 
студија, минијатуризмот, без разлика дали од 
дескриптивен или секвенцијален вид, е raison 
d‘être на раскажувањето или на лирската 
срж на песната во проза. Раскажувањето на 
Прокопиев е книжевна верзија на Новалис 
кој рекол: „Моето суштество се состои од 
мигови. Ако не ги зграбам со човечка рака, 
оставен сум со неподнослива вегетација.“ 
Обединувачко, врзивно средство за деталите 
е силниот автопоетички набој на расказот. На 
краток простор Прокопиев начнува неколку 
книжевни теми (надреално, однос природа-
дело, мозаичност-фрагментација), правејќи 
своевиден омаж, не само на сопственото 
(пред сè идно) творештво и постапки, туку и 
на постмодерната игра, „расцепканоста и 
расфрланоста.“
 Дилемата што ја отвора Прокопиев во 
своите текстови е дилема за сета микро-
фикција: дали краткото значи, по правило на 
нештата, фрагмент(арност)? Во таа смисла, 
Прокопиев се надоврзува на традиција која 
познава следбеници во многу простори и 
времиња, далечни и блиски, за што Гите Мос 
сведочи дека „фаќањето моменти и нивното 
замрзнување во кратки-кратки раскажувачки 
форми“ е окупација на повеќето авангардни 

248 D��v������ loc. cit., 109.
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млади Данци во последната декада на XX-
иот век.249 Сепак, овде ќе го прошириме до-
сегот на ракурсот и ќе се запрашаме дали 
микрофикцијата е книжевно наследство на 
постмодерната и дали само како таква треба 
да се набљудува? 
 Познатиот американски раскажувач и 
романсиер Роберт Кувер, исто така важи за 
книжевен експериментатор, пред сè поврзуван 
со метафикцијата и она што американската 
критика го нарекува фабулизација (термин 
на Роберт Шолс, кој подоцна е поврзан со 
начелата на постмодернизмот, речиси како 
негова замена). Исто како и „За фрагментот, 
фрагменти“ на Прокопиев. „Ненадеен расказ“ 
на Кувер е напишан во осумдесеттите години 
на XX-иот век, специјално за еминентната 
збирка-антологија Изненадна фикција (1986) 

249 ������ loc. cit., 87-88. Во Данска�� во деведесетти�Во Данска�� во деведесетти�
те години на книжевен план владеел интересот за 
ро�антиз�от. �е актуелизирал преку одново објаву�
вање на избраните фраг�енти од Фридрих и Август 
Вилхел� Шлегел и Новалис�� инаку инспирирани од 
писателот – духовник на Француската револуција 
�ебастијен Р.Н. Ша�фор ��740–�794) со постху�но�
то Максими и изреки, карактери и анегдоти. Делото 
се состои од �266 фраг�енти и било инспирација 
за автори како Шопенхауер�� Ниче�� Аугуст �трин�
берг�� Валтер Бенја�ин�� Морис Бланшо и Фернандо 
Песоа�� кои ја користеле фраг�ентарната фор�а.
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на Роберт Шепард и Џејмс Томас и е објавен 
како „предрасказ“ (frontistory) во самата кни-
га.
 И Кувер, макар што од почетокот до 
крајот прикажува ликови кои постојано се 
пројавуваат во текстот (јунакот и змејот), ја 
испрекинува наративната линија со паузи, 
интертекстуални алузии, автоиронизации и 
метатекстуалност, создавајќи расказ за кни-
жевната меморија, наспроти книжевниот 
развој и еволуција, преку преџвакување на 
минатото, како расказ-манифест на постмо-
дернистичката дигестија. Кувер е свесен дека 
„хибридноста на расказот не е инхибиција, 
туку предност.“250 Хибридноста ѝ конвергира 
на постмодерната култура која го актуализира 
синегдохискиот принцип на „целовитост 
на делот“ кој се фокусира на фрагментот, 
единката, маргината и периферијата. 
Синегдохичната проекција, во духот на пост-
модернистичката парадигма која ги сруши 
„големите нарации“, расказот ја заменува со 
фрагментот, исечокот, секвенцата. 
 Кувер и Прокопиев се опседнати од врс-
ката меѓу апсолутот/тоталитетот и делот/
фрагментот. За нив, „апсолутното може себе-
си да се манифестира во еден епифаничен 
момент, како во одломката, и најчестата ме-
тафора на Шлегел за трансцеденталното 

250 Ќулавкова �2000)�� loc. cit., xii.
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присуство е миговната, ненадејна синтеза, 
создавање единство на моментот во бескрај-
носта.“251 Но, тие се блиски и по својот став 
кон стварноста, што подразбира, според 
зборовите на Д. Коцевски, дека „повеќе се 
заинтересирани за деструкцијата, отколку за 
илузијата на стварноста.“
 Свесноста на микрофикцијата за својата 
формална книжевна граѓа, се разбира, не 
завршува тука, особено за македонскиот 
најкраток расказ. Помладите автори Бранко 
Прља и Димитар Самарџиев и нивните збирки 
За секого по нешто за некого ништо и Зборгија 
во серајот, обете издадени во 2003 година, ја 
користат најкратката форма заради начелата 
на една екстензивна и интензивирана игра 
со книжевните обрасци и теми. Во „Нема 
сон без бон тон“ Прља ја исмева книжевната 
дивинизација на сонот како феномен, притоа 
давајќи му на расказот и една метричко-
ритмичка организација. Димитар Самарџиев, 
во „Воздравотело здравдух“, не само умет-
ничките модели – развој на нарација, градење 
лик, натуралистичка функција на сетингот 
– туку и културолошкото и општествено 
наследство го испревртува, го доведува до 
апсурд, бесмисла, до ефемеризација. Вак-
вите книжевни „скици“ и експерименти се 
свесни за илузијата која ја опишува Леви 

25� ������ loc. cit., 87.
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Строс за доживување на тоталитетот пред 
да се доживеат деловите, која е доживување 
на дискурсот или шаблоните пред да се до-
живеат секвенците на настаните. А, тоа е она 
што го прави краткиот расказ, како што рекол 
Ѓерѓ Лукач, „најчистата артистичка форма.“
 Македонскиот најкраток расказ пројавува 
голем интерес за испитување на обликовните 
можности на самите текстови, нешто што го 
разликува од американскиот, кој освен со 
изолираните примери како Кувер или „Не-
довршената крими-приказна“ на Клифорд 
Ирвинг и Херберт Буркхолц, речиси и не се 
занимава со оваа т.н. хармсовска линија на 
проза. Феноменот не е без традиција, не е 
нов во македонската книжевност. Не само 
Прокопиев и Петрески, туку и Димитар Солев, 
својот, според концептот осамен расказ од 
збирката Одумирање на државата, „Ужина 
во пејзаж“ го конструира во форма на точки: 
„1. Појдоа на излет. 2. Растоварија торби. 3. 
Послаа веленца. 4. Избесија лулки...“ така до 
бројот 17, но во една завршница со тон доведен 
речиси до патетичен проглас, со реторичкото 
прашање. „И како натаму“, реферирајќи и на 
фикцискиот свет и на наративниот систем, 
реченица која ја руши студената аналитичка 
концептуализација на „Ужина во пејзаж“ како 
разголена архитектоника.



���

Најкраткото долго

 Дејвид Брукс појавата на краткиот-краток 
расказ ја поврзува со структуралистичкото/
постструктуралистичкото топење, иако, 
смета тој, „ваквите раскази отсекогаш биле 
присутни како роман, ослободена епска 
песна. Што и да биле тие, големите романи, 
големите епски песни, биле и компилација на 
вакви нешта (текстуални тропи, гамбити колку 
мали наративи).“252 Сепак, фрагментацијата 
не може да се земе како основен модел на 
микрофикцијата, туку само како подвид или 
како сродна но засебна естетска категорија, 
бидејќи сама по себе микрофикцијата е – 
целовитост за себе и за диегетскиот простор 
кој го хармонизира.

3.11. Тематски предиспозиции, жанр на 
исклучителноста; 

 Како што беше кажано, микрофикциите 
на Горан Стефановски се од неговата един-
ствена збирка проза Конзервирани импресии 
(2004). За неа може да се кажат најмалку 
уште две значајни нешта. Дел од тамошните 
раскази претходно се објавувани во три од-
делни циклуси во списанието „Разгледи“ 
(1974, 1979, 1980) а остатокот се „пишувани 
меѓу 1980-1983 година“ и прв пат објавени во 

252 D�v�� ����k��� во: Sudden Fiction International. loc. 
cit. 308.
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посочената книга. Второто нешто е поврзано 
со натамошната перцепција на овој жанр 
како ефемерен во македонската средина, па 
податокот дека Стефановски е автор и на ва-
ков вид литература не може да се најде, макар 
само наведен, во речиси ниту една достапна 
биографија на авторот.
 „Важни нешта“ на американската авторка 
на кратки раскази, Барбара Л. Гринберг, е 
објавена првпат есента 1978 година.
 Формалната хибридност, преодност, не-
обичност на микрофикцијата, не може да не 
биде индикација и за содржинска типичност, 
ако не и – очуденост. Освен превртливите 
краеви, меѓу карактеристиките, барем на 
дел од микрофикциите, е изјавување „важ-
ни нешта“ на необичен или амбициозен 
начин (особено македонските најкратки рас-
кази), како и пренесување на ексклузивни, 
исклучителни настани, како за ликовите, така 
и за оние кои ги читаат. 
 Како што веќе беше кажано, импресиите 
на Стефановски се издвојуваат, бидејќи 
тие се пројавени преку безимен, драмски 
раскажувач кој се обраќа на читателите, и 
кој никаде не е именуван. Расказите не се 
позиционирани во точно зададен град или 
во историско време, туку во секое време и на 
секое место. Како такви, тие би требало да 
прозвучат апстрактно, како параболи, како 
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стартни точки за раскази, но, наместо како 
кроки, нацрти за подолга проза, тие сепак 
делуваат автентично и автохтоно.
 Зошто? Пред сè, бидејќи тематизираат 
гранични, исклучителни животни ситуации. 
А, дури и кога сижејните прагми се банални, 
перспективата, жаришната точка, погледот 
открива нечиј необичен аспект. Расказот број 
40 или број 34 (со самото необнасловување 
на текстовите веќе е создадена естетска кри-
вина) се импресивни впечатоци за обични 
ситуации. Рендал Браун тоа го опишува 
на следниот начин: „Значајните секавични 
дела имаат централноосветлен отвор; без 
него, секавицата не свети доволно сјајно за 
да ја оправда краткоста, ненадејноста. Не-
што лудо живее во центарот околу кое се 
шири пајаковата мрежа. Претсвесно, светот 
набљудуван од сетилата, светот во кој горат 
човековите страсти, секогаш е на работ да 
експлодира.“253 Џорџ Клеј, пак, зборува за 
бисоцијација, термин кој го вовел Артур 
Кестлер во својата книга Креативниот чин 
„за да направи разлика меѓу рутинските 
вештини на размислување на едно ниво 
(каде, на пример, облаците асоцираат дожд, 
паднатото јаболко – пита) и креативните 

25� R������ ���w��� ��www� �� ����y �� ������� 
�S���k�L��� Qu�����y. ����p://����k�����.����/f���
�u���/0�2605.��p).
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чинови кои [...] секогаш оперираат на повеќе 
од едно ниво: состојба во која балансот на 
емоција и мисла се нарушува.“254 Необичноста 
на краткиот расказ се сосредоточува во 
точката каде се преклопуваат две раз-
лични матрици, значенски рамки на од-
нос, асоцијативни контексти, кодови на 
однесување, фокализатори... На пример, 
формалниот однос на кондуктерот наспроти 
хиперсензитивниот патник (во импресија број 
34). Р. Шепард и Џ. Томас, пак, го објаснуваат 
ваквиот статус на микрофикцијата преку 
нејзината лесна запаметливост. „Затоа мо-
же да дозволиме цела страница во роман 
да може да се заборави, но ѝ приоѓаме на 
секавичната фикција како целосно да е 
меморабилна.“255 Додека Мајкл Делвил го 
базира во разликувањето на присуството или 
отсуството на симболички супструктури. 
 Во „Важни нешта“ на Гринберг, пак, се 
укажува дека секој дискурс треба да кажува 
„нешто важно“. Што може да биде тоа? Сè. 
Како некој вид автоиронија, раскажувачот 
си поигрува со општите вистини, сметајќи 
ги за излишни и апсолвирани. Со речиси ди-
дактички тон, ваквиот тип текст пренесува 
порака во облик на парола. Расказите, пак, 
како „Народна техника“ и „Подбивната птица“, 

254 Цит. кај. ���y�� loc. cit., 30.
255 J����� T������� ��� R�b��� S���p����� loc. cit., 13.
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презентираат тенденција на микрофикцијата 
за фокусирање врз исклучителни, особени, 
неповторливи моменти од животот на ли-
ковите кои сами по себе претставуваат екс-
клузивни сегменти од некаква стварност.
 Чарлс Е. Меј смета дека секој краток 
расказ има две основни својства. Како уни-
верзални кодови распознаени од авторите 
и теоретичарите од XIX-иот и XX-иот век, и 
обете се резултати на краткоста на формата и 
традицијата од која произлегле. Тие се: фокус 
на расказот врз основната свест за мистерија 
и нејзината консеквентна зависност од фор-
малните шаблони и структури. „Е.А. По смета 
дека секоја дискусија за оваа форма има 
некој сроден збор кој навестува необичност, 
несекојдневност, неочекуваност, заклучувајќи 
дека ‘елементот на чудност, непознатото’ 
е една од ‘основните состојки’ на кратката 
фикција од XIX-иот век. Овој типичен фокус 
на краткиот расказ продолжува и во XX-иот 
век. Фланери О’Kонор рекол дека краткиот’Kонор рекол дека краткиотKонор рекол дека краткиот 
расказ ‘оживува некои од искуствата коишто 
не сме навикнати да ги опсервираме секој 
ден, или кои обичниот човек никогаш не 
ги доживеал во својот секојдневен живот... 
Нивните фикционални својства лежат да-
леку од типичните општествени шаблони, 
близу мистеријата и неочекуваното.“256 

256 Цит. кај ��y�� loc. cit., 23.
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Тука микрофикцијата е најсилна. Таа е кни-
жевен жанр кој не само што е љубопитен 
за есенцијалното, ексклузивното, туку и со 
самиот свој третман и форма успева да го 
направи обичното – посебно, а единечното 
– универзално, со што ги руши стегите на 
затврдениот став дека прозата, наспроти 
поезијата, е предодредена за – баналноста. 
Напротив, не е претерано да се каже дека 
микрофикцијата е исклучителен книжевен 
вид, вид кој се движи во спротивен правец 
со очекувањата, жанр кој има исклучителни 
потреби, но жанр кој поседува и – исклучителни 
можности.


