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Дејан Атанацковиќ

Скопје, 2019
АВАНТ ПРЕС





Мојот живот е магловит, и секогаш 
кога ќе пристигнат долгите есенски 
дождови со намуртеното, матно небо 
и калливата земја, мене ме обзема не-
одолива тага и немила, потајна болка 
што силно и немилосрдно ме раскинува. 
Тогаш душата ме заболува и срцето 
посакува да се засолни некаде далеку, 
далеку под ова мрачно, тешко небо.

Петар Кочиќ, Во магла
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Н., познатиот истражувач на северните морски прос-
транства, во 1913 година, набрзо по несреќното потонување на 
Титаник, ја информираше јавноста за своето необично сознание 
за ледените брегови. Имено, тој беше првиот истражувач што го 
откри односот меѓу видливиот и невидливиот дел од замрзнатата 
маса, па заклучи дека надводниот дел секогаш стои во однос на 
подводниот во размер еден наспроти осум. Тоа, меѓутоа, не беше 
сè. Гордиот авантурист, на конференција за новинарите, објави 
дека во секој леден брег, поточно во оние скриени седум осмини, 
всушност се крие по една превртена куќа. Тоа се куќи од разно-
видни епохи и облици, тврдеше Н., кој, во текот на подводните 
истражувања, со свои очи, поточно низ визирот на својот нуркачки 
шлем, се уверил во нивното постоење. Недалеку од архипелагот 
Л., под водата, како што тврдеше Н., пред него се покажал град 
кој пловел превртен. Ова сознание на проникливиот Н. веднаш 
му дало несомнен увид во природата и потеклото на ледените 
брегови зашто, како што наскоро ќе се востанови, немало леден 
брег кој во својот подводен стомак не носел по една таква куќа. 
Ледениот брег, им соопшти Н. на зачудените претставници на 
медиумите, настанува кога на островот Р. ќе завладее толку 
студена зима што понекогаш целиот остров се замрзнува и 
зимата проголтува голем број куќи, кои, напуштени и обвиени 
со мраз, се подигнуваат и се одвојуваат од земјата, па набрзо се 
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лизнуваат низ стрмниот брег и исчезнуваат во морето. Некои 
куќи навистина се огромни, вели Н., вистински повеќекатни пала-
ти (замислете, всушност, каква грдотија, сразмерно погледнато, 
се крие под ледената маса што над водата се подигнува неколку 
десетина метри), други сосем скромни, куќички и бараки, помали 
конаци и викендички, и во секоја низ прозорците и застаклената 
врата Н. набљудувал добро зачувани предмети, креденци и орма-
ни, фотелји и лустери, завеси од тантела, библиотеки и играч-
ки, садови и бокали, предмети кои, по некои чудо неоштетени, 
превртени пловеле низ собите, како да танцуваат. Така, пред 
една куќичка, Н. долго и воодушевено набљудувал чаша со толку 
тенко стакло што изгледала дека би можела да се распрсне при 
допир, и таа чаша лесно удирала во стаклото на прозорецот, 
како да го повикува. Во тие соби, на крајот соопштува Н., се крие 
најголемата тајна: тајната на напуштената куќа. Тоа е тајна 
толку голема и страшна што на некој набљудувач, на пример Н., 
мора да му биде речиси сеедно дали станува збор за дворец или 
за колиба. Толку длабока е нивната тајна. И сега, новинарите го 
набљудуваат замислениот и тажен лик на Н., зашто тој некако 
необично замолчи, како одеднаш сознанието за постоењето на 
превртените подводни градови и потеклото на ледените брегови 
да е сосем неважно наспроти таа кршлива, пловечка чаша.
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На почетокот на XX век белградскиот „Дом за оние на кои 
умот им летнал“ беше необична и напредна институција. Во вре-
мето кога во него првпат стапна доктор Душан Стојимировиќ, 
гостите ги дочекуваше одбор составен и од болнички персонал и 
од пациенти. Секој имаше свои задолженија и обврски, немаше 
надредени во строгата смисла на зборот, а самиот поглед на гра-
дината богата со зеленчук и цвеќе, како и на сите ангажирани во 
неговото одржување, укажуваше на посебен пристап кон болните. 
Забранети беа тераписки методи како потопување пациенти во 
вода и полевање со студени тушеви, тогаш сосем честа практика во 
многу градови во Европа и Америка со кои вообичаено се поврзува 
напредокот на психијатриската наука. Врзувањето на пациентот 
за кревет и, воопштено зборувајќи, физичкото ограничување на 
слободата, се правеше само во случаи на најголема нужност. Во 
духот на времето, персоналот и пациентите се собираа хорски 
да пеат во придружба на клавир, кој беше дел од завештаниот 
инвентар на доктор Ромита, пребегнат карбонар од Пиемонт, 
чија јасно одредена желба била неговиот дом, кај народот познат 
како Кулата на докторот, инаку верна копија на една селска вила 
во северна Италија, да се употреби за лекување, тогаш секако 
на најпредизвикувачките, клинички случаи на хистерија, хипо-
хондрија, меланхолија и многубројни неименувани психози. А 
за тоа дека доктор Ромита насетуваше многубројни грешки во 
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пребрзата дијагностика на својата епоха и бараше сојузници во 
времето што разоткрива вистини, сведочеше и таинствениот натпис 
врежан на потпорната греда, во средиштето на големиот салон 
на приземјето, едниот единствен збор обликуван со елегантни 
флорални мотиви: Pazienza. Неколку децении подоцна, во оваа 
иста сала, во 1909 година, доктор Стојимировиќ ја воспостави 
својата позната морално-терапевтска практика на предавања, 
наменети за пациентите и персоналот, на секакви теми, но над 
сè предавања посветени на разновидноста на општествените 
заедници, на нивните различни организации и структури. Не 
беше невообичаено, на пример, Стојимировиќ да посвети и цели 
два часа на разгледување на идеалните градови, на утописките 
држави или на вештачките јазици, инаку во целост преокупиран 
со ставот дека иднината на човештвото лежи во сеопфатните 
идеолошки принципи, како и со тоа дека среќата на човекот во 
најголема мера е остварлива со правилна и доследна примена на 
формативните идеи. За да биде сеопфатен, Стојимировиќ свои-
те предавања обилно ги поткрепуваше со графикони и цртежи 
на училишна табла, а неретко користеше и уште еден корисен 
предмет преостанат од имотот на италијанскиот лекар, гломазен 
проектор на слики – lanterna magica – од почетокот на XIX век, 
кој, иако адаптиран за електрично напојување, можеше да се 
употреби и со палење на првобитно вградената маслена ламба, 
под чиј светлосен сноп пред публиката се покажуваа рачно боени 
фотографии и репродукции на Урбино и Пиенца, тврдината на 
Палман и фаланстерите на Фурие, приказните на Градот на 
сонцето на Кампанела и Утопија на Мор.

Секако, оваа сосем необична организација на болницата 
од почетокот на векот, како некое издвоено утописко општест-
во, придонесе уште на почетокот на првата, а потоа и на втората 
австроунгарска опсада на Белград, на оваа институција истовре-
мено и да ѝ се посвети внимание и да се препушти на судбина-
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та – во зависност од аголот на гледање – можеби токму поради 
уверувањето во нејзината истрајност. Имено, за сите оние „на кои 
умот им летнал“ сто и дваесет корисници на гостопримството 
на белградската лудница, немаше шанси за организиран збег и 
повлекување од бомбардираниот Белград, па тогаш на 35-годиш-
ниот Стојимировиќ му е дадено задолжение, поточно команда, 
да остане во окупираната престолнина и да се снајде како знае и 
умее. Всушност, бескорисноста на лудаците во однос на модерното 
општество свртено, пред сè, кон производството и кон војната 
како темелни основи за напредок, секаде ја одреди лудницата 
како место за вежбање на исклучувањето, како некоја превртена 
тврдина, со изложувањето на телата на пациентите со практично 
утврдување на границите на болката и издржливоста, практика 
што со години вежбање ќе достигне врв во нацистичките логори. 
Токму таквите резултати на модерната епоха, чија модерност во 
многу нешта се сведуваше баш на затворање и злоупотреба на 
лудаците, белградската душевна болница ја осуди и ја преиначи 
во сосем необична општествена околност. Издвоени, да, но во 
рамките на еден функционален свет, при што во надворешниот 
свет, всушност, со години беснееја војни, преврати и убиства на 
владетели, а еве сега и освојувачкото разурнување на Белград. 
Под светлината на свеќите хорот на пациентите и персоналот се 
собираше токму во ноќите на најстрашните артилериски дејства, 
зашто и ништо друго не можеше да се прави, освен да се пренасочат 
мислите и со гласовите да се намали звукот на бомбардирањето. 
(Хорот на лудаците, подоцна се раскажуваше, иако усогласен и 
мелодичен, ја замрзнуваше крвта во жилите на австроунгарските 
војници, кои не знаеја од каде доаѓа таа песна, толку во спро-
тивност со околностите, и во неочекуваните мигови на тишина 
меѓу канонадите тие ги притискаа ушите за да не го слушнат тој 
звук, страшен и нестварен како песна на сирени.) Препуштен на 
низата на настаните, доктор Стојимировиќ, идниот обврзник на 
воената команда, австроунгарската војска, откако ќе маршира во 
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разурнатиот Белград, во истиот миг го апси и го спроведува во 
командата на испитување, верувајќи дека во болницата остава 
доволен број стручен персонал кој правилно ќе се грижи за паци-
ентите. Австрискиот офицер, заедно со германскиот воен лекар, 
нема никогаш да дознае дека сите договори за понатамошното 
одржување на болницата по апсењето на Стојимировиќ ги изврши 
со пациент, сега со непознато име, кој и самиот веруваше дека е 
психијатар, и во тоа свое уверување остави исклучително поволен 
впечаток, како со професионалниот вокабулар, така и со подгот-
веноста за соработка. Ние денес само можеме да претпоставуваме 
зошто болничкиот персонал задачата да води дијалог со окупа-
торските власти му ја препушти на еден пациент. Можеби затоа 
што, според уверувањето на персоналот, никој во таа улога не би 
се снашол подобро? Можеби затоа што во однос на персоналот и 
пациентите сè во Домот веќе беше одредено со зададени улоги 
како во некој театар?

Всушност, театарските активности на болницата беа вооби-
чаена практика, дел од секојдневната терапевтска работа во која 
секој учествуваше според сопствената компетенција, способност 
или дијагноза: рецитираше, пишуваше текстови, градеше сцена, 
пееше, па така настана и претставата, со морално-лековит карак-
тер, единствената од која остана пишана трага, насловена: Што е 
спротивно на разумот, а што не може да се оправда со лудилото? 
Ние денес не знаеме ништо повеќе за таа претстава, освен дека 
секој од учесниците требало да изрецитира нешто спротивно 
од своето сфаќање за моралот, некој вид прекор упатен кон 
општеството надвор од ѕидовите на болницата, кој – веќе е јасно 
од тој текст – е доживуван како целосна спротивност на сè што 
е разумно. А дека разумот беше вредност на која секој пациент, 
како по правило, речиси религиозно се повикуваше, како и тоа 
дека во него бараше морална потпора и исцелување, потврдуваат 
не само малобројните зачувани фрагменти од оваа претстава туку 
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и во тие фрагменти јасно искажаниот став: разумот и лудилото се 
само две, со склопот на околностите раздвоени, варијанти на една 
иста човекова судбина, па разумот никогаш не се спротивставува 
на лудилото, која е само една стигматизирана состојба на разумот, 
само една човекова глупост. За овој став (кој, всушност, често е 
соопштуван во предавањата на Стојимировиќ) повеќе ќе стане 
збор и во списите настанати во текот на неговото привремено 
затворање, но за тоа малку подоцна. За миг да се вратиме на спо-
менатата театарска претстава, на која можеби сосем непотребно 
ѝ се припишува некаков конвенционален карактер, зашто таа 
секако беше еден алтернативен театар за своето време, веројатно 
без зададен текст, туку повеќе некој вид хорско рецитирање кое, 
претпоставуваме, се одвивало на следниот начин.

Во замрачената просторија, како хор во грчка трагедија, 
една група, облечена во маски со животински лица – јазовец, вол, 
мечок, пес, зајак – на глас го повторува прашањето од насловот: 
„Што е спротивно на разумот, а што не може да се оправда со 
лудилото?“ На ѕидот или на посебни завеси сликите проектирани 
со лантерна прикажуваа алегорични сцени – типични за цртежите 
и фотографиите на стакло од тоа време – комични приказни на 
ситни и крупни палавости, крадци и политиканти, лажни сведоци, 
суетни богаташи и офицери, поткупени судии. А од наводната пуб-
лика (наводна – зашто истовремено секој беше и актер и публика) 
стануваше некој и ги извикуваше своите одговори на понудените 
глетки: „Да даваш лажни ветувања! Да се китиш со туѓи пердуви! 
Да клеветиш и лажно да обвинуваш!“ Хорот се согласуваше и на 
глас изговараше: „Глупоста е спротивна на разумот. Глупоста е 
болест на светот“. Следуваше следната низа слики и одговори: 
„Лажно да се претставуваш! Да се мамиш себеси и другите! Да го 
продаваш туѓото!“ И хорот го потврдуваше тоа, и така сè додека 
некој ќе разгласеше дека е изморен, или ќе јавеше дека е послужен 
оброк, или едноставно додека некому не му паднеше на ум дека 
е време за други работи.
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Ни преостанува само да нагаѓаме што точно се случувало 
во отсуството на Стојимировиќ, кое траеше цели петнаесет дена. 
Клучна улога во неговото ослободување ќе одигра храбриот аме-
рикански доктор Едвард Рајан, за кој светските весници пишуваа 
надолго и нашироко, па и самиот Стојимировиќ беше добро запоз-
наен, и пред неговото доаѓање во Белград, со среќно завршените 
неволи на Рајан во Мексико. Таму, ангажиран да ги евакуира 
американските граѓани како офицер на војската на Соединетите 
Американски Држави, од двете завојувани страни по потреба е 
прогласуван за шпион, сè додека конечно една ноќ не е уапсен 
двапати по ред: прво официјално, од страна на воениот режим, 
а потоа неофицијално, истата ноќ, при акција на бунтовничката 
герила. Пред да сфати што го снашло, Рајан се нашол во непозната 
тврдина каде што е доведен со врзани очи, и таму по кратка по-
стапка, со револуционерната правда е осуден на смрт. Со денови 
секое утро е изведуван на погубување, поточно на сцената за по-
губување каде што жртвата се кршела со закани за стрелање што 
се одложувало во последниот миг, а потоа е враќан во ќелијата. 
Револуционерните власти со недоверба ја набљудувале ладнокрв-
носта на овој лекар, кој наспроти нивната сурова игра никако не 
дозволувал да биде скршен, ниту било можно од лицето да му 
се симне пркосната насмевка, сè додека некому од прекалените 
револуционери не му се смачило, па така, наместо пресудата да 
биде извршена, Рајан е ослободен. Како од пакост, која веројат-
но била и првобитниот повод за киднапирањето, под закрилата 
на ноќта е вратен во истата касарна каде што следното утро се 
појавил пред вчудовидените чувари и надредените офицери, кои 
секако можеле да прифатат некој затвореник да им исчезне, но 
волшебно да се појави во истата ќелија неколку денови подоцна 
било до таа мера надвор од нивната моќ за толкување, што Рајан, 
истиот ден, како некоја ѓаволска работа од која човек треба да се 
тргне настрана, е ослободен уште еднаш, и набрзо повторно бил 
на американската почва.
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Чудни се патиштата на вкрстувањата на судбината. Во 
основата, секоја средба е рамна на чудо во однос на збирот слу-
чајности што ѝ претходеле и што стотина пати би можеле да ја 
осуетат. А сепак, кога ќе се случи некоја значајна средба, на човек 
му се причинува дека никако поинаку и не би можело да биде. 
И навистина, доаѓањето на доктор Рајан во Белград во таа мера 
влијаеше врз животот на Стојимировиќ што овој целиот живот не 
престана да го нагласува тоа. Двајцата лекари во истиот миг, како 
еден, се фатија во костец со тифусот што беснееше низ Србија, 
организираа помош за белградските Цигани, праќаа екипи во 
околните села, а пред сè самите неуморно трчаа низ со грана-
ти опсипаниот Белград, посетувајќи ги загрозените семејства. 
Американските знамиња се виореа на двете болници, општата 
и душевната, што по иницијатива на доктор Рајан, барем во таа 
прва година од војната, требаше да резултира со поштеда од гер-
манското и австриското бомбардирање.

Тука се наоѓаше еден мајор на српската војска кому му е 
доверена последната одбрана на Белград и тешките одлуки што 
одат со неа, па и зборовите што е потребно да се изговорат на 
вистинското место во вистинското време за историјата да ги зачува 
во својата кршлива заштита. Минатото, како што е познато, на ова 
поднебје е сосем непредвидливо, многу повеќе од иднината која, 
за среќа или за несреќа, секогаш може да се претскаже ако никако 
поинаку, тогаш со извесноста на неизлечливото повторување на 
глупоста. А доколку глупоста се поткрепи со колку што е можно 
побројни и повеќе залудни жртви, дотолку повеќе е гарантирано 
нејзиното повторување. На тој мајор му припадна, поради некоја 
патриотска пресметка, да го прати во смрт грстот преостаната 
војска што едвај ги преживеа деновите на опсадата и да ги завие 
во црно оние малку преостанати надежи на нивните семејства, 
зашто сега на веќе неприкосновената надмоќ на окупаторот мо-
жеше да ѝ се спротивстави само едно колективно, романтично 
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самоубиство. Знаејќи дека токму тоа се очекува од него, мајорот 
дојде до оригинална идеја која, доколку таа приказна во својот 
вистински облик ѝ станеше позната на јавноста, секако дека ќе 
го променеше односот кон историјата како избор на употребливи 
мигови со кои се понижува вредноста на поединечниот човечки 
живот, а настанот би бил, како што тоа би се кажало денес, ефи-
касен пример за успешни медиумски стратегии. Исчекувајќи го 
завршниот удар на австриско-германската војска, мајорот ги собира 
околу себе преостанатите два баталјона и неколку офицери и пред 
нив ги изговара своите познати, историски зборови: ги известува 
војниците дека се избришани од списокот на живите, како и тоа 
дека такви, веќе мртви, можат со мирна душа да се фрлат во че-
лустите на непријателот и да му нанесат некакви загуби. Потоа 
ги отпушта подредените офицери, нив седум, и им наредува итно 
повлекување со споменатиот говор, со рака напишан на хартија, 
за тие, прво телеграфски, а потоа и во живо, на своите и на него-
вите надредени да им ги пренесат овие историски зборови. Нему, 
на мајорот, сега му преостанува финалниот јуриш, па откако ќе 
ги испрати носителите на својата можеби последна забележана 
порака, брзо се упатува кон својот, сега веќе отпишан полк од 
триста од страв занемени момци и, во тишината што неочекувано 
настана, громогласно наредува:

„Јунаци! Сега уште еднаш слушнете ме внимателно. Точно 
во 13.30, додека сè уште трае офицерската пауза за ручек на од-
вратниот окупатор, еден по еден ќе се шмугнете зад оваа кафеана, 
покрај цвеќарницата, па нагоре по Дорќол, а потоа кој како знае 
и умее – и тоа тивко за да не ве слушне и да не ве види никој – па 
ќе продолжите да го живеете она што преостанало од вашите 
животи. Ако даде Бог, ви преостанал уште живот, и тоа добар и 
вреден живот! Јас немам друг избор освен самиот да останам да 
го бранам неодбранливото, и добро е што е така, а Бог веројатно 
ќе дозволи и оваа мака да ја преживеам, којзнае, можеби и со ми-
лоста на непријателот, доколку не му биде ќеф да ме прогонува. 
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Вам, јунаци, ви посакувам да го осветлите образот на народот така 
што ќе изучите корисни школи, ќе создадете добри семејства и 
засекогаш ќе се тргнете од војската и војувањето. Затоа, напред 
во славата!

Неколку часови подоцна австрискиот извидувач метар по 
метар доползи, изненаден од целосната тишина, и конечно стигна 
до српската позиција. Таму немаше жива душа, а на сите страни 
лежеа униформи, како телата во нив да испариле. Тогаш извидува-
чот се почувствува глупаво од тоа силно ползење, па откажувајќи 
се, се исправи како наеднаш да се наоѓа среде некое шеталиште, 
а денот беше сончев и пријатно ветровит, тамам за прошетка по-
крај реката, и тој со обичен чекор продолжи сè до една кафеана 
пред која седеше мајорот. Тука извидувачот се штрекна, посегна 
по оружјето, при што дојде до размена на оган, иако мајорот тоа 
го правеше некако целосно неволно, како да го мрзи да станува, 
па затоа во таа пригода е ранет, а извидувачот побегна газ преку 
глава. Набрзо, точно во 15 часот, навали целата австриско-гер-
манска воена сила, со преморени, калливи момчиња со остарени 
лица, и зазеде една празна кафеана, наоѓајќи само една испиена 
чаша дуњевача и неколку капки крв на столот на мајорот. Од овој, 
иако не можеше да биде далеку, немаше ни трага ни глас. Така, 
всушност, беше најдобро за сите.

Значи, Белград е освоен во средината на октомври, а каква 
тешка цена плати освојувачката војска станува јасно дури сега 
кога пристигнуваат во градот, набиени во групи, австриските 
војници кои умираат додека одат, внесувајќи ги своите мртви 
како во гроздови, а преживеаните на лицата ја носат целата бе-
смисленост на војната за Империјата. Рајан работи на згрижување 
на стотина ранети и стекнува доверба кај окупаторските власти. 
Дознава за апсењето на Стојимировиќ и ден по ден инсистира тој 
да се ослободи, убедувајќи ги австриските и германските власти 
во неговото неизоставно значење за одржување на болницата. 
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Стојимировиќ конечно е ослободен од воената одговорност, што, 
за волја на вистината, на окупаторските власти им претставуваше 
растоварување од големите перипетии и од тешкиот камен што 
им падна од грбот. Никој, всушност, немаше намера да се грижи 
за лудницата, па дури и претходната намера за иселување на 
болницата за потребите на војската е променета во сосем неоче-
кувана одлука: белградската душевна болница добива единствен 
екстериторијален статус. Домот станува независна територија, 
држава во држава, оградена со стравот од обврските и стигмата на 
душевните болести, и како секоја автономна територија стекнува 
право на тоа никој да не ѝ се меша во внатрешните работи, како и 
со остатокот на светот да комуницира на ниво на претставници, 
со полно уважување на непроменливоста на границите.

Кога ослободениот Стојимировиќ, по петнаесет дена робија, 
се враќа во болницата, таму наоѓа малку променети околности. Го 
дочекува, официјално и со нагласена сериозност, веќе оформе-
ниот парламент составен од сите сто дваесет пациенти и неколку 
членови на персоналот кои му го одредуваат местото претседа-
тел на владата, и го упатуваат во документите формулирани во 
негово отсуство, како и државотворните симболи, првенствено 
химната за хор со клавирска придружба, која, колку што ни е по-
знато, своите први тактови ги позајми од еден лид на Шуберт, за 
што сведочи и дел од зачуваниот нотен запис. Насловот на оваа 
необична химна беше:

Секој порано или подоцна испаѓа глупав

Глупоста знае дека со глупоста
најдобро се постигнуваат резултати.
Секој глупак посакува
глупоста двојно да му се врати. 
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Некој слатко ѝ се смее,
многу над неа се воздигнуваат лесно,
некој гласно ќе ја потцени, па 
ќе ја остави на раат туку-така. 

А глупоста расте, надвладува и владее, 
јавно пред сите или тајно,
зашто во туѓите грешки
таа се снаоѓа сјајно.

Необорлив нејзин доказ, за кој
застанува пред секој собир, 
е тој дека глупоста секогаш има право зашто
секој порано или подоцна испаѓа глупав. 

Кога ќе набуи и надвладее, за неа
нема одговор ни лек,
зашто по глупавата природа своја,
шири и расте довек. 

И тогаш некаква пречка
несовладлива се создава,
неа само глупоста сама
со времето ја твори.
Понекогаш од очај
како победа на разумот се збори. 




