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Џојсовиот ученик

Another of Joyce’s pupils 
was a young man of twenty named Boris Furlan...

Richard Ellmann: James Joyce
(Oxford University Press, 1982), 

стр. 341

1

Приказната завршува кога толпата со гневни и през
риви вресоци го извлекува од куќата и го натоварува 
во рачна количка пензионираниот професор и декан на 
правниот факултет, стар човек со слабо срце. Го возат 
по кривулестите улички на стариот град накај брегот 
на реката, за да го струполат во нејзиниот студен и буен 
тек.

Последните реченици на приказната ги слушаме на 
крескав словенечки јазик, на горењски, алпски дијалект; 
уличката, по која тропоти рачната количка во која пот-
скокнува немоќното тело, одекнува од потсмешливите 
извици. Врз главата на професорот, во која тој одеднаш 
насетува чиста празнина, нешто слично на дупка, врз 
неговото немоќно тело паѓа дожд од подбиви, се истура 
порој пцости, се излева поплава од смеа, толчи град од 
бесни навреди. 
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2

Првите реченици се изговорени пред многу години, 
среде тишината на една одаја во Трст, на англиски јазик. 
Вечер е, на масата има круг светлина што топло ја шири 
убаво изработената газиена ламба, триесетгодишниот 
учител по англиски и неговиот дваесетгодишен ученик 
се веднат над книгите и над испишаните листови. Бу-
рата од Крас, што низ сокачињата си го бара патот кон 
морето, завива зад прозорците, некаде трескаат кепен-
ци, на крајбрежјето се пени морето, замавот на бурата 
ги истакнува молкот и сосредоточеноста во просто-
ријата. Ученикот гласно ги чита англиските реченици, 
учителот трпеливо му го поправа изговорот. Откако 
лекцијата завршува, учителот се упатува кон прозоре-
цот, погледнува кон сокакот, каде што бурата поткрева 
и витли лист хартија. Можеби со ирскиот акцент кажу-
ва нешто за јазикот, можеби за Тома Аквински. Имено, 
по секоја лекција, учителот и ученикот разговараат за 
филозофија. Ученикот, како многумина млади од тоа 
време, им се воодушевува на Шопенхауер и на Ниче, учи-
телот се обидува да му го придуши ентузијазмот, един-
ствениот филозоф за него е Аквински, секојдневно чита 
по една негова страница на латински, неговата мисла, 
според учителот, е остра како меч.

Потоа, учителот седнува на масата и од ученикот 
бара да му ја опише газиената ламба на англиски. Уче-
никот немоќно се сплеткува со техничките изрази, а 
потоа учителот му го презема зборот и самиот почнува 
да ја опишува газиената ламба до најмалата подробност. 
Цел половина час непрестајно му се препушта на нешто 
што ученикот, по многу години, ќе го нарече опишувач-
ка страст. 

Професоре Зоис, довикува ученикот, никогаш нема 
да научам англиски! Професор Зоис се смее, делумно по-
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ради задоволството од својот опис, делумно бидејќи не-
говиот ученик пријателски си поигрува со неговото име. 
Имено, така го нарекуваат Италијанците што не умеат 
правилно да изговорат: Џојс. 

3

Џојсовиот ученик, младиот трстјански Словенец, 
студент по право, тогаш, според сопствените зборови, 
пред газиената ламба одеднаш има некаква празнина 
во главата. Миг пред тоа можеше да расправа со својот 
учител за Шопенхауер и за Аквински, за прашањата за 
моралот и за храброста, меѓутоа, кога мораше да се со-
очи со проблемот на газиената ламба, на резервоарот за 
гориво, на цилиндарот, на фитилот и на сѐ друго што го 
сочинува овој безначаен предмет, почувствува дека зад 
челото му се шири голема дупка, нешто што му прогол-
тува сѐ до последната мисла, едноставно некаква праз-
нина среде која можеше да се чуе само уште завивање-
то на бурата од Крас низ сокаците на Трст, прудолу кон 
морето. Бурата што нараснува, што за време на сладос-
трасно исцрпниот, но веќе монотон говор на професор 
Зоис, надојден од длабочините на неговата опишувачка 
страст, сѐ повеќе нараснува и бучи, бура што се менува 
во рев, бука и дерење на насобран народ. 

4   

Џојс и неговиот ученик од Трст се среќаваат за по-
следен пат во жешкиот јули 1914 година. По сиот град се 
чувствува напнатост, околу касарните се собираат моби-
лизираните, по сокаците и по плоштадите кружат групи 
мажи и скандираат борбени пароли. Учителот чукнува 
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на вратата од станот на својот ученик и млад пријател, 
немирен е и загрижен. Потоа, низ прозорецот од одајата 
на студентот се загледуваат во зградата на италијански-
от конзулат во Трст, околу која е насобран разгневен на-
род. Додека гласно скандираат, некои се обидуваат да го 
симнат италијанското знаме. Летаат камења кон фаса-
дата, се крши некое стакло, врескање. Џојс е забележли-
во вознемирен, загрижено го прашува младиот пријател 
што ќе биде од сето ова. Студентот се смее. Професоре 
Зоис, вели и се смее, војна ќе биде. Неговиот учител се 
плаши. Џојс вели дека ќе отпатува. Откако врескањето 
на насобраниот народ под прозорецот нараснува, ги 
склопува очите, потоа се завртува и, според кажувањето 
на неговиот ученик, буквално побегнува од станот и од 
куќата. Ученикот се смее, надвор се испишува историја. 
Разбира дека некој со неопислива сласт може да ја опи
шува петролејката, но него го интересира нешто друго. 
Вревата на насобраниот народ го навестува големото 
време што доаѓа. Го вовлекува во себе, несопирливо во 
вителот.

5

Во годините што следуваат, ученикот се развива во 
одлучен и воедно задоволен маж. Што и да фати, му ус-
пева. Неговиот ум, кој не можеше да ја сфати опишувач-
ката страст на учителот, сe наклонува кон аналитичката 
пасија, на неговата работна маса се Кант, Кроче и Маса-
рик. На универзитетот во Болоња го брани докторатот 
по правни науки. А сѐ повеќе го вовлекува и нервозниот 
немир на европската историја, која, како бурата во Трст, 
се витли по плоштадите на градот. Четири години отка-
ко неговиот учител по англиски, исплашен од разбране-
тата маса народ, побегна од станот, а набргу потоа и од 



. 11 .

Трст и од неговиот живот, го засведочи новиот пресврт 
на историјата. Во сивото ноемвриско претпладне, на 
пристаништето во Трст, се истовари италијанска војска. 
Не мина многу време, а по сокаците на Трст веќе се поја-
вија нови сеништа. Младите луѓе од предградијата и од 
провинциските гратчиња на Италија чекореа во црни 
униформи, пееја за младоста и за пролетта, ги прете-
пуваа политичките противници, среде градот запалија 
една голема зграда, словенечкиот Народен дом. На по-
жарникарите што се обидоа да го стават пожарот под 
контрола им го исекоа шмркот скандирајќи борбени па-
роли. Младиот доктор по право се обиде да се сталожи 
среде слепиот немир на историјата. Отвори адвокатура, 
и натаму се занимаваше со филозофија и со наука, но 
веќе не беше можно да се избегнат бесното време што 
надоаѓа над столчената Европа, занесената маса народ 
што се собира под балконите, тајните полиции и нивно-
то демнење. Се најде меѓу словенечките интелектуалци 
од Трст што почнаа да организираат антифашистички 
отпор. Во илјада деветстотини триесеттата година го 
предупредија за апсењето што му се подготвува. Из-
бега преку границата во тогашната Југославија, ноќта 
се најде среде друг град и меѓу други луѓе. Во густата 
магла што лазеше по улиците на Љубљана таа есен, со 
внатрешни очи го гледаше далечното и изгубено сјајно, 
тркалезно сонце од Трст, со внатрешен слух го слуша-
ше завивањето на бурата од Крас. Со растропано срце ги 
читаше извештаите за пресудата на словенечките род-
нини, кои фашистичките судови ги праќаа во затвор на 
Сицилија или пред стрелачки вод во околните села. Во 
нервозното време, во нервозниот воздух имаше нешто 
што неговиот аналитички разум не можеше да го при-
фати. На пријателите им велеше дека додека ги чита 
извештаите за овие политички процеси, понекогаш на-
сетува некаква празнина во главата, нешто слично на 
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оној пат кога мораше до подробност да му ја опишува 
ламбата на учителот Џојс.

6

Во средината на јануари, четириесет и првата, под 
сосема различна светилка, модерна и електрична, во 
тивката сала на универзитетската библиотека, ги пре-
листува англиските весници што редовно известуваат 
за сѐ помногубројните нови процеси во Трст. Погледот 
одненадеж му застанува и се вперува во веста од која 
дознава дека во Цирих починал Џејмс Џојс. Се изнена-
дува кога од статијата сфаќа дека неговиот трстјански 
учител по англиски – тогаш само интересниот и во умот 
на правникот помалку чуден професор Зоис – во годи-
ните откако се разделија станал мошне познат писател. 
Решава да му ги прочита книгите. Размислува каде би 
ги набавил, зашто авторот сепак малкумина го знаат. Не 
знае дека набргу ќе ги најде токму таму каде што веќе 
наголемо се читаат, во Англија.   

Сега нема време за читање, настаните се нижат, ис
торијата згуснува. Меѓу трстјанските емигранти има 
немир. Сите знаат што ги чека доколку италијанската 
војска ја окупира Словенија.

Како и во ноември осумнаесеттата во Трст, така и 
пролетта четириесет и првата одново гледа како прис-
тигнуваат нејзините чети. Сега војската не се истовару-
ва, сега се излева. По правливите љубљански артерии се 
излеваат моторизирани единици, пешадија, кљусињата 
зад себе влечат топови, чии цевки за време на освојувач-
киот поход нема да испукаат ниеден истрел. Војската на 
државата по која се излеваат се распадна самата од себе.

Кога припадниците на италијанската тајна поли-
ција ќе тропнат на вратата од неговиот стан, тој е во 
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Швајцарија, се вози со трамвај по тесната и спокојна 
циришка улица на ридот каде што се наоѓаат гробишта-
та. Додека му претураат по станот во Љубљана, тој стои 
покрај гробот на неговиот учител по англиски од Трст. 
Професоре Зоис, вели и го слуша како му се насмевнува, 
го гледа како се упатува кон прозорецот и се загледува 
кон морето. Овде нема море, далеку долу е Циришкото 
Езеро, му се чини дека го слуша и завивањето на бура-
та зад прозорецот, завивањето на ветрот што овде горе 
ја донесува бучавата на насобраниот народ од приста-
ништето. Долу не се истура никаква војска, туристите се 
симнуваат од бродовите на дрвениот док.

Кога неколку денови подоцна, во Цирих, ќе се качи 
на возот што ќе го одвезе до Париз, во Љубљана заседа-
ва окупацискиот италијански суд. По забрзана постапка, 
која трае пократко од неговото патување до француска-
та граница, во Љубљана на обвинетиот му е изречена 
смртна пресуда во отсуство.

7

Во мај истата година, еден Србин, посредник на југо-
словенската емигрантска влада, го остава со автомобил 
пред еден хотел во Лондон. Во топлата и спокојна вечер 
зареваат сирените. Неговиот возач скокнува во авто-
мобилот и ја дувнува уште со нерастоварен багаж. Луѓе 
трча ат по улиците, маж со трака на ракавот го потегнува 
накај скривницата. Во подрумот ги слуша одекнувања-
та на експлозиите и низ подрумското прозорче набљу-
дува делче од вжареното небо. Под мајскиот вечерен 
свод паѓаат бомби врз градот. Некаде во близина гори, 
делчето вжарено небо што го гледа го параат светли-
те црти на противавионските проектили. Потоа сфаќа 
дека мажот што стои покрај него и мирно пуши цигара 
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е рецепционерот на хотелот во кој беше упатен. Рецеп-
ционерот вели дека повторно ќе нема струја, ќе корис-
тат петролејки, газиени ламби. Џојсовиот ученик, таму, 
во лондонскиот подрум, за време на авионскиот напад, 
го фаќа незадржлива смеа. Го замолува рецепционерот 
да му објасни како работи таквата светилка. Овој не се 
чуди од прашањето, професијата му е таква, навикнат 
е на сешто. Си пали нова цигара и почнува да објасну-
ва.  Првата вечер од неговиот престој во Лондон, заедно 
со рецепционерот, до крајот на воздушниот аларм им 
се препушта на опишувачката страст и на функциони-
рањето на газиените ламби, кои во Англија, како што 
набргу ќе сфати, се малку поразлични од оние во Трст.

Во малата хотелска соба, взори, облечен лежи на 
креветот. Кога заспива, сонува дека се нурнува во море-
то во Баркола.

8

Неговиот глас се прославува во Словенија. Тоа е гла-
сот на радио Лондон. Неговите зборови се јасни и одлуч-
ни, повикуваат на отпор. Зборуваат за германските по-
рази во Африка и во Русија. Навестуваат истоварување 
на Сицилија, раскажуваат за битката за Монте Касино, 
со триумфално задоволство ја разгласуваат капитула-
цијата на Италија. Неговиот глас што доаѓа од звучни-
ците на радијата го слушаат зад покриените прозорци 
на становите во градот, додека по улиците, за време на 
полицискиот час, глуво одекнуваат чекорите на герман-
ската ноќна стража. Го слушаат партизаните на ослобо-
дената територија, го слушаат и нивните непријатели. 
Неговиот говор, насловен како Јасен збор од Лондон, во 
четириесет и четвртата година го печатат на летоци, 
кои сојузничките авиони ги расфрлаат над Словенија. 
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Во нив ги повикува словенечките домобрани да му се 
придружат на партизанскиот отпор. Во словенечкиот 
печат, кој излегува со дозвола на окупациската власт, го 
нарекуваат Врескачот од Лондон.

Сега е без задршка вовлечен во вителот на истори
јата. Една вечер, кога под светилката на масата во лон-
донското студио уморен ги средува листовите, на својот 
колега му вели дека ќе се врати. Ќе им се придружи на 
партизаните. Колегата го опоменува дека таму сѐ живо 
преземаат комунистите. Врескачот од Лондон остро од
рекува. Мислам, запишува колегата во својот воен днев-
ник уште истата вечер, дека е чесен и искрен човек, ама 
бескрајно наивен.

Во февруари четириесет и петтата, се наоѓа на те-
риторијата ослободена од партизаните, неколку месеци 
подоцна е повторно во Љубљана. Откако власта ја пре-
земаат нови луѓе, го именуваат за декан на правниот 
факултет. По две години го апсат. 

9

Со малку имагинација, вели распитувачот, би може-
ло да се рече дека во оваа каша ве доведе оној Џејмс, или 
како и да рековте веќе дека се вика. Џојсовиот ученик 
седи пред масата, а во ширум отворените очи му бли-
ка сноп вжарена белузлава светлина. Светилката е на 
масата, врз неговото лице сјае нејзината електрична 
моќност од повеќе вати. Одзади, во полумракот, кружи 
црвено догорче, се помрднува накај искикотената уста 
од која се тркалаат крукчиња бел чад. Тој ве научил ан-
глиски, се кикоти распитувачот, да не знаевте англиски, 
немаше да станете англиски шпион. Не сум шпион, вели 
Џојсовиот ученик. Шпион сте, вели гласот во облакот 
чад. Секоја вечер му го вели тоа, секоја ноќ. A веќе минаа 


