
Еден: На скалите





	 Знаеше	само	дека	ова	беше	најлошото	време.

	 Три	часа	стоеше	покрај	лифтот.	Штотуку	ја	запали	
петтата	цигара,	а	мислите	му	лутаа.

	 Лица,	имиња,	сеќавања.	Тежината	на	тресетот	во	
неговата	рака.	Шведски	барски	птици	кои	му	летаат	над	
главата.	Полиња	со	сончогледи.	Мирис	на	масло	од	каран-
фили.	Топлиот,	сладок	мирис	на	Нита	додека	заминува	од	
теренот	за	тенис.	Капките	пот	на	вратот	од	една	вдовица.	
Лица,	имиња.

	 И	имињата	и	лицата	на	мртвите,	исто	така.

	 Можеше	да	си	донесе	стол	од	станот.	Но	толку	беше	
вознемирен,	што	немаше	шанса	да	заспие.	Освен	тоа,	така	
би	изгледал	тотално	ексцентрично	–	да	седи	на	стол	и	да	
чека	лифт.

	 Тоа	што	му	се	случи	беше	сосем	ненадејно,	а	сепак	
совршено	логично.	Како	и	сè	друго	во	животот.	Како	
страста,	на	пример.	И	таа	доаѓаше	сосем	ненадејно,	а	беше	
совршено	логична.

*
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	 Се	обиде	да	се	сосредоточи	на	Нита,	но	умот	му	от-
кажуваше	послушност.	Се	однесуваше	како	мува,	бучен	
и	развратен.	Се	разбира,	слета	на	Тања.	А	потоа	одлета	
понатаму,	брмчејќи	кон	следната	девојка,	Розалија.	Дали	
поцрвени	кога	се	сети	на	неа,	или	пак	потајно	се	гордееше	
со	тој	необичен	инцидент?

	 Покровителството	на	маршалот	–	и	тоа	дојде	сосем	
ненадејно,	а	беше	совршено	логично.	Дали	истото	можеше	
да	се	каже	и	за	судбината	на	маршалот?

	 Благото,	пријатно	лице	на	Јургенсен;	а	заедно	со	него	
и	сеќавањето	на	мајчините	енергични,	гневни	прсти	
стегнати	околу	неговиот	зглоб.	И	сеќавањето	на	татко	му,	
неговиот	благороден,	мил,	непрактичен	татко,	како	стои	
покрај	клавирот	и	ја	пее	„Одамна	свенаа	хризантемите	
во	градината	моја“.

	 Какофонија	од	звуци	во	неговата	глава.	Одек	од	гласот	
на	татко	му,	валцерите	и	полките	што	ги	свиреше	додека	ѝ	
се	додворуваше	на	Нита,	четирите	огласувања	на	фабрич-
ката	сирена	во	Фис-дур,	кучињата	кои	со	своето	лаење	го	
надгласуваат	несигурниот	фаготист,	збрката	што	настана	
помеѓу	удирачките	инструменти	и	лимените	дувачи	под	
ложата	наменета	за	владата,	обложена	со	челик.

	 Таа	врева	ја	прекина	еден	звук	од	реалноста:	ненадеј-
ното	стругање	и	штракање	на	машинеријата	на	лифтот.	
Стапалото	му	потскокна,	туркајќи	 ја	малата	торбичка	
која	му	почиваше	на	бедрото.	Почека,	одеднаш	наполно	
испразнет	од	сеќавања	и	исполнет	единствено	со	страв.	А	
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потоа	лифтот	застана	еден	кат	подолу	и	неговата	моќ	за	
свесно	размислување	се	врати.	Ја	поткрена	торбичката	и	
почувствува	како	нејзината	содржина	полека	се	поместува	
во	внатрешноста.	А	тоа,	пак,	го	потсети	на	приказната	за	
пижамите	на	Прокофјев.

	 Не,	не	како	мува.	Повеќе	како	некој	од	оние	комарци	
во	Анапа.	Кои	летаат	насекаде	и	цицаат	крв.

	 Порано,	додека	стоеше	тука,	мислеше	дека	ќе	може	
да	господари	со	својот	ум.	Меѓутоа,	ноќе,	додека	стоеше	
сам,	му	се	чинеше	дека	неговиот	ум	господари	со	него.	Па	
добро,	нема	бегање	од	судбината,	како	што	вели	поетот.	
Нема	бегање	ни	од	својот	ум.

	 Се	сеќаваше	на	болката	што	ја	почувствува	онаа	ноќ	
пред	да	му	го	извадат	слепото	црево.	Поврати	дваесет	и	
два	пати,	 ја	облеа	медицинската	сестра	со	сите	пцости	
што	ги	знаеше,	а	потоа	молеше	еден	пријател	да	му	донесе	
полицаец	кој	ќе	го	застрела	и	ќе	му	ги	скрати	маките.	
Донеси	го	да	ме	убие	и	да	ме	спаси	од	болката,	молеше.	
Но	пријателот	одби	да	му	помогне.

	 Сега	не	му	беа	потребни	ни	пријател	ни	полицаец.	
Имаше	доволно	доброволци	кои	со	задоволство	ќе	ја	за-
вршеа	таа	работа.

	 Сето	тоа	почна,	му	рече	на	својот	ум,	сосем	прецизно,	
на	28	јануари	1936	година,	рано	наутро,	на	железничката	
станица	во	Архангелск.	Не,	му	одговори	умот,	ништо	не	
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почнува	тукутака,	на	одреден	ден	и	на	одредено	место.	Ова	
твоето	започна	на	многу	места	и	во	многу	моменти,	дури	
и	пред	твоето	раѓање,	во	странски	земји,	и	во	туѓи	умови.

	 А	потоа,	сè	што	ќе	се	случи	потоа,	ќе	продолжи	на	
истиот	начин,	на	други	места,	и	во	туѓи	умови.

	 Почна	да	мисли	на	цигари:	кутии	на	кои	пишуваше	
„казбек“,	„беломор“,	„херцеговина	флор“.	Замисли	човек	
кој	го	рони	тутунот	од	половина	дузина	цигари	во	своето	
луле,	а	на	масата	остава	куп	картонски	цилиндри	и	хартија.

	 Дали	сето	тоа	може	некако	да	се	поправи,	иако	е	олку	
доцна,	дали	може	да	се	врати	на	почеток,	да	се	сврти	
наопаку?	Го	знаеше	одговорот:	истото	она	што	го	кажа	
докторот	за	поправката	на	„Носот“.	„Се	разбира	дека	може	
да	се	намести,	но	бидете	сигурен	дека	за	вас	тоа	би	било	
уште	полошо.“

	 Помисли	на	Закревски,	и	на	Големата	куќа,	и	се	за-
праша	кој	ли	го	замени	Закревски	во	неа.	Некој	сигурно	го	
замени.	Светов	е	таков	што	на	него	секогаш	има	доволно	
Закревски,	колку	и	да	посакаш.	Можеби	кога	ќе	стигнеме	
до	рајот,	за	околу	200.000.000.000	години,	повеќе	ќе	нема	
потреба	да	постојат	луѓе	како	Закревски.

	 Во	одредени	моменти	неговиот	ум	одбиваше	да	по-
ве	рува	во	она	што	се	случуваше.	Невозможно	е,	тоа	е	
наполно	невозможно,	како	што	рече	мајорот	кога	ја	виде	
жирафата.	Но	беше	возможно,	и	се	случуваше.
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	 Судбина.	Тоа	беше	само	крупен	збор	за	да	ја	означи	
ситуацијата	во	која	не	можеш	ништо	да	промениш.	Кога	
животот	ти	вели:	„Ете	така“,	ти	само	ќе	кимнеш	со	гла-
вата	и	тоа	ќе	го	наречеш	судбина.	И,	ете	така,	неговата	
судбина	беше	да	се	вика	Димитри	Димитриевич.	Тука	
не	можеше	ништо	да	се	стори.	Секако,	не	се	сеќаваше	
на	своето	крштевање,	но	немаше	никаква	причина	да	се	
сомнева	во	вистинитоста	на	приказната.	Целото	семејство	
беше	собрано	во	малата	работна	соба	на	татко	му,	околу	
крстилницата.	Дојде	и	свештеникот	и	ги	праша	неговите	
родители	кое	име	решиле	да	му	го	дадат	на	новороден-
чето.	Јарослав,	одговорија.	Јарослав?	На	свештеникот	тоа	
не	му	се	допадна.	Рече	дека	тоа	е	крајно	необично	име.	
Рече	дека	децата	што	имаат	необични	имиња,	кога	ќе	
тргнат	на	училиште,	често	се	жртви	на	малтретирање	
и	исмевање:	не,	не	доаѓа	предвид	на	момчето	да	му	се	
даде	името	Јарослав.	Мајка	му	и	татко	му	беа	збунети	од	
таквото	отворено	противење,	но	не	сакаа	да	го	навредат	
свештеникот.	Ако	е	така,	тогаш	кое	име	го	предлагате	
вие,	го	прашаа.	Дајте	му	некое	обично	име,	одговори	
свештеникот:	Димитри,	на	пример.	Татко	му	укажа	на	
фактот	дека	и	неговото	име	е	Димитри,	како	и	на	тоа	
дека	Јарослав	Димитриевич	звучи	многу	подобро	откол-
ку	Димитри	Димитриевич.	Меѓутоа,	свештеникот	не	се	
согласи.	И	така	тој	стана	Димитри	Димитриевич.

	 Зар	името	воопшто	е	важно?	Беше	роден	во	Санкт	
Петербург,	растеше	во	Петроград,	а	младоста	ја	заврши	во	
Ленинград.	Или	Санкт	Ленинсбург,	како	што	го	нарекуваа	
понекогаш.	Зар	името	воопшто	е	важно?

*
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	 Имаше	триесет	и	една	година.	Неговата	жена	Нита	
лежеше	на	неколку	метри	од	него,	а	покрај	неа	лежеше	
нивната	ќерка	Галина.	Галја	имаше	една	година.	Од	не-
одамна	му	се	чинеше	дека	животот	полека	почна	да	му	
станува	стабилен.	Тој	аспект	од	животот	никогаш	не	му	
беше	едноставен.	Често	го	понесуваа	силни	емоции,	но	
никогаш	не	ја	совлада	вештината	на	нивното	изразување.	
Дури	и	на	фудбалските	натпревари	ретко	викаше	и	ја	
губеше	контролата	над	себе,	како	што	им	се	случуваше	
на	другите;	се	задоволуваше	само	со	тивки	коментари	
за	вештината,	или	недостигот	од	вештина,	на	некој	од	
играчите.	Некои	сметаа	дека	ваквата	закопчана	воздржа-
ност	е	типична	за	жителите	на	Ленинград;	но	згора	над	
тоа	–	или,	уште	подобро,	под	сето	тоа	–	тој	знаеше	дека	е,	
всушност,	срамежлива	и	плашлива	личност.	А	со	жените,	
кога	ќе	се	ослободеше	од	срамежливоста,	се	движеше	меѓу	
бесмислена	восхит	и	притаено	очајување.	Некако,	постојано	
имаше	чувство	дека	метрономот	му	е	погрешно	нагоден.
	 Сепак,	и	покрај	сè,	неговиот	живот	конечно	стекна	
одредена	правилност,	а	со	неа	и	правилен	ритам.	Со	тоа	
што	сега	сè	повторно	стана	нестабилно.	Нестабилно:	тоа	
беше	и	повеќе	од	еуфемизам.

	 Торбичката	што	му	почиваше	на	ногата	го	потсети	
на	тоа	како	еднаш	се	обиде	да	побегне	од	дома.	Колку	го-
дини	имаше	тогаш?	Седум	или	осум,	веројатно.	И	дали	
зеде	еден	мал	куфер?	Веројатно	не	–	инаку,	во	тој	случај,	
мајка	му	веднаш	ќе	го	откриеше	и	ќе	се	налутеше.	Тоа	се	
случи	едно	лето	во	Ириновка,	каде	што	татко	му	работе-
ше	како	управител	на	имотот.	Јургенсен	беше	мајстор	на	
имотот.	Ги	поправаше	работите	што	не	работеа,	ги	реша-
ваше	проблемите	на	начин	на	кој	дури	и	дете	можеше	да	
разбере.	Јургенсен	никогаш	не	му	кажуваше	што	смее	да	
прави,	туку	му	дозволуваше	да	гледа	како	парчето	дрво	
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се	претвора	во	нож	или	во	свирче.	Еднаш	во	рацете	му	
стави	свежо	искосена	трева	и	му	дозволи	да	ја	помириса.
	 Со	тек	на	време	стана	исклучително	приврзан	кон	
Јургенсен.	Затоа,	кога	нешто	не	му	беше	по	волја,	а	тоа	се	
случуваше	мошне	често,	имаше	обичај	да	каже:	„Добро,	
тогаш	јас	ќе	одам	да	живеам	со	Јургенсен“.	Едно	утро,	
додека	сè	уште	лежеше	на	својот	кревет,	ја	изговори	таа	
закана	–	или	ветување	–	за	прв	пат	во	текот	на	тој	ден.	
Но	за	мајка	му	и	тоа	беше	премногу.	Облечи	се,	па	 јас	
лично	ќе	те	однесам	кај	него,	му	одговори.	Го	прифати	
нејзиниот	предизвик	–	не,	воопшто	немаше	време	да	се	
спакува	–	Софија	Василевна	цврсто	го	грабна	за	зглобот	
од	раката,	па	тргнаа	преку	полињата	кон	живеалиштето	
на	Јургенсен.	На	почетокот	се	држеше	храбро	и	остана	на	
својата	закана,	лежерно	чекорејќи	покрај	мајка	си.	Меѓутоа,	
постепено	почна	да	ги	влече	нозете,	па	најпрво	зглобот,	а	
потоа	и	целата	дланка	почнаа	да	му	се	лизгаат	од	стисокот	
на	мајка	му.	Отпрво	мислеше	дека	тоа	се	должи	на	желбата	
да	се	оттргне,	но	потоа	сфати	дека,	всушност,	мајка	му	го	
ослободува,	полека,	прст	по	прст,	го	пушта	на	слобода.	Не	
на	слобода	во	која	ќе	живее	со	Јургенсен,	туку	на	слобода	
во	која	ќе	може	да	ја	свитка	опашката,	да	се	расплаче	и	
со	трчање	да	се	врати	дома.

	 Раце,	раце	што	се	лизгаат,	раце	што	стегаат.	Како	дете,	
се	плашеше	од	мртвите	–	се	плашеше	дека	ќе	станат	од	
своите	гробови	и	ќе	го	грабнат,	а	потоа	ќе	го	одвлечкаат	
назад	во	студениот,	гробен	мрак,	каде	устата	и	очите	ќе	му	
се	наполнат	со	земја.	Тој	страв	постепено	исчезна,	затоа	
што	се	покажа	дека	рацете	на	живите	луѓе	се	постраш-
ни.	Петроградските	проститутки	немаа	никаква	почит	
кон	неговата	младост	и	невиност.	Колку	посиромашни	
беа	времињата,	толку	рацете	стануваа	пограбливи.	Се	
протегаа	да	ве	грабнат	меѓу	нозете,	да	ви	го	земат	лебот,	
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пријателите,	семејството,	животот,	постоењето.	Освен	од	
проститутките,	се	плашеше	и	од	чистачите.	А	се	плашеше	
и	од	полицајци,	или	како	и	да	се	нарекуваа	себеси.

	 Но	постоеше	и	сосем	спротивен	страв:	страв	дека	
ќе	се	излизгате	надвор	од	рацете	во	кои	се	чувствувате	
безбедно.

	 Маршалот	Тухачевски	му	помогна	да	се	чувствува	
безбедно.	И	тоа	траеше	со	години.	Сè	до	оној	ден	кога	
гледаше	како	пот	го	облева	челото	на	маршалот.	Големото	
бело	марамче	се	размавта	и	ја	собра	потта,	и	тој	во	истиот	
момент	знаеше	дека	повеќе	не	е	безбеден.

	 Маршалот	беше	исклучително	префинет	човек.	Беше	
најславниот	воен	стратег	во	Русија:	во	весниците	го	на-
рекуваа	„Црвениот	Наполеон“.	Беше	голем	љубител	на	
музиката	и	аматерски	изработувач	на	виолини:	човек	
со	отворен,	љубопитен	дух,	кој	уживаше	да	дискутира	за	
романи.	Во	текот	на	децениите	во	кои	се	познаваше	со	
Тухачевски,	често	го	гледаше	како	скита	низ	Москва	и	Ле-
нинград	кога	ќе	падне	првиот	мрак,	во	својата	маршалска	
униформа,	делумно	службено,	а	делумно	барајќи	разонода,	
мешајќи	ги	политиката	и	задоволството:	разговараше	и	
дебатираше,	јадеше	и	пиеше	и	со	задоволство	покажуваше	
дека	умее	да	ја	цени	убавината	на	балерините.	Сакаше	да	
раскажува	дека	еднаш	Французите	му	ја	откриле	тајната	
како	правилно	се	пие	шампањ,	за	да	можеш	да	испиеш	
колку	што	сакаш,	а	никогаш	да	не	почувствуваш	мамурлак.
	 Тој,	пак,	од	своја	страна,	никогаш	не	беше	светски	
човек.	Му	недостигаше	самодоверба;	исто	така,	можеби,	
и	интерес.	Не	сакаше	да	јаде	необична	храна,	а	алкохолот	
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премногу	лесно	го	опијануваше.	Кога	беше	студент,	доде-
ка	сè	одново	се	преосмислуваше	и	се	пресоздаваше,	пред	
Партијата	да	ја	преземе	целата	контрола,	и	тој,	како	и	
повеќето	студенти,	глумеше	дека	знае	повеќе	отколку	што	
знаеше	навистина.	На	пример,	требаше	да	се	заземе	нов	
став	кон	сексуалноста,	сега	кога	стариот	начин	засекогаш	
исчезна;	и	така	некој	ја	смисли	теоријата	за	„чаша	вода“.	
Сексуалниот	чин,	тврдеа	младите	сезнајковци,	беше	како	
пиење	чаша	вода:	кога	си	жеден	пиеш,	а	кога	ќе	почув-
ствуваш	страст	спиеш	со	некого.	Тој	не	се	противеше	на	
таквиот	систем,	иако	системот	подразбираше	женската	
страст	да	биде	еднакво	слободна	како	и	машката.	Кај	некои	
од	жените	навистина	беше	таква,	а	кај	некои	и	не	беше.	
Но	аналогијата	не	одеше	подалеку	од	тоа.	Чашата	вода	
нема	никаква	врска	со	срцето.
	 Освен	тоа,	Тања	тогаш	веќе	беше	дел	од	неговиот	
живот.

	 Во	времето	кога	имаше	обичај	повремено	да	објавува	
дека	ќе	отиде	да	живее	со	Јургенсен,	неговите	родители,	
веројатно,	претпоставуваа	дека	всушност	води	војна	со	
ограничувањата	на	семејството	–	дури	и	со	самото	детство.	
Сега,	кога	ќе	почнеше	да	размислува	за	сето	тоа,	повеќе	не	
беше	многу	сигурен	во	тоа.	Имаше	нешто	чудно	–	нешто	
длабоко	погрешно	–	во	нивниот	летниковец	на	имотот	
Ириновка.	Како	и	секое	дете,	и	тој	подразбираше	дека	сè	
е	нормално	сè	додека	не	му	кажеа	дека	не	е.	Па	така,	дури	
откако	ги	слушна	возрасните	како	разговараат	за	тоа	и	
се	смеат,	сфати	дека	во	таа	куќа	сè	е	непропорционално.	
Собите	беа	огромни,	но	прозорците	беа	мошне	мали.	Така,	
една	соба	од	педесетина	квадратни	метри	имаше	само	едно	
мало	прозорче.	Возрасните	сметаа	дека	ѕидарите,	веројатно,	
направиле	грешки	околу	мерките,	ги	побркале	метрите	и	
сантиметрите,	и	обратно.	Но	последиците	–	откако	ќе	ги	
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забележевте	–	беа	вознемирувачки	за	едно	момче.	Куќата	
како	да	беше	создадена	за	во	неа	да	се	одигруваат	најмрачни	
кошмари.	Можеби	токму	од	тоа	се	обидуваше	да	побегне.

	 Обично	доаѓаа	среде	ноќ.	Затоа,	за	да	не	го	одвлеч-
каат	од	дома	по	пижами,	или	за	да	не	биде	принуден	да	
се	облекува	пред	некој	презриво	рамнодушен	агент	на	
НКВД,	легнуваше	да	спие	целосно	облечен,	па	ќе	легнеше	
врз	чаршафите,	со	спакувана	торбичка	на	подот	покрај	
креветот.	Речиси	воопшто	не	спиеше;	лежеше	и	ги	за-
мислуваше	најлошите	работи	што	може	да	се	замислат.	
Поради	неговиот	неспокој	не	можеше	да	заспие	ни	Нита.	
И	по	цела	ноќ	само	лежеа	и	се	преправаа	дека	спијат;	како	
што	се	преправаа	дека	не	се	слушаат	еден	со	друг	и	дека	не	
чувствуваат	страв.	Еден	од	нивните	упорни	будни	кошмари	
беше	оној	во	кој	НКВД	ја	грабнува	Галја	и	ја	сместува	–	ако	
ги	послужи	среќата	–	во	специјално	сиропиталиште	за	
децата	на	државните	непријатели.	Таму	ќе	ѝ	ги	променат	
името	и	карактерот;	ќе	ја	претворат	во	примерна	советска	
граѓанка,	во	мал	сончоглед	кој	го	крева	лицето	кон	големото	
сонце	што	се	вика	Сталин.	Поради	сето	тоа,	тој	предложи	
неизбежно	бессоните	ноќи	да	ги	поминува	на	скалите,	
покрај	лифтот.	Нита	непоколебливо	инсистираше	дека	
ноќта,	која	би	можела	да	биде	и	нивната	последна	заед-
ничка	ноќ,	треба	да	ја	поминат	еден	покрај	друг.	Тоа	беше	
една	од	ретките	кавги	од	кои	тој	излезе	како	победник.

	 Уште	во	првата	ноќ	што	ја	помина	покрај	лифтот	
реши	да	се	воздржи	од	пушење.	Во	торбичката	имаше	три	
кутии	„казбек“,	кои	секако	ќе	му	бидат	потребни	кога	ќе	
почне	сослушувањето.	А	потоа,	ако	текот	на	случувањата	
биде	таков,	и	во	притвор.	Во	текот	на	првите	две	ноќи	
послушно	се	држеше	до	таа	одлука.	А	потоа	му	текна:	што	
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ако	му	ги	конфискуваат	цигарите	кога	ќе	го	однесат	во	
Големата	куќа?	И	што	ако	воопшто	нема	сослушување,	
или	ако	тоа	биде	сосем	кратко?	Можеби	едноставно	ќе	
му	тутнат	парче	хартија	под	носот	и	ќе	му	наредат	да	го	
потпише.	Што	ако...	Престана	да	размислува	за	тоа.	Но,	
ако	се	случи	нешто	такво,	во	секој	случај	ќе	се	покаже	дека	
залудно	ги	чувал	цигарите.
	 И	така,	не	можеше	да	се	сети	на	ниедна	друга	причина	
поради	која	не	би	пушел.
	 И	така,	запали	цигара.

	 Погледна	во	цигарата	„казбек“	што	ја	држеше	меѓу	
прстите.	Еднаш	Малко	забележа	со	симпатија,	па	дури	и	
со	восхит,	дека	дланките	му	се	мали	и	„непијанистички“.	
Исто	така,	Малко	му	рече	–	со	помалку	восхит	–	дека	не	
вежба	доволно.	Прашање	е	што	се	подразбира	под	„до-
волно“.	Вежбаше	онолку	колку	што	му	беше	потребно.	А	
на	Малко	му	беше	попаметно	да	се	држи	до	своите	нотни	
списи	и	до	својата	палка.

	 Имаше	шеснаесет	години	и	престојуваше	во	еден	са-
наториум	на	Крим,	каде	што	закрепнуваше	од	туберкулоза.	
Со	Тања	беа	врсници;	поточно,	беа	родени	на	ист	датум,	
со	една	мала	разлика:	тој	беше	роден	на	25	септември	
според	новиот	календар,	а	таа	на	25	септември	според	
стариот	календар.	Тоа	привидно	совпаѓање	ја	запечати	
нивната	врска;	или,	со	други	зборови,	беа	создадени	еден	
за	друг.	Татјана	Гливенко,	со	кратко	потстрижена	коса	и,	
исто	како	и	него,	полна	со	страст	кон	животот.	Тоа	беше	
типична	прва	љубов,	со	сета	своја	привидна	едноставност	
и	со	својата	неизбежна	судбина.	Неговата	сестра	Марусја,	
која	престојуваше	со	него	на	Крим	во	улога	на	негов	при-
дружник,	сè	ѝ	издрдори	на	мајка	си.	Софија	Василевна	
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одговори	со	писмо	во	кое	го	предупреди	својот	син	на	
опасностите	кои	му	се	закануваат	од	таа	непозната	девојка,	
од	нивната	врска	–	всушност,	од	секоја	можна	врска.	Ѝ	
одговори,	со	сета	помпезност	карактеристична	за	еден	
шеснаесетгодишник,	така	што	ѝ	ги	објасни	принципите	
на	„слободната	љубов“.	Ѝ	објасни	дека	секако	би	требало	да	
има	слобода	да	љуби	онака	како	што	сака;	дека	телесната	
љубов	трае	кратко;	дека	половите	се	целосно	рамноправни;	
дека	бракот	треба	да	се	отстрани	како	институција,	но	ако	
сепак	се	одржи	во	пракса,	тогаш	жената	би	требало	да	има	
неотуѓиво	право	на	вонбрачни	деца,	доколку	го	посака	
тоа,	а	потоа,	доколку	сака	да	се	разведе,	мажот	мора	да	
го	прифати	тоа	и	да	ја	преземе	вината	врз	себе;	при	сето	
тоа,	и	покрај	сè,	децата	остануваат	светост.
	 Мајка	му	не	му	возврати	на	тоа	надмено	и	лицемерно	
објаснување	на	животот.	Впрочем,	со	Тања	мораше	да	се	
раздели	практично	веднаш	по	првата	средба.	Таа	се	вра-
ти	во	Москва,	а	тој	и	Марусја	се	вратија	во	Петроград.	Но	
постојано	ѝ	пишуваше;	се	посетуваа;	ѝ	го	посвети	своето	
прво	клавирско	трио.	Мајка	му	продолжи	да	се	противи	на	
нивната	врска.	А	потоа,	по	три	години,	конечно	поминаа	
неколку	недели	заедно	на	Кавказ.	Имаа	по	деветнаесет	
години	и	беа	сами;	тој	штотуку	заработи	триста	рубљи	од	
концертот	што	го	одржа	во	Харков.	Тие	заеднички	недели	
во	Анапа...	колку	одамна	изгледаше	сето	тоа.	Всушност,	
навистина	и	беше	далеку	во	минатото	–	оттогаш	помина	
повеќе	од	една	третина	од	неговиот	живот.

	 И	така,	сето	тоа	започна,	сосем	прецизно,	на	28	јануари	
1936	година,	рано	наутро,	во	Архангелск.	Таму	го	повикаа	
да	го	изведе	својот	прв	клавирски	концерт	со	локалниот	
оркестар	под	управа	на	Виктор	Кубацки;	заедно	ја	изведоа	
и	неговата	соната	за	виолончело.	Следното	утро	отиде	на	
железничката	станица	да	купи	еден	примерок	од	Правда.	



 25шумот на времето

Ја	погледна	насловната	страница,	а	потоа	ги	сврти	след-
ните	две.	Како	што	подоцна	ќе	каже	и	самиот,	тоа	беше	
највпечатливиот	ден	во	неговиот	живот.	И	датумот	што	
го	избра	за	да	ги	мери	годините	сè	до	својата	смрт.

	 Само	што	–	како	што	тврдоглаво	забележуваше	не-
говиот	ум	–	не	постои	ништо	што	започнува	со	толкава	
прецизност.	Оваа	работа	започна	на	многу	различни	места,	
и	во	различни	умови.	Можеби	првата	почетна	точка	беше	
токму	неговата	слава.	Или	неговата	опера.	Или,	можеби,	
тоа	беше	Сталин	кој,	затоа	што	е	безгрешен,	всушност	е	
одговорен	за	сè.	Или,	пак,	причината	можеби	се	криеше	
во	нешто	толку	едноставно	како	што	е	распоредот	на	
седењето	во	оркестарот.	Навистина,	можеби	е	најдобро	
токму	така	да	се	гледа	на	целата	работа:	еден	композитор	е	
наклеветен	и	понижен,	потоа	уапсен	и	стрелан,	а	сето	тоа	
само	поради	распоредот	на	инструментите	во	оркестарот.

	 Ако	сè	започна	на	некое	друго	место,	и	во	туѓи	умови,	
тогаш	можеби	би	можел	да	ја	префрли	вината	врз	Шекспир,	
кој	го	напиша	Макбет.	Или	врз	Лесков,	кој	го	трансфор-
мираше	на	руски	јазик	под	насловот	Леди Макбет од Мцен-
скиот округ.	Не,	никако.	Тоа	сосем	очигледно	беше	негова	
грешка,	која	се	состоеше	во	тоа	што	напиша	навредливо	
дело.	Грешката	беше	во	тоа	што	неговата	опера	постигна	
толку	голем	успех	–	и	во	земјата	и	во	странство	–	што	се	
разбуди	љубопитноста	на	Кремљ.	А	грешката	на	Сталин	
се	состоеше	во	тоа	што,	веројатно,	го	поттикна	и	одобри	
уредничкиот	коментар	во	Правда	–	можеби	дури	и	го	
напиша:	во	текстот	имаше	доволно	граматички	грешки	
за	да	може	да	се	помисли	дека	станува	збор	за	перо	чии	
пропусти	не	смеат	да	се	поправаат.	Грешката	на	Сталин	
се	состоеше	во	тоа	што	себеси	се	сметаше	за	заштитник	и	
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познавач	на	уметноста.	Беше	познато	дека	не	пропушташе	
ниту	една	изведба	на	Борис Годунов	во	театарот	Болшој.	
Речиси	исто	толку	го	ценеше	и	Кнезот Игор,	како	и	Сад-
ко	од	Римски-Корсаков.	Тогаш,	зошто	да	не	посака	да	ја	
слушне	и	таа	надалеку	прославена	опера,	Леди Макбет од 
Мценскиот округ?
	 И	така,	композиторот	доби	налог	да	присуствува	
на	изведбата	на	своето	дело	на	26	јануари	1936	година.	
Присутен	беше	и	другарот	Сталин;	а	исто	така	и	другари-
те	Молотов,	Микојан	и	Жданов.	Седнаа	на	своите	места	
во	специјалната	ложа	за	членовите	на	владата	која,	за	
неволја,	се	наоѓаше	точно	над	ударните	инструменти	и	
лимените	дувачи.	А	на	тие	две	секции	во	операта	Леди 
Макбет од Мценскиот округ нотниот	текст	воопшто	не	им	
наложуваше	скромно	и	воздржано	свирење.

	 Се	сеќаваше	како	од	режисерската	ложа,	каде	што	
седеше,	погледнуваше	кон	ложата	за	членовите	на	вла-
дата.	Сталин	беше	скриен	зад	една	мала	завеса,	како	
отсутна	присутност	кон	која	 сите	други	почитувани	
другари	покорно	се	вртеа,	свесни	дека	и	самите	можеби	
се	набљудувани.	Со	оглед	на	околностите,	разбирливо	е	
тоа	што	и	диригентот	и	оркестарот	беа	вознемирени.	Во	
меѓучинот,	пред	венчавката	на	Катарина,	дрвените	и	
лимените	дувачи	одеднаш	своеволно	решија	да	свират	
погласно	отколку	што	тој	имаше	нагласено	во	нотниот	
текст.	А	потоа	тоа	како	вирус	се	прошири	низ	сите	сек-
ции.	Диригентот,	ако	воопшто	го	забележа	сето	тоа,	беше	
немоќен.	Оркестарот	стануваше	сè	погласен;	и	секој	пат	
кога	ударните	инструменти	и	лимените	дувачи	ќе	грмнеа	
фортисимо	–	доволно	гласно	за	да	ги	скршат	стаклата	на	
прозорците	–	високо	над	нив	другарите	Микојан	и	Жданов	
театрално	ќе	се	стресеа,	за	потоа	да	се	свртат	кон	ликот	зад	
завесата	и	да	кажат	некој	зајадлив	коментар.	На	почетокот	
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од	четвртиот	чин,	кога	публиката	го	крена	погледот	кон	
ложата	на	владетелот,	здогледа	празни	седишта.
	 По	претставата,	тој	си	ја	зеде	торбата	и	отиде	право	
на	Северната	станица	да	фати	воз	за	Архангелск.	Се	сеќа-
ваше	дека	размислуваше	за	тоа	дека	владината	ложа	е	
посебно	засилена	со	челични	плочи,	чија	функција	беше	
да	ги	заштитат	од	атентат	оние	кои	седеа	во	неа.	Но	ре-
жисерската	ложа,	од	друга	страна,	немаше	таква	засилена	
потпора.	Во	тој	момент	Димитри	Димитриевич	сè	уште	
немаше	навршено	триесет	години,	а	сопругата	му	беше	
во	петтиот	месец	од	бременоста.

	 1936	година:	отсекогаш	беше	суеверен	кога	стануваше	
збор	за	престапни	години.	Како	и	многумина	други,	и	тој	
веруваше	дека	тие	години	носат	несреќа.

	 Машинеријата	на	лифтот	повторно	се	огласи.	Кога	
сфати	дека	лифтот	го	помина	четвртиот	кат,	ја	грабна	
торбичката	и	цврсто	ја	стегна	до	себе.	Чекаше	да	се	отвори	
вратата,	да	здогледа	униформа	и	некој	кој	го	препознава	и	
кимнува	со	главата,	а	потоа	и	раце	што	се	подаваат	кон	него	
и,	конечно,	стисок	од	силни	прсти	врз	зглобот	од	својата	
дланка.	Што,	инаку,	ќе	биде	наполно	непотребно,	со	оглед	на	
тоа	што	тој	е	сосем	согласен	да	појде	со	нив,	да	ги	одвлече	
што	подалеку	оттука,	далеку	од	неговата	жена	и	детето.
	 Вратата	од	лифтот	се	отвори	и	се	појави	соседот,	кој	
некако	чудно	кимна	со	главата,	решен	да	не	покажува	ништо	
–	дури	ни	изненадување	поради	тоа	што	го	среќава	во	ход-
никот	толку	доцна	навечер.	Го	отпоздрави	со	поднаведната	
глава,	влезе	во	лифтот,	притисна	копче	по	случаен	избор,	
се	спушти	два-три	ката	подолу,	почека	неколку	минути,	а	
потоа	се	врати	горе	на	петтиот	кат,	каде	што	излезе	и	го	
продолжи	своето	бдеење.	Тоа	му	се	имаше	случено	и	порано,	
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секогаш	на	истиот	начин.	Никогаш	со	соседот	не	размени	
ни	збор,	затоа	што	зборовите	беа	опасни.	Беше	сосем	воз-
можно	да	изгледа	како	човек	кого	жената	го	понижуваше	
и	го	бркаше	од	станот,	од	ноќ	во	ноќ;	или	како	човек	кој	
нерешително	ја	напушташе	својата	жена,	а	потоа	се	враќаше	
назад.	Но	сосем	веројатно	беше	дека	изгледаше	и	токму	
како	она	што	всушност	беше:	само	човек,	како	и	стотици	
други	низ	целиот	град,	кој	од	ноќ	во	ноќ	чека	да	го	уапсат.

	 Пред	многу	години	и	пред	многу	животи,	во	мина-
тиот	век,	во	времето	кога	се	школуваше	во	Институтот	
за	дами	со	благородничко	потекло	во	Иркутск,	неговата	
мајка,	заедно	со	уште	две	девојки,	танцуваше	една	мазурка	
од	операта	Живот за царот	пред	Николај	Втори,	кој	тогаш	
беше	престолонаследник.	Изведба	на	операта	на	Глинка,	
секако,	во	Советскиот	Сојуз	не	доаѓаше	предвид,	без	оглед	
на	тоа	што	нејзината	тема	–	морално	поучна	приказна	
за	еден	селанец	кој	го	жртвува	својот	живот	за	Големиот	
Водач	–	можеше	да	му	се	допадне	на	Сталин.	„Танц	за	
царот“:	се	прашуваше	дали	Закревски	знаеше	за	тоа.	Во	
дамнешните	времиња	се	случувало	детето	да	плаќа	за	
гревовите	на	својот	татко	или	својата	мајка.	Денес,	во	
најнапредното	општество	на	светот,	се	случуваше	роди-
телите	да	плаќаат	за	гревовите	на	децата,	а	заедно	со	нив	
да	плаќаат	и	чичковците,	тетките,	далечните	роднини,	
колегите,	пријателите,	па	дури	и	некој	човек	кој	сосем	
непромислено	ви	се	насмевнал	при	излегување	од	лифтот	
во	три	часот	наутро.	Системот	на	одмаздата	беше	темелно	
усовршен,	па	опфаќаше	многу	повеќе	луѓе	отколку	порано.

	 Мајка	му	беше	главната	потпора	во	бракот	на	него-
вите	родители,	исто	како	што	Нина	Василевна	беше	во	
неговиот.	Татко	му,	Димитри	Болеславович,	беше	благ,	
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повлечен	човек,	кој	многу	работеше	и	целата	заработувачка	
ѝ	ја	предаваше	на	жена	си,	оставајќи	си	себе	само	сосем	
малку	пари	за	тутун.	Имаше	убав	тенор	и	свиреше	клавир.	
Пееше	цигански	романси,	песни	како	„Ех,	не	те	сакам	толку	
страсно“	и	„Одамна	свенаа	хризантемите	во	градината	
моја“.	Обожаваше	играчки	и	сложувалки	и	детективски	
приказни.	Некој	нов	модел	на	запалка	или	на	сложувалка	
можеа	да	му	го	окупираат	вниманието	со	часови.	Никогаш	
не	се	соочуваше	со	животот	непосредно.	По	негова	нарачка,	
му	изработија	специјален	гумен	печат	со	кого	го	означи	
секој	примерок	од	својата	библиотека	со	виолетовите	
зборови:	„Оваа	книга	е	украдена	од	Д.	Б.	Шостакович“.
	 Еден	психијатар,	кој	се	занимаваше	со	истражување	
на	творечкиот	процес,	еднаш	му	постави	прашање	за	
Димитри	Болеславович.	Одговори	дека	неговиот	тат-
ко	беше	„совршено	нормално	човечко	суштество“.	Тоа	
не	беа	надмени	зборови:	да	се	биде	нормално	човечко	
суштество	и	секое	утро	да	се	станува	со	насмевка	на	ли-
цето	претставуваше	завидна	вештина.	Згора	на	тоа,	татко	
му	умре	мошне	млад	–	во	своите	доцни	четириесетти.	
Тоа	за	семејството	беше	трагична	несреќа,	како	и	за	сите	
оние	кои	го	сакаа;	но	можеби	не	и	за	самиот	Димитри	
Болеславович.	Зашто,	ако	поживееше	подолго,	со	свои	
очи	ќе	гледаше	како	Револуцијата	станува	искривена,	
параноична	и	крвожедна.	Иако,	за	волја	на	вистината,	
него	Револуцијата	и	не	го	интересираше	премногу.	Тоа,	
исто	така,	беше	една	од	неговите	посилни	страни.
	 Кога	умре,	 ја	остави	сопругата	без	приходи,	со	две	
ќерки	и	со	музички	веќе	зрелиот	петнаесетгодишен	син.	
За	да	ги	прехрани,	Софија	Василевна	не	пребираше	што	
ќе	работи.	Работеше	како	дактилографка	во	Комората	за	
тежини	и	мерки	и	даваше	часови	по	клавир	во	замена	за	
храна.	Понекогаш	Димитри	Димитриевич	се	прашуваше	
дали	сите	негови	грижи	не	започнаа	токму	со	смртта	на	
татко	му.	Сепак,	помило	му	беше	да	не	верува	во	тоа,	би-
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дејќи	таквата	мисла,	всушност,	би	значела	дека	го	осудува	
Димитри	Болеславович.	Поради	тоа,	можеби	попрецизно	
беше	да	се	каже	дека	неговите	грижи	во	тој	момент	се	
намножија.	Колку	пати	со	одобрување	кимна	со	глава	по	
оние	сериозни	и	охрабрувачки	зборови:	„Сега	ти	мораш	да	
бидеш	главата	на	семејството“.	Го	оптоварија	со	очекувања	
и	чувства	на	должност,	со	кои	не	можеше	да	се	справи.	
А	и	здравјето	отсекогаш	му	беше	кревко:	премногу	добро	
ги	познаваше	рацете	на	својот	лекар,	нивното	тапкање	и	
допири,	наслушнувањето,	сондата,	ножот,	санаториумот.	
Постојано	очекуваше	во	него	конечно	да	почне	да	се	развива	
толку	често	ветуваната	машкост.	Но,	сосем	добро	знаеше	
дека	е	мошне	расеан;	покрај	тоа,	повеќе	беше	тврдоглав	
отколку	самоуверен.	Затоа	и	не	му	успеа	да	заснова	до-
маќинство	со	Јургенсен.
	 Мајка	му	беше	крута	жена,	и	по	навика	и	од	нужда.	Го	
штитеше,	работеше	за	него	и	сите	свои	надежи	ги	полагаше	
токму	во	него.	Се	разбира	дека	ја	сакаше	–	како	воопшто	
би	можел	да	не	ја	сака?	–	но	тука	имаше	и...	одредени	
тешкотии.	Силните	личности	не	можат	да	не	влезат	во	
конфликти	едни	со	други:	а	оние	кои	се	помалку	силни	
принудени	се	да	ги	избегнуваат	судирите.	Татко	му	отсе-
когаш	ги	избегнуваше	расправиите,	негуваше	здрав	хумор	
и	се	држеше	подалеку	од	судири	и	општо	во	животот	и,	
особено,	со	својата	сопруга.	Затоа	и	синот,	иако	беше	свесен	
дека	е	порешителен	од	Димитри	Болеславович,	ретко	го	
искушуваше	мајчиниот	авторитет.
	 Меѓутоа,	знаеше	дека	таа	го	чита	неговиот	дневник.	
Поради	тоа,	до	некој	датум	до	кој	остануваа	уште	неколку	
недели,	понекогаш	ќе	го	запишеше	зборот	„Самоубиство“.	
Или,	поретко,	„Венчавка“.
	 Но	и	таа	умееше	да	се	закани.	Секогаш	кога	ќе	напра-
веше	некој	обид	да	си	оди	од	дома,	Софија	Василевна	ќе	им	
речеше	на	другите	(иако,	се	разбира,	во	негово	присуство):	
„Мојот	син	ќе	го	направи	тоа	само	преку	мене	мртва“.
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	 Притоа,	ни	тој	ни	таа	не	беа	сигурни	колку	другиот	
е	сериозен	во	своите	закани.

	 Стоеше	зад	сцената	во	Малата	сала	на	Конзервато-
риумот;	се	чувствуваше	како	да	е	казнет	и	беше	обземен	
од	самосожалување.	Сè	уште	беше	студент	и	првата	јавна	
изведба	на	негово	дело	во	Москва	не	помина	добро;	на	пуб-
ликата	очигледно	повеќе	ѝ	се	допадна	делото	на	Шебалин.	
А	потоа	покрај	него	се	појави	еден	човек	во	офицерска	
униформа,	со	зборови	на	утеха:	и	така	започна	неговото	
пријателство	со	маршалот	Тухачевски.	Маршалот	ја	презеде	
улогата	на	негов	покровител	и	организираше	собирање	
парични	прилози	во	воената	команда	на	Ленинградскиот	
округ.	Беше	снаодлив	и	искрен	човек.	Во	последно	време,	
на	сите	свои	познајници	им	велеше	дека	Леди Макбет од 
Мценскиот округ,	според	неговото	мислење,	е	првата	кла-
сична	советска	опера.
	 До	тој	момент	само	во	една	ситуација	доживеа	неус-
пех.	Имено,	Тухачевски	беше	уверен	дека	преселбата	во	
Москва	е	најдобриот	начин	за	да	се	поттикне	кариерата	
на	неговиот	штитеник,	па	вети	дека	ќе	го	организира	
селењето.	Сосем	природно,	Софија	Василевна	беше	против	
таа	идеја:	сметаше	дека	нејзиниот	син	е	премногу	кревок,	
премногу	нежен.	Кој	ќе	внимава	дали	го	испил	млекото	
или	ја	изел	кашата	ако	мајка	му	не	е	покрај	него	и	не	
се	грижи	за	неговите	потреби?	Тухачевски	имаше	моќ,	
влијание,	финансиски	средства;	но	Софија	Василевна	и	
понатаму	во	своите	раце	ги	држеше	клучевите	на	душата	
на	својот	син.	И	така,	тој	остана	во	Ленинград.

	 И	него,	како	и	неговите	сестри,	прв	пат	го	седнаа	
покрај	клавирот	кога	имаше	девет	години.	Во	тој	момент	
целиот	свет	му	се	разбистри	пред	очите.	Или	барем	еден	


