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Евгениј ЗамјатинЕвгениј  Замјатин  НИЕ

Cover design © Natalia Łukomska

Евгениј Замјатин (1884–1937) – руски писател кого книжев-
носта го памети како еден од пророците на XX век. Се 
занимавал со математика, бродоградителство и книжевност, 
но себеси се нарекувал „професионален еретик“. Иако на 
почетокот од својата творечка активност живее и работи во 
Англија, а животот го завршува во егзил во Париз, сите негови 
дела се напишани на руски јазик. По повеќедецениската 
забрана во родната земја, неговиот опус излегува од сенката 
во матичната книжевна средина дури на крајот од 80-те 
години од минатиот век.

Во својот опус ги интегрира влијанијата на класичната руска 
книжевност и на западната книжевна традиција, кои му биле 
одлично познати. Иако на почетокот уживал почит меѓу 
водечките советски писатели и имал високи позиции во 
револуционерните книжевни кругови, протеран е од земјата 
поради својот бескомпромисен презир кон „книжевното ара-
молепство, сервилноста и камелеонството“, кои, како што вели, 
„подеднакво ги понижуваат и писателот и револуцијата“. 
Според него, „науката, уметноста и животот живеат преку 
еретиците“.

Замјатин е автор на многу раскази, новели и драми, како и на 
два романа: „Ние“ (1920) и „Бичот Божји“ (незавршен).
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„Ние“, напишана во 1920 г., е приказна за тотално органи-
зирано општество во кое граѓаните не се личности, туку обични 
броеви што живеат речиси идентични, регулирани животи. 
Таквото општество се темели врз идејата дека  среќата  и 
слободата  заемно се исклучуваат. Метафорично бирокра-
тизирајќи ги човечките судбини, Замјатин, на некој начин, го 
предвидува хоророт на тоталитаризмот (сталинизмот и на-
цизмот) што ќе претстои во блиска иднина по пишувањето на 
книгата. Поради острата сатира насочена против  тотали-
таризмот, романот „Ние“ бил првата книга што била забранета 
од државната  цензура  во  Советскиот Сојуз, каде што првото 
издание се појавило дури во 1988 година. Денес, овој роман 
се смета за класик на дистописката книжевност и за едно од 
клучните дела на советската и светската книжевност. Ова дело 
му послужило како инспирација на  Џорџ Орвел  за неговиот 
роман „1984“, а извршило големо влијание и врз другите 
познати дистописки писатели, како:  Курт Вонегат  и  Олдус 
Хаксли.

Библиотека: Ре:генерација

Превод од руски јазик: Ѓорѓи Крстевски
Цена: 500 ден.
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Томислав  Османли
Стрип - деветтата уметност
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Цена: 700 ден.

Саемска цена: 600 ден.

Витолд Гомбрович
Дневник 1953-1958
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Ако конечниот тест на секое уметничко дело е неговиот опста-
нок, тогаш делата на Орвел несомнено го положија овој тест со 
најдобра оценка. Релевантноста на овие текстови се потврдува 
во сите цивилизациски периоди. Оваа збирка политички есеи 
силно го прикажува внатрешниот конфликт на Орвеловиот 
светоглед, Орвел уметникот и Орвел активистот, кои напати се 
во хармонија, а напати во расчекор. Орвел уметникот е заробен 
во магијата на зборовите, во ритамот на нивните низи, во 
деталите и нијансите, а Орвел активистот е разгневен од не-
правдата, буден учесник во создавањето и менувањето на 
општеството, негов строг критичар и набљудувач. Во некои 
помирни времиња можеби со сета енергија ќе им се препуштел 
на  уметничката естетика и на стилистиката, но непосредното 
искуство со империјализмот, фашизмот и  сиромаштијата ги 
активирале неговата политичка свест и одговорност. Овие есеи 
ја поткопуваат наивната разлика помеѓу политиката и секој-
дневниот живот, покажувајќи колку несвесно примаме пораки 
од вредносен и идеолошки тип, и колку сме подложни на пропа-
ганда и манипулација. 

ЏОРЏ ОРВЕЛ (1903-1950) – англиски романо-
писец, есеист, новинар и критичар. Роден како 
Ерик Артур Блер, никогаш сосем не го напуш-
тил своето име, но сите книжевни дела ги 
објавил под псевдонимот Џорџ Орвел. По вра-
ќањето во Англија, во 1911 г., го продолжил 
образованието во интернат во Сасекс, каде што 
станал познат по својата интелектуална гени-
јалност. Подоцна студира на универзитетите 
Велингтон и Итон. Токму на Итон го објавува 
својот прв текст по што започнува неговата 
богата кариера како автор. Во 1938 г. го објаву-
ва романот „Во чест на Каталонија“, а во 1945 
г. го објавува романот „Животинска фарма“, 
проследен во 1949 г. од култниот „1984“. Во бо-
гатото творештво се вбројуваат и бројни поли-
тички, како и книжевни есеи, релевантни и по 
речиси еден век. Неговите политички ставови 
на линија на отпор кон тоталитаризмот и от-
ворена поддршка на демократскиот социјали-
зам, како и неговата визија за модерно опште-
ство предизвикувале бурни полемики во кон-
зервативното британско општество. 

ISBN 978-608-4869-41-2
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Библиотека: Перископ

Превод од англиски јазик: Кристина Димкова
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Џорџ Орвел
За национализмот



Библиотека: Акрамарин

Превод од српски јазик: Иван Шопов
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Бојан Бабиќ
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Библиотека: Акрамарин
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Каролин Жорж
Синтеза
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Пјотр Пажињски
pаnsion

ПЈОТР ПАЖИЊСКИ (1973 Г.)

завршил филозофија на Варшавскиот 

универзитет и е доктор на хуманистички 

науки. Од 2000 година е главен уредник на 

месечникот „Мидраш“. Автор е на 

монографијата „Лавиринт и дрво“ (2005) и на 

личниот водич „Даблин со Улис“ (2008), 

посветени на „Улис“ на Џејмс Џојс. Пишува, 

преведува, се занимава со филозофијата на 

јудаизмот и со еврејската тематика во 

литературата. Еден од главните негови 

интереси е книжевноста на Џејмс Џојс. 

Одвреме-навреме објавува текстови во разни 

списанија. „Пансион“ е неговото книжевно 

деби, за кое ги добива престижните награди 

„Пашпорт Политики“ (2009) и Европската 

награда за литература (2012), а романот бил 

номиниран и за највисоката национална 

награда во Полска – „Нике“. „Птичји улици“ 

(2013) е неговиот последен роман.

Во романот „Пансион“, Пјотр Пажињски 
раскажува за млад човек што се враќа, по 
многу години, во пансион во близина на 
Варшава, кој, како момче, го посетувал со 
баба си. Пансионот е еврејско одморалиште 
во близина на Варшава, некогаш полно со 
живот, денеска населено со духовите на 
минатото. Бабата, како и повеќето жители на 
пансионот, била полска Еврејка, спасена од 
Холокаустот. Но, книгата раскажува не само за 
ненадејното воено уништување на еврејскиот 
свет. Пред сѐ, раскажува за неговото повоено 
бавно умирање. За светот што ги загубил 
животните сили, што сѐ уште завршува – 
преку следните повоени бранови на егзоду-
сот на Евреите, преку умирањето на жителите 
– но не може, конечно, да умре. 
Ова е филозофска приказна за истрајноста, за 
минливоста и за распадот, а воедно и 
книжевен обред за воскреснување на 
сеќавањето. Создавајќи ја одново стварноста, 
која исчезнала во виорот на времето, Пјотр 
Пажињски го избегнува патосот, а истовреме-
но, се служи со иронијата и хуморот. 

www.begemot.mk

ISBN: 978-608-4869-33-7
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Алек Попов
Митологија на транзицијата
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АЛЕК ПОПОВ (1966)
–  еден од најважните и најпознатите 

современи бугарски писатели. Автор е на 
романите „Мисија Лондон“, „Црната 

кутија“ (и неговата втора верзија: 
„Црната кутија: кучиња што летаат 

ниско“), „Сестрите Палавееви во бурата 
на историјата“, како и на неколку збирки 

раскази. Попов е познат како мајстор на 
спојот на комичното и сериозното преку 

вешто ситуирање на животот на 
Балканецот во неговата матична и 
нематична средина. Како автор од 

европски ранг, Попов е преведен на 
повеќе од 15 јазици. Член е на 

најважните писателски институции во 
Бугарија и е награден со многу домашни 

и меѓународни признанија.

„Митологија на транзицијата“ е збирка од 
петнаесет раскази на Алек Попов, инспири-
рани од материјалната и симболичката 
реалност на последните години на Источ-
ниот Блок и на транзициските приказни, 
одживеани лично и доживеани длабоко од 
генерацијата на авторот. Давајќи ѝ слобода 
на својата сатирична фантазија, Попов 
прави многу оригинална реконструкција на 
митовите исковани во јавната свест на 
Бугарија од 90-те. Расказите се преплет од 
одлично избрани, важни претстави од 
тогашното секојдневие и гротескно-фан-
тастични слики што совршено се надоврзу-
ваат на нивната недореченост. Уметничката 
верзија на транзициската епоха што ја 
добиваме во оваа серија раскази понекогаш 
се разминува со историската стварност, 
често навлегувајќи на теренот на фантасти-
ката, но со тоа магично излегува поверодос-
тојна во приказот на човековата состојба и 
на општествениот живот одошто сивиот 
параван на самата стварност.35
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Драго Јанчар
ученик
Џојсовиот

Библиотека: Аквамарин
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Драго Јанчар
Џојсовиот ученик



22

М
иљ

ен
ко

 Ј
ер

го
ви

ќ
са

ра
ев

ск
о 

ма
рл

бо
ро

МИЉЕНКО ЈЕРГОВИЌ  (РОД. 1966)
е еден од најистакнатите хрватски 

писатели. Неговата проза и поезија се 
преведувани на голем број јазици. 

Јерговиќ е роден и израснал во 
Сараево, каде што завршил филозофија 

и социологија на Филозофскиот 
факултет при Сараевскиот Универзитет. 

Дебитирал во 1988 г. со збирката 
поезија „Опсерваторија Варшава“. 

Автор е на многу прозни, поетски и 
драмски дела, како и на бројни есеи. 

Неговата прва, најпозната и најуспешна 
збирка раскази за хаотичниот 

секојдневен живот во воената Босна и 
Херцеговина – „Сараевско марлборо“ 

(1994), му обезбедува меѓународно 
признание. Делото е наградено со 

наградата за мир „Ерих Марија 
Ремарк“. За романот „Рута Таненбаум“ 

(2006) е одликуван со наградата „Меша 
Селимовиќ“ (2007) за најдобар роман 

на територијата на Босна и 
Херцеговина, Србија, Хрватска

и Црна Гора.

„Кога духовната срж на овие приказни, 
типот на постоењето од кое се опфате-
ни неговите ликови, би требало да се 
определени со кратка, афористична 
формула, најточно би било да се рече 
дека таа пред читателот се појавува 
како одговор на прашањата што би му 
се случило на Швејк кога, по некоја 
случајност, би се затекнал во светот на 
„Процес“ од Кафка. Бидејќи, војната во 
која се сместени не се појавува во 
нивниот живот како целен процес, како 
нешто што, колку и да е страшно, има 
релативно разбирлив почеток и барем 
ронка предвидливост, туку како нешто 
сепроникливо но неспознајно, како 
анонимна сила на прелевањето на 
светот... Ликовите на Јерговиќ се 
чувари на душата на малите нешта, на 
нешто, што било, во себе или околу 
себе што притаено ќе опстане во 
меѓупросторот на животот и смртта...“ 

Иво Жаниќ, Вјесник  www.begemot.mk

ISBN: 978-608-4869-14-6
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Други изданија во Аквамарин:

1. Стефан Мендел-Енк Три мајмуни (ред. 200/саемска 50 ден.)
2. Патрик Девит Браќата Систер (300/100 ден.)
3. Радка Денемаркова Парите од Хитлер (250/100 ден.)
4. Никола Дикнер Шест степени слобода (300/50 ден.)
5. Јунас Карлсон Собата (200/50 ден.)
6. Игнаци Карпович Соња (250/50 ден.)
7. Марио де Карваљо Вагабонтски раскази (250/50 ден.)
8. Гај Вандерхаге Тате Ленин и други приказни (300/50 ден.)
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11. Даниела Ходрова Спирални реченици (400/150 ден.)
12. Пер Улоф Енквист Втор живот (500/150 ден.)
13. Марлен Хаусхофер Мансарда (250/150 ден.)
14. Мадлен Тиен Не вели дека немаме ништо (500/250 ден.)
15. Једрт Л. Малезич Воени бои (250/50 ден.)
16. Карл-Јохан Валгрен Приказна на една гротескна љубов (350/150 ден.)
17. Ирена Вркљан Свила, ножици (200/50 ден.)
18. Јоханес Анјуру Ќе се удават во солзите на своите мајки (350/150 ден.)
21. Мира Оташевиќ Сестрата на Ниче (250/100 ден.)
22. Виктор Пелевин Синиот фенер (500/200 ден.)
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Маќеј Шиманович дипломирал на 
Факултетот за куклена уметност при Варшавската 
театарска академија. Познат е главно по илустрации, 
плакати за театарот Гротеска во Краков и по 
графички обвивки за друштвени игри. Добитник 
е на Литературната награда на Варшава за 
илустрациите за книгата Asiunia на Јоана Папужињска 
(2011). Неговите книги се впишани на Листата 
на богатства на Музејот на детската книга.

доаѓа на свет во зоолошката градина и веднаш сака да 
појде во потрага по родната Африка. За жал, неговото 
живеалиште и целата зоолошка градина се опколени 
со решетки. За да се провлече помеѓу нив, Слончето 
решава да се смали, па затоа треба да престане да јаде...

• Што ќе кажат за тоа мама слоница и тато слон? 
• Кои се Господинот Мачор, Румена, Мена 

Вирче и Мацко, а исто така и Маестро?
• Каква полза и какви опасности 
 произлегуваат од тоа што умееш да читаш?
• Колку кикиритки дневно може 
 да изеде мало Слонче, а да не порасне?
• И зошто животните се најважни,  

а од сите животни најважни се амебите?
• А... и каде сета таа Африка? 

Korica.indd   1 8/20/2020   2:07:24 PM
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Јазовецот Итре 
ја најде големата љубов

Друг изданија во едицијата Вртелешка:

Р. Мали Франтишек од костенот, Анежка од сончогледите (300/100)
Р. Врубел и Г. Ригал Расположенијата на Хиполит Колбас (500/150)
Г. Касдепке Во моето меше живее некое животинче (350/200)
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МАРГАРЕТ АТВУД е автор на повеќе од педесет книги 

проза, поезија и критички есеи. Во нејзините најзначајни 

дела спаѓаат романите Мачкино око, Невестата 

крадливка, Алиас Грејс, Слепиот убиец итн. Култниот 

роман на Атвуд од 1985 г., Приказната на робинката, се 

врати на листите на бестселери со изборот на Доналд 

Трамп за претседател на САД, кога робинките станаа 

симбол на отпорот против обезвреднувањето на жените, 

како и со промоцијата на наградуваната телевизиска 

серија на Канал 4, во 2017 г.

Атвуд има добиено бројни награди, вклучувајќи ја Букер, 

наградата Артур Ч. Кларк за имагинацијата во служба 

на општеството, наградата Франц Кафка, Германската 

мировна книжевна награда, како и наградата за 

животно дело на ПЕН САД. Во 2019 г, стана член на 

Редот на кавалерите на честа за своите достигнувања 

во литературата. Има работено и како илустраторка, 

либретистка, драмска писателка и кукларка. Живее во 

Торонто, Канада.

„Нашето заедничко време, читателу, се 

приближува кон крајот. Веројатно на овие мои 

страници ќе гледаш како на кревка кутија со 

богатство, која треба да се отвори со крајна 

внимателност. Веројатно ќе ги искинеш или ќе ги 

запалиш: тоа често им се случува на зборовите.“

 

Во рацете држиш опасно оружје наполнето со 

тајните на три жени од Галад. Тие ги ризикуваат 

своите животи заради тебе. 

Заради сите нас.

Пред да влезеш во нивниот свет, 

наоружај се со овие мисли: 

Знаењето е моќ 

и 

Историјата не се повторува, 

но се римува.  
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Превод од англиски јазик: 
Кристина Димкова

Редовна цена: 700 ден.
Саемска цена: 500 ден.

Маргарет Атвуд
Завети 

МАРГАРЕТ

АТВУД

РОБИНКАТА
ПРИКАЗНАТА НА

МАРГАРЕТ АТВУД е автор на повеќе од педесет книги 
проза, поезија и критички есеи. Во нејзините најзначајни 
дела спаѓаат романите Мачкино око, Невестата 
крадливка, Алиас Грејс, Слепиот убиец итн. Култниот роман 
на Атвуд од 1985 г. Приказната на робинката, се врати на 
листите на бестселери со изборот на Доналд Трамп за 
претседател на САД, кога робинките станаа симбол на 
отпорот против обезвреднувањето на жените, како и со 
промоцијата на наградуваната телевизиска серија на 
Канал 4, во 2017 г.

Атвуд има добиено бројни награди, вклучувајќи ја Букер, 
наградата Артур Ч. Кларк за имагинацијата во служба на 
општеството, наградата Франц Кафка, Германската 
мировна книжевна награда, како и наградата за животно 
дело на ПЕН САД. Во 2019 г., стана член на Редот на 
кавалерите на честа за своите достигнувања во 
литературата. Има работено и како илустраторка, 
либретистка, драмска писателка и кукларка. Живее во 
Торонто, Канада.

М
АРГАРЕТ АТВУД     ПРИ

КАЗНАТА НА РОБИ
НКАТА

Cover illustration © Natalia Łukomska
Author photograph © Liam Sharp
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„Тонам длабоко во своето тело како во бара, 
мочуриште, во кое само јас знам каде да стапнам. 
Предавничко тло, моја територија. Станувам земјата на 
која го ставам увото за да ги слушнам
озборувањата од иднината.“

„Јас сум облак, згуснат околу еден средишен предмет 
во форма на крушка, којшто е цврст и повистинит од 
мене и руменее внатре во својата проѕирна обвивка. 
Внатре има простор, голем како небото; ноќе, темен и 
кривулест, повеќе црвено-црн одошто црн. Точките 
светлина набабруваат, болскотат, прскаат и свенуваат 
во него, безбројни како ѕвездите. Секој месец се 
појавува месечина, огромна, тркалезна, тешка, зол 
предзнак. Преминува, застанува, продолжува и 
заминува, а јас го гледам очајот како доаѓа кон мене 
како глад. За да се почувствувам толку празна, 
повторно, повторно. Си го слушам срцево, бран по 
бран, солен и црвен, продолжува и продолжува, го 
означува времето.“

Приказната на робинката е дистописки роман, сместен 
во блиска иднина во една тоталитарна христијанска 
теократија, која извршила преврат врз американската 
влада. Романот е психолошко „реалистично“ и убедливо 
истражување на еден тоталитарен свет, кој во себе има 
значајна надреална врска со реалноста. Жестоко 
политички и мрачен, а истовремено мудар и 
хумористичен, Приказната на робинката отвора голем 
број општествени прашања. Јазичната умешност на 
Атвуд блеснува низ наративот темен од терор, низ 
острите перцепции, свети во силните слики и 
саркастичната мудрост.

Превод од англиски јазик: 
Кристина Димкова

Редовна цена: 600 ден.
Саемска цена: 500 ден.

Маргарет Атвуд
Приказната на 

робинката
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ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ
ПОЛИТИКА
КУЛТУРА

Библиотека: Перископ

Редовна цена: 500 ден.
Саемска цена: 350 ден.

Данило Коцевски 
Интелектуалци, 

политика, култура
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Не за профит
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Книгата „Не за профит“, објавена во 2010 година, е 
посветена на глобалната криза на образованието, која 
поминува незабележано во однос на економските кризи, 
а која може да биде многу поопасна за иднината на 
демократската автономија. Жедни за профит, нациите и 
нивните образовни системи ги отфрлаат вештините што 
се неопходни демократиите да се одржат во живот. 
Авторката, преку опсежни и луцидни анализи, укажува 
на опасноста од производство на генерации корисни 
машини, наместо комплетни и свесни граѓани што 
мислат со своја глава, ја критикуваат традицијата и го 
разбираат значењето на достигнувањата и страдањата 
на Другиот. Како во ретко која друга студија, Марта 
Нусбаум во „Не за профит“ ја прикажува причинско- 
последичната врска помеѓу елиминирањето на хуманис-
тичките дисциплини и уметностите од наставните про- 
грами и неизвесната иднина на демократијата.

МАРТА НУСБАУМ (1947) – американска 
филозофка, која особено се занимава со 
античката грчка и римска филозофија, 
но и со политичката филозофија, етика-
та и феминизмот. Студирала театроло-
гија и класична филологија на Универ-
зитетот во Њујорк, а потоа се запишува 
на студии по филозофија на Универзи-
тетот Харвард, каде што магистрира во 
1972 год., а докторира во 1975 год. 
Предавала филозофија и класична фи- 
лологија на универзитетите Харвард и 
Браун, а во моментов е професорка по 
право и етика на Универзитетот во 
Чикаго. Авторка е на повеќе значајни 
студии, меѓу кои: „Ранливоста на добри-
ната“ (1986), „Негување на човечноста“ 
(1997), „Полот и социјалната правда“ 
(1998), „Криење од човечноста“ (2004), 
„Не за профит“ (2010). 7 8 6 0 8 4 8 6 9 4 1 29

ISBN 978-608-4869-41-2

Други изданија во Перископ:
1. Чеслав Милош Заробениот ум (600/500)
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Пред западни очи
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Владислав Рејмонт
Ветената земја

Други изданија во Атлас:

1. Хенрик Шенкевич Со оган и со меч (800/600)
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Престапни години
(прозен календар)

Оливера Ќорвезироска
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     Сања Михајловиќ-Костадиновска e доцент по шпанска книжевност на 
Катедрата за романски јазици и книжевности при Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“. Докторирала на Универзитетот Комлутенсе во Мадрид. 
Активно се занимава со превод и пишување прозни дела. Добитничка е на 
повеќе награди за кратки раскази, како и на наградата за најдобар дебитант-
ски прозен ракопис „Новите“ за 2015 година што ја доделува издавачката 
куќа „Темплум“. Авторка е и на една книга за деца („Сонувалко“, Бегемот, 
2019).

.....................................................................................................................................

      Збирката е подредена во три кохерентни циклуси: „Средби и сеќавања“, 
„Метаматерија“ и „Замислени светови“. Расказите се запишани во трето и 
почесто во прво лице, од веродостоен наратор, кој сепак повремено како со 
сласт да ужива и во неверодостојност, користејќи ја за заводливо да го води 
читателот низ приказната.
        […] Речиси сите раскази се сместени во апстрактни временско-простор-
ни координати, кои сепак се некаде во современоста и во урбани средини, а 
тоа остава впечаток на автобиографичност на расказите. Но, овој пристап 
(неретко исповедниот тон и одмерената лиричност, кои ни за миг не оддаваат 
нијанси на патос) може да се гледа како мала, незабележлива и успешно 
приредена замка, а онаа нежна, спонтана запрашаност помеѓу можноста на 
автобиографијата и извесноста на фикцијата е само уште една питка одлика 
на оваа збирка. […]

Живко Грозданоски

.....................................................................................................................................

     Сања Михајловиќ-Костадиновска e доцент по шпанска книжевност на 
Катедрата за романски јазици и книжевности при Филолошкиот факултет 
„Блаже Конески“. Докторирала на Универзитетот Комлутенсе во Мадрид. 
Активно се занимава со превод и пишување прозни дела. Добитничка е на 
повеќе награди за кратки раскази, како и на наградата за најдобар дебитант-
ски прозен ракопис „Новите“ за 2015 година што ја доделува издавачката 
куќа „Темплум“. Авторка е и на една книга за деца („Сонувалко“, Бегемот, 
2019).
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      Збирката е подредена во три кохерентни циклуси: „Средби и сеќавања“, 
„Метаматерија“ и „Замислени светови“. Расказите се запишани во трето и 
почесто во прво лице, од веродостоен наратор, кој сепак повремено како со 
сласт да ужива и во неверодостојност, користејќи ја за заводливо да го води 
читателот низ приказната.
        […] Речиси сите раскази се сместени во апстрактни временско-простор-
ни координати, кои сепак се некаде во современоста и во урбани средини, а 
тоа остава впечаток на автобиографичност на расказите. Но, овој пристап 
(неретко исповедниот тон и одмерената лиричност, кои ни за миг не оддаваат 
нијанси на патос) може да се гледа како мала, незабележлива и успешно 
приредена замка, а онаа нежна, спонтана запрашаност помеѓу можноста на 
автобиографијата и извесноста на фикцијата е само уште една питка одлика 
на оваа збирка. […]

Живко Грозданоски

.....................................................................................................................................
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   Ѓоко Здравески е роден 1985 година во Скопје. Дипломирал и магис-
трирал на Катедрата за македонска книжевност и јужнословенски 
книжевности при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје. 
Работел како лектор по македонски јазик на Филозофскиот факултет во 
Ниш, како уредник во издавачките куќи „Бегемот“ и „Темплум“, а како 
уредник соработувал и со интернет-порталите „Репер“, „Блесок“ и 
„Окно“. Од јуни 2014 до јуни 2018, заедно со Ана Голејшка, во „Менада“ 
ја организирал книжевната ѓурултија „Астални проекции“. Објавил 
четири книги поезија, сите во едицијата „Огнови“ на издавачката куќа 
„Антолог“: „Палиндром со две н“ (2010), „Куќичка за птици-преселни-
ци“ (2013), „Љубавина“ (2016) и „Дедикар икарал“ (2017). Поезијата му 
е објавена на десетина европски јазици. Од 2015 година е дел од европ-
ската поетска платформа „Версополис“. Преведува од српски/хрват-
ски/босански на македонски јазик.
      Денес работи како библиотекар, шанкер и свештено лице. Го проше-
тал светот, иако никогаш не запишал играорна. Нечлен е на Друштвото 
на писателите на Македонија.

.............................................................................................................................

      „Отсечките стварност“ обично се случуваат среде секојдневието, кое 
на прв поглед се чини банално. Но, Здравески успева да ни ги укаже 
пукнатините во реалноста, кои претставуваат влез во непредвидливи, 
можеби и опасни лавиринти. Со тон што не е врескачки, туку сталожен, 
со проникливост и интуитивност, со смелост да се ѕирне и во мрачните 
ќошиња на човековиот дух, авторот создал еден вид медитации на 
подвижна лента, успевајќи во невозможното – да изваја мали парчиња 
смисла среде сеопштата врева на современоста од која никој не е поште-
ден. Притоа, микроскопскиот поглед врз светот служи како алатка за 
проникнување во длабоките тајни на човечката егзистенција.
      Но, не сите парчиња се натопени во истиот контемплативно-медита-
тивен тон. Користејќи го хуморот, понекогаш на граница на црниот 
хумор, бизарноста, апсурдот, очудувањето преку врската со детството и 
детскиот поглед на светот, авторот создава текстови што се исто така 
епифанични, само што овој пат до епифанијата се доаѓа по сосема друг 
пат и на друг начин. 

Иван Шопов
.............................................................................................................................
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Ѓоко Здравески
Отсечки стварност
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Други изданија во едицијата На пат:
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„Деланки“ е првата објавена книга на 
хрватскиот писател Антун Густав 
Матош. Содржи вкупно шест новели, 
кои и порано ги објавувал во српски и 
хрватски списанија во периодот од 
1892 до 1897 година. Приближно една 
година по објавувањето на првата 
збирка „Деланки“, Матош ја објавува 
својата втора збирка со наслов „Нови 
деланки“. Како и „Деланки“, втората 
збирка „Нови деланки“ содржи вкупно 
шест раскази, кои авторот ги објаву-
вал во разни српски и хрватски списа-
нија во периодот од 1898 до 1900 
година. Во обете збирки, расказите 
варираат на најразлични теми, од 
љубовни до сатирични. Расказите, 
исто така, може да се поделат и на 
раскази со домашна тематика, најчес-
то за загрепскиот круг, меѓу кои има и 
бројни автобиографски раскази, како 
и раскази со бизарна содржина, во 
чие средиште се ликови на чудаци и 
настраници. Во прозните дела на 
Матош, кои често ги обединуваат 
противречностите, како хумористич-
ното и песимистичното, особено 
доаѓа до израз неговата стилска 
стратегија што самиот ја нарекол 
„артизам“.

Антун Густав Матош (1873–1914) е 
хрватски писател и новинар од крајот на 
XIX и почетокот на XX век, истакнат како 
исклучителен ран претставник на 
модернизмот,  кој пишувал  поезија, 
раскази,  патописи,  есеи  и критики. 
Книжевната кариера на Матош започна-
ла рано, уште во  1892  година, за време 
на неговите студии во Виена, кога ги 
објавил расказите „D-dur соната“ и 
„Моќта на совеста“. Подоцна, за време на 
престојот во Париз, Матош пишувал 
интензивно, објавувајќи ги своите 
фељтони и статии во хрватските и 
српските весници и списанија. Истовре-
мено, во тој период, ги објавил своите 
први две книги: „Деланки“ (1899) и „Нови 
деланки“ (1900), а од Париз потекнува и 
неговата трета книга „Есеи“ (1905). Во 
1907  година ја објавил збирката  есеи  и 
импресии „Видици и патишта“, во  1909 
година ја објавил третата збирка раска-
зи „Уморни раскази“, а во  1910  година, 
книгата со патописи и пејзажи „Нашите 
луѓе и краишта“. Од 1908 година до 
смртта, Матош живеел како професио-
нален писател и новинар, следејќи ги 
сите важни настани во културниот и 
уметничкиот живот во Хрватска. 
Истовремено, во тој период, Матош 
извршил огромно влијание врз младите 
писатели, па дури и создал сопствена 
поетска школа, а самиот тој, во овој 
период го напишал најголемиот дел од 
своите песни. Во  1913  година излегла 
неговата збирка со фељтони „Печалба“, 
но не го дочекал печатењето на збирка-
та песни, која веќе ја имал подготвено.

ISBN: 978-608-4869-49-8
www.begemot.mk
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Други изданија во Ars Magna:

1. Ципријан Норвид Цивилизација (ред.230/ саемска 50 ден.)
2. Теодор Фонтане Ефи Брист (380/100 ден.)
3. Еухенио Камбасерес Беспаќе (200/50 ден.)
4. Вилијам Батлер Јејтс Келтскиот самрак (200/100 ден.)
5. Амадо Нерво Балкони (150/50 ден.)
6. Марио де Са-Карнеиро Исповедта на Лусио (170/50 ден.)
7. Марио де Са-Карнеиро Небо во оган (250/50 ден.)
8. Јакуб Арбес Свети Ксавериј (120/50 ден.)
9. Владислав Ванчура Разуздано лето (120/50 ден.)
10. Мигел де Унамуно Магла (250/150 ден.)
11. Евгениј Замјатин Џенем (150 ден.)
12. Станислав И. Виткевич Ненаситност (500/200 ден.)
13. Ладислав Клима Страдањата на кнезот Штерненхох (250/50 ден.)
14. Теофило Брага Фантастични раскази (250/50 ден.)
15. Федериго Тоци Три крста (200/50 ден.)
16. Боб Дилан Тарантула (300/100 ден.)
17. Вилијам Б. Јејтс Црвениот Ханрахан и др. приказни (250/150 ден.)
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Кругот на смртта

Библиотека: Мрачна серија

Превод: 
Дарко Русевски

Редовна цена: 450 ден.
Саемска цена: 200 ден.

Ирса Сикуртартоутир
Студ



Библиотека: Мрачна серија

Превод: 
Филип Димевски

Редовна цена: 420 ден.
Саемска цена: 100 ден.

Марек Крајевски
Крај на светот во 

Бреслау

1. Арне Дал Зла крв (ред.500/ саемска 150 ден.)
2. Јорн Л. Хорст Затворено преку зима (420/100 ден.)
3. Аудни Тоураринсон Глуво доба (400/100 ден.)
4. Зигмунт Милошевски Трошка вистина (450/100 ден.)
5. Јорн Л. Хорст Ловечки кучиња (420/100 ден.)
6. Маја Новак Карфанаум или As Killed (250/50 ден.)
7. Александра Маринина Игра на туѓ терен (200/50 ден.)
8. Марта Гузовска Жртвата Поликсена (500/100 ден.)

Други изданија во Мрачна серија:



Луфтираме магацин
(книги по 50 ден.)
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Други книги по 50 ден.

1. Ципријан Норвид Цивилизација (230/50 ден.)
2. Еухенио Камбасерес Беспаќе (200/50 ден.)
3. Амадо Нерво Балкони (150/50 ден.)
4. Марио де Са-Карнеиро Исповедта на Лусио (170/50 ден.)
5. Марио де Са-Карнеиро Небо во оган (250/50 ден.)
6. Јакуб Арбес Свети Ксавериј (120/50 ден.)
7. Владислав Ванчура Разуздано лето (120/50 ден.)
8. Теофило Брага Фантастични раскази (250/50 ден.)
9. Федериго Тоци Три крста (200/50 ден.)
10. Стефан Мендел-Енк Три мајмуни (200/50 ден.)
11. Доминик Фортје Во опасност од морето (250/50 ден.)
12. Очудувања 3# (150/50 ден.)
13. Ладислав Клима Страдањата на кнезот Штерненхох (250/50 ден.) 
14. Гај Вандерхаге Тате Ленин и други приказни (300/50 ден.)

Игнаци Карпович
Соња
Редовна цена: 250 ден.
Саемска цена: 50 ден.

Маја Новак
Карфанаум или as killed
Редовна цена: 250 ден.
Саемска цена: 50 ден.



БЕГЕМОТ
Бул. АСНОМ бр. 94-1/12, 1000 Скопје

тел. +389 70741782
info@begemot.mk
www.begemot.mk

15. Александра Маринина Игра на туѓ терен (200/50 ден.)
16. Никола Дикнер Шест степени слобода (300/50 ден.)
17. Јунас Карлсон Собата (200/50 ден.)
18. Једрт Л. Малезич Воени бои (250/50 ден.)
19. Игнаци Карпович Соња (250/50 ден.)


