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Biography

Nenad Joldeski was born in 1986 in Struga, Macedonia. In 2010, he graduated at the Faculty 

of Economics in Skopje. In 2013, he received a master’s degree in comparative literature on 

the subject of ‘Intertextual Irony in Modern and Postmodern Short Stories.’ He is a writer and 

author of two collections of short stories. His debut, The Silence of Enhalon, written in Macedo-

nian dialect and slang, received the Novite Award from the publishing house Templum in 2009. 

His second book, Each with their own Lake, was published by Templum in 2012. He is also an 

editor of a collection of short stories dedicated to the Russian emigrant Dr Nikolai Nezlobinski 

titled Nikolaj (Fiction. Water. Truth).

As a part of the art group Wezdensky, he adapted several screenplays for amateur theatrical 

performances. He is also a co-founder and one of the organisers of a festival for culture called 

DRIMON.

He was also a member of several teams that published online journals for literature, and for 

three years he was part of the team that was in charge of organising the prominent interna-

tional poetry festival, Struga Poetry Evenings. 

Synopsis

Each with their own Lake is a short story collection composed of 14 stories that oscillate themati-

cally around the imperilled urban landscapes of the city, around grief and ageing, and love and 

sadness, set by a restless inky lake. 

The short story ‘Fire’ is an example of the instability of identity and the need to share the identity 

of narratives and real events; where fiction brings balance to the disproportionate relationship 

between truth and lies, and reality and fantasy. In this circle of stories we can also include the 

short fictions ‘My Father, the Clock and the Short Story’ and ‘My Mother, the Flood and the Short Story’. 

These are tense, dramatic, melancholic, and ironic stories in which the existential abyss and 

the abyss of identity are compensated by the silent text of the writer, carefully retaining the 

mystery by protecting the right of mystery as the right of creative freedom and the right of free 

absence or existence.

Publishing House  Templum



2 The European Union Prize for Literature 2016

Секој со своето езеро 
Nenad Joldeski

НИКОЛАЈ И МАСТИЛАВОТО ЕЗЕРО

5.

…

Лутајќи низ празните улици, поминав покрај музејот, 
поранешната куќа на Николај и Софија Незлобински, истата 
онаа која неколку дена ми ја распламтуваше фантазијата. 
Помислив да влезам внатре, но вратата беше затворена, 
па наместо тоа, ги обиколив бараките и хотелот кој се 
издигаше зад нив и излегов на брегот на Дрим. Седнав на 
една клупа и ги затворив очите. Размислував за расказот кој 
бев решил да го напишам. Како и секогаш, со онаа детска 
нестрпливост што те тера да го прочиташ крајот на книгата 
без воопшто да ја започнеш, помислував на неговиот крај. 
Нешто емотивно. Со остра мелодија што завршува во е-мол. 

Седев со часови на клупата покрај вечниот Дрим и посакав 
да бидам јагула. Да патувам илјадници километри без 
никој да ме забележи, кога некаде помеѓу желбата и звукот 
на брановите што се одбиваа од коритото, исчезнав.
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6.

Утро е. Се будам во бараките покрај мастилавата река. 
Југот замрзнува се наоколу. Низ отворениот прозорец на 
малата соба влегува ладен воздух. Николај се буди сам во 
својот железен кревет. Софија ја нема и само индексот на 
нејзиното тело втиснат во белиот испреплетен чаршаф 
докажува дека била тука, покрај него. Стариот часовник 
на масичката покажува 8. Се прашуваше каде би можела 
да биде. Во стомакот чувствува мачнина. 

Низ прозорецот гледа во накривената ограда покрај реката. 
Ја гледа и неа како зјапа во реката. Водата ѝ стасува до нозе. 

„Што е со тебе“, помислува докторот во себе. „Што правиш 
таму, кутричка ти.“ 

Потоа го замислува во себе нејзиниот глас. 

„Сакам назад, Николај. Овде времето повеќе боли! Повеќе 
од сè на светов. Земјава, земјава тука пеколно потсетува на 
нашата, руската.“ 

„Софија… Софија… знаеш дека нема назад“, ѝ враќа тој во 
себе. „Царот падна, Русија е одамна готова. Овде е добро. 
Ајде прибери се. Нè чека долг ден. Само Бог знае што е 
најдобро.“ 

Се сепнува и се срами што си замислува. 

Потоа го го забележува фотоапаратот. Го мести, нишани 
во Софија и истрелува. Еднаш. Знае дека фотографијата 
ќе биде успешна и како по обичај си замислува како би 
изгледала во боја. 

Мастилавата река 

Мовта на оградата
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Софија

Нејзиниот зелен фустан

Русата свилена коса

И како по правило:

Санкт Петербург

И Пјатигорск

Југот на Русија

Црното море

Мирисот на детството

Зелената мапа без топоними

Се облекува и излегува надвор. Таа не се помрднува од 
оградата. Реката ѝ ги мие нозете заплискани во кал. Го 

полазуваат морници и студенилото започнува да му ги 
зафаќа нозете. Мастилавата река се бранува. Дајланите се 

преплавуваат. Тагата и ветрот му го мрзнат телото и тој 
повторно ги губи вистинските имиња.

Мастилавото езеро

Мастилавата река

Мастилавиот град

Се приближува до Софија. 

„Што е со тебе? Што правиш тука?“, ѝ вели. 

Таа се врти и се насмевнува. 

„Реката. Реката ми зборува… Ах, исто како да сме кај 
нас Николај“, му вели и како да го насетила невремето, 
го прегрнува. Му зборува за детството, за коњите на 
Пјатигорск и наеднаш сè се смирува. Тагата на Николај ја 
впиваат исплашените очи на Софија Незлобинска. Таа се 

Секој со своето езеро 
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смее, а југот ја враќа топлината. Небото се чисти. 

Николај ја бакнува. 

„Ќе изградам музеј“, и` вели „Ќе ги покажам пеликаните 
на светот“, а потем нежно ја повлекува кон себе и ја враќа 
во собата. 

Гледам како се приближуваат и наеднаш се присетувам на 
средбата со Цветковски. Трчам кон неговата канцеларија. 
Надвор почнува да врне. Стариот град бавно се топи пред 
моите очи. 

***

Канцеларијата на Цветковски беше пренатрупана со книги 
и хартии. На северниот ѕид висеше портретот на Софија, 
истиот оној што Дурацовски го споменуваше во расказот. 
Се прашував дали зад портретот навистина постои друг, 
но само што сакав налудничаво и љубопитно да побарам 
дозвола за да проверам, како од бунар се слушна тивкиот 
и бавен вокал на мојот соговорник:

„Што поточно те интересира?“ 

Не знам зошто, но му кажав дека веќе пишувам 
расказ за Незлобински и дека секој нов податок би ми 
послужил. Тоа е сè. Ме ислуша и започна да ги реди оние 
информации кои што веќе ми беа познати, со неколку 
исклучоци: првиот – дека во музејот се наоѓаат повеќе 
од 100 документарни фотографии направени од самиот 
Николај; вториот – дека неговата оставштина, откако 
била преместена во просториите на водостопанство, била 
расфрлана и ѝ се изгубила трагата; третиот – Незлобински 
починал од срцев удар во мај 1942 година, а Софија го 
надживеала 15 години и работела како професорка по 
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руски, француски и музика во гимназијата во Струга. 
Покрај тоа, ме извести дека музејот веќе подготвува нова 
монографија – специјално посветена на докторот и дека ќе 
ја издаде по повод годишнината на неговата смрт, како и 
тоа дека доколку сакам може да бидам уредник на збирка 
раскази во која Музејот би го објавил мојот расказ, заедно 
со оној на Дурацовски и неколку други. Ми беше чест да 
прифатам. Покрај тоа, сакаше да ја знае содржината на 
мојот расказ. Реков „нешто околу тагата“ и, исплашен дека 
ќе разоткрие дека расказот воопшто и не е започнат, го 
споменав Данило Киш.

Фикцијата започнува онаму дека каде 

историјата станува маглива…

Потоа се спуштивме во музејот. Ми ги покажа 
фотографиите, а со нив и една зелена мапа на Македонија 
како дел од кралството СХС – сопственост на самиот 
Незлобински. На мапата ја немаше Струга. Поминавме 
некое време разгледувајќи ги фотографиите, а потоа 
ја вративме оставштината назад и се изгубивме низ 
стакларниците со препарирани животни. Застанавме пред 
двоглавото теле. 

„Кажи ми“, ми рече, „како го пишуваш расказот? Што сè 
мора да измислиш?“

Го гледав некое време без да му одговорам. 

„Овој пат не пишувам. Повеќе би се рекло дека запишувам. 
Сведочам“, му одговорив во некаков почетнички занес. 

Ме гледаше зачудено, а потоа се насмевна и продолжи да 
гледа во телешкиот Јанус. 

Секој со своето езеро 
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И двајцата молчиме. Тишината го пара просторот и 
времето. Подолу, на неколку метри од нас, Николај гледа во 
препарираните животни на првиот природо-научен музеј 
во Македонија. Неговите соработници треба да пристигнат 
секој миг. Гледа во пеликаните, во нивните скаменети очи 
и наеднаш го обзема студенило. „Што правам со кутрите 
птици“, си мисли, „зошто ги убивам?“ Сака да ја откаже 
изложбата, да престане да лови, но набргу се смирува. 
„Науката, науката заслужува таква жртва“, си вели. Низ 
прозорецот гледа во реката. Повторно е мастилава. 

Во бараката влегува Софија. Од прозорецот паѓаат сончеви 
зраци. 

„Дојди“, ѝ вели, а таа му се приближува и му го мести 
шеширот. „Кога дојдовме за првпат во градов, намирисав 
како изгледа среќата. И ја видов слободата во крилјата на 
пеликанот, и неа, среќата, во големото бело езеро. А сега, 
истиот тој пеликан, слободата, мојата радост, стои во оваа 
витрина.“ 

„Има многу пеликани на светов. Овој сигурно не е тој“, му 
одговараа таа неумесно, но знае дека и тоа е доволно за да 
му ја избрише тагата. 

Николај сака да каже нешто, но некој влегува во бараката. 

Елмаз Амза

Гани Дудуш

Суљо Таксим

Миле Шуле

Рудњев

Лукин

Nenad Joldeski
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Макаров

и Баронот Борис. 

До мене Цветковски ја прекинува тишината. 

„Знаеш, кога Хитлер ја срамнил Југославија со земја, 
стружани не дозволиле да пропаднат музејeските експонати 
и во сандаци ги сокриле во околните куќи. Спасиле сè“, 
ми вели и тргнува кон излезот, велејќи дека веќе доцни 
за ручек. Го заклучи музејот и излеговме надвор. Откако 
замина, за последен пат погледнав низ прозорецот. А таму, 
Рудњев гледа во пеликанот, па во рамениците на докторот. 
Како да сака да отркрие дали можеби и тој има крилја. 
Николај не го забележува и тивко му вели: 

„Пријателе, Тесла рекол дека човек мора да биде 
сентиментален кон птиците заради нивните крилја. Вели 
дека и човекот некогаш ги имал, вистински и видливи! 
Крилјата се сè во животот! Но, тоа ме мачи, пријателе. Што 
е со црните крилја на Хитлер кои ја прелетуваат Европа. 
Што е со тие крилја, пријателе!?“ 

Рудњев стои скаменет. Знае кон што цели докторот. 

„Тоа не се вистински крилја“, му вели, „сонцето ќе ги 
стопи“, но ни самиот не знае дали верува во тоа. 

А надвор повторно се стемнува. Се враќам во својот дом. 
Преплавен од емоции, седнав да го пишувам ветениот 
расказ. Мојата нова градба. 

Три неуспешни обиди да започнам и заспивам. 

Николај седи на брегот на езерото и чувствува како бавно 
и неповратно тони во тињата на времето.  

Годината е 1924. Доктор Николај Иванович Незлобиснки, 
руски емгрант и белогардеец, одвеан од виорите на 

Секој со своето езеро 
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Октомвриската револуција, гледа низ прозорецот на 
малиот воз кој бавно тактира по шините.

Наведнат под сивата наметка на денот што се спушташе 
бавно како растргнат пердув со матна историја на 
патување, се вртев низ собата преполна со книги, шарени 
фотографии и најразлични белешки кои запаѓаа сè 
подлабоко и подлабоко во омарината на заборавот.

Nenad Joldeski
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7.

Утрото во неделата, пред да отпатувам назад за Скопје, 
го посетив мојот пријател од детството, Горан Ристовски. 
Седевме во неговото атејле каде што требаше да ми подари 
слика. Во собата некаде помеѓу платната забележавме една 
која изгледаше сосема необично. Горан не се сеќаваше кога 
ја насликал сликата, но по стилот се гледаше дека тоа е 
негово дело. Ракописот го издаваше. 

И двајцата гледавме со неверување. На неа, еден човек со 
шешир на главата седи завртен со грб покрај едно езеро. 
Гледав и чувствував како бавно и неповратно тонам во 
тињата на времето. 

Езерото е мирно и наоколу се гледаат разголените 
планини. Водата е мастилава, ладна и леплива. Од горе 
можат да се видат сенките на рибите што како сенки 
стојат под површината. 

Мастилавото езеро (му се чини на непознатиот, иако не е 
така) нема име. Како никој да не го именувал досега. Како 
никој да не ни посакал. Како да е доволно само Езеро. 
Убеден е во тоа. Во сеќавањето дури повикува и една 
зелена мапа. На мапата забележува (иако, повторно греши) 
– езерото навистина нема име. 

Истото е и со името на реката која бега од големата езерска 
мастилница малку поисточно од место каде што сега стои. 
Река. Различна од секоја друга што ја знае. Безимено и 
тивко си ја спасува сопствената приказна и дрско одбива 
да ја меша со езерската. Извира од јужната планина и низ 
Еезерото се спушта во градот во светло зелени нијанси. 
Само понекогаш, кога небото ќе се замрачи, реката како 
да се сожалува на тагата на езерото, потемнува, посинува 

Секој со своето езеро 
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до длабоко синило и започнува да се бранува преливајќи 
го коритото и давејќи го градот. И кога е таква луѓето 
и` се плашат и ја почитуваат уште повеќе. Затекнати од 
разлутената река, чекаат заклучени во своите домови и 
одбиваат да ја видат мастилава и помешана. Ја пуштаат да 
истече, да си ги каже маките, а потем кога бојата и мирот 
ќе и` се вратат, и` се враќаат и тие. 

Но тој не е како тие луѓе. 

Градот, пак, кој на југ e зафатен од мастилавото езеро не му 
e туѓ, ниту непознат. Речиси осумнаесет години како лута 
по него. Му го знае секој сантиметар, негов и на планините 
што го опкружуваат. Во сеќавањето на Николај градот сè 
уште има име, но во името, размислува тој, има нешто што 
се празни и што заминува како одвеано, веднаш штом ќе се 
изговори гласно. Како целата суштина да бега од него низ 
невидлив премин. Тој сака да го извика името на градот, ги 
отвора усните, ги напрега мислите и со јазикот притиска 
врз долните заби. Но, само што ја изговара првата буква, 
се кочи, а името му бега од сеќавањето. Како утеха за 
заборавот и за тагата која му се шири по телото, гласно 
велиe: „Залудно е секое повикување“. Зелената мапа му го 
кажува истото. Доволно е Град. 

Но, најдобро да побрзам дури не исчезнало сè.

Гледајте. 

Тој мисли и дека самиот не постои. Дека нема име ниту 
презиме. 

Езерото е мирно. Топлиот мајски ден бавно се гаси и се полни 
со тишината на пролетната ноќ. Здрвен, неподвижен свет 
како болест ги нафаќа осумте страни на светот. Над него 
левитираат пеликани, но тие само навидум ја прекршуваат 

Nenad Joldeski
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Секој со своето езеро 

здрвеноста. Ги следи. Наликуваат на препарирани експонати 
и како со конци зашиени на небото се нишаат безгласно, 
некоординирано и сосема вештачки. 

Наеднаш помислува дека сè ќе застане

Тој 

Времето 

Светот

Помислува, но ништо не застанува. Наместо тоа, слуша 
истрел кој му се чини дека за миг ја гаси вечната ламбада 
на времето. Пеликаните исплашено бегаат на сите страни. 
Просторот се празни. Но, не е исплашен. Не мисли дека 
некој би го застрелал. И сосема е во право. Истрелот што 
го слуша доаѓа од фотоапарат, а не од огнено оружје. Тоа 
и го помислува. Фотоапарат. Продолжува да гледа во 
езерото. Од исток се крева прашина. Вдишува во виорот од 
прашинки и помислува како би изгледала фотографијата. 

Бескрајна плажа

Ситен песок

Исфрлени трски

Запретани спомени во бескраен хаос

Небото, бело

Светлината слаба, но доволна

Тој и неговиот сламен шешир

Во мислите сега ја пакува малата зелена мапа, а над неа ја 
става замислената фотографија на која стои натпис: 

прашлива галерија

[сè што сум закопал со годините]
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Го зема куферот и сламениот шешир и заминува. 

Замислува

Вдишува

Се буди

Ветерот се засилува. Спомените кои се мешаа со вителот 
од прашина што се разградува во големата мастилaва бара 
започнуваат да го шараат дотогаш неподвижниот свет. Од 
далечината се крева бура. 

Најчудното од сè е што неговото невреме, сега е и ваше 
невреме

Читатели

Започнува да паѓа силен дожд. Слуша чекори. Некој му се 
приближува. Ветерот се засилува и му го ниша сламениот 
шешир на главата. Го допираат на грбот. Во прекршеното 
мастилавото огледало на езерото ја гледа жена си. 

Се врти. Таа го прегрнува и го бакнува на образот. Една 
солза паѓа и се меша со првите капки дожд. Не се знае чија. 

На зелената мапа која повторно му се појавува пред очите 
сега се враќаат топонимите. 

Охридско Езеро

Црн Дрим

Струга

Гледавме во сликата некое време, а потем ја зедовме со нас 
и се спуштивме долу. На Горан му раскажав дека пишувам 
расказ за Незлобински и дека сликата ме потсетува на него. 

„Мислиш дека на сликава е Незлобински?“, ме праша. 

„Сигурен сум.“, му реков. „Ти, не мислиш?“
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„Не знам“, рече. „Не се сеќавам најдобро, но нема да ти ја 
дадам на подарок. Ќе морам да ја разгледам.“

Се согласив и му кажав дека ќе земам друга слика, но 
следниот пат. 

Излеговме на прошетка. Езерото блескаше на зајдисонцето. 
Над нас прелетуваше јато гаврани. Ми се чинеше дека во 
нивниот крик го слушам изгубеното време. Одекнуваше 
од водата. Додека газевме врз трските по плажата, се 
замислував како летам над површината на езерото. 
Слободен како птица. Го прелетував секој сантиметар на 
водата и после неколку часови, пред повторно да знам за 
себе си, се најдов во автомобилот на брат ми на влезот на 
Скопје. Лет во темница.

Секој со своето езеро 
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8. 

Во понеделникот седев пред мониторот и занесено со минути 
гледав во белата површина на виртуелниот лист. Белешката 
со името на докторот висеше залепена врз мониторот. 
Стрелката во текст едиторот се губеше и појавуваше 
во кратки интервали. Сакав да започнам со расказот и 
повторно мислев на неговиот крај. Датумот во десниот агол 
на компјутерот покажуваше 14 мај 1942 година. 

Однадвор допира тажна мелодија на пијано. Утро е. 
Николај Антонович Незлобински гледа во мастилавата 
река и помислува на Русија. Мразот на тагата се нафаќа 
по рабовите на неговото срце. Снег бавно му ги полни 
коморите. Нозете му се преплавени во мастилото на 
тагата. Над неговата глава во бескрајни пируети се креваат 
два пеликани. „Слобода“, помислува, „слобода“ и срцето 
му замрзнува. Последните тонови на острата мелодија се 
редат бавно, во некакво бескрајно исчекување. Николај 
паѓа мртов во разбеснетата река. Мелодијата завршува во 
д-мол. Тонот трае 15 години.

Nenad Joldeski
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Each with their own Lake
Nenad Joldeski

Translated from the Macedonian by Ljubica Arsovska

NIKOLAI AND THE INKY LAKE 

5.

…

Wandering the empty streets, I found myself in front of the 
museum, once the home of Nikolai and Sophia Nezlobinski 
the same house that had been exciting my imagination for 
several days. It occurred to me that I might go in, but the door 
was locked so I went around the single storey, once wooden, 
buildings and the hotel rising behind them and found myself 
on the bank of the River Drim. I sat down on a bench and 
closed my eyes. My thoughts were on the story I had decided 
to write. As always, with that childish impatience that makes 
you read the end of the book before the beginning, I was 
thinking about its end. Something emotional. With a sharp 
melody closing in E-minor. 

I sat for hours on that bench by the eternal Drim and at 
one moment wished I was an eel. To travel for thousands of 
miles unnoticed by anyone, and then, somewhere between 
the wish and the sound of the waves bouncing off the river 
bed, I vanished.
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6.

It’s morning. I wake up in the single storey wooden building 
by the inky river. The south wind freezes everything around. 
Cold air rushes in through the open window of the small room. 
Nikolai wakes up alone in his iron bed. Sophia is nowhere to be 
seen and only the imprint of her body impressed on the white 
crumpled sheets proves that she was there next to him. The old 
clock on the small table shows 8am. He wondered where she 
could be. A queasy feeling stirred in the pit of his stomach. 

He stares through the window at the crooked low plank fence 
at the edge of the river bank. He sees her too, on the other side 
of the fence, staring at the river. The water reaches her feet.

“What’s going on with you,” the doctor wonders. “What are 
you doing there, poor thing.”

Then he imagines hearing her voice.

“I want to go back, Nikolai. Time hurts more here! More than 
anything in the world. This country, this very soil painfully 
resembles our country, the Russian soil.”

“Sophia… Sophia… you know there’s no going back,” he 
answers her in his mind. “The Tsar fell from power, and Russia 
has been done away with long ago. It’s good here. Come on, 
pull yourself together. There’s a long day ahead of us. Only 
God knows what’s best.”

He f linches and is embarrassed by his f light of fancy.

Then he sees the camera. He sets it, aims it at Sophia and 
shoots. Once. He knows the photo will be good and, as usual, 
imagines what it would look like in colour. 

The inky river

The moss on the fence

Nenad Joldeski
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Each with their own Lake

Sophia

Her green dress

Her silky blond hair

And as a rule:

Sankt Petersburg

And Pyatigorsk

The South of Russia

The Black Sea

The smell of childhood

The green map without toponyms 

He dresses quickly and goes out. She hasn’t moved from the 
fence. The river washes her feet splashed with mud. Shivers 

run down his spine and the cold begins to grab his feet. The 
inky river is rushing in high waves. The water runs over the 

eel-trapping weirs. Sadness and wind chill his body and he 
loses the actual names again. 

The inky lake

The inky river

The inky town

He joins Sophia.

“What’s the matter with you? What are you doing here?” he 
asks her.

She turns to him and smiles. 

“The river. The river speaks to me… Ah, Nikolai, it’s just 
as if we were back home,” she says, and as if feeling the 
tempest approach, she puts her arms around him. She talks 
to him about childhood, about the horses of Pyatigorsk, and 
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suddenly everything subsides. Nikolai’s sadness is absorbed 
into Sophia Nezlobinska’s frightened eyes. She laughs, and 
the south sends the warmth back. The sky is clearing up.

Nikolai kisses her.

“I’ll build a museum,” he tells her. “I’ll exhibit these pelicans 
to the world,” and then he draws her gently closer to him and 
takes her back to their quarters.

I watch them approach and suddenly remember the meeting 
with Cvetkovski. I run to his office. Outside it’s beginning to 
rain. The old town slowly melts before my eyes. 

***

Cvetkovski’s office was stuffed with books and papers. A por-
trait of Sophia was hung on the south wall, the same por-
trait Duracovski mentioned in his story. I wondered if there’s 
really another portrait behind this one, but just as I was about 
to ask, absurdly and inquisitively, for a permission to check 
it, the low and slow voice of my collocutor was heard as if 
coming from a well: 

“What precisely do you want to know?”

I don’t know why, but I told him that I was already writing a 
story about Nezlobinski and that any new information would 
be useful. That’s all. He heard me out and then started recount-
ing facts already known to me, with a few exceptions: the first 
– that there were more than 100 documentary photographs in 
the museum, taken by Nikolai himself; the second – that his 
effects had been moved to the Water Resources Management, 
where they got scattered and mostly lost without trace; the 
third – Nezlobinski died of a heart attack in May 1942, and 
Sophia outlived him by 15 years and worked as a professor 
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of Russian, French and music in the Struga High School. He 
also told me that the museum was already working on a new 
monograph – a special edition dedicated to the memory of 
the doctor, to be published on the occasion of the anniversary 
of his death, and that if I wished I could be the editor of a 
book of stories in which the museum would include my story, 
along with Duracovski’s and some others. I said it would be 
an honour and agreed. Then he asked me to tell him some-
thing about the angle of the story I was writing. I said, “It’s 
something about sadness,” and then, fearing that he would 
find out that I hadn’t even started writing the story, men-
tioned Danilo Kiš. 

Fiction begins where 

history becomes hazy…

We left his office and went to the museum. He showed me 
the photographs, as well as a green map of Macedonia as part 
of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes – Nezlobin-
ski’s personal property. The map did not show Struga. We 
went through the photographs, then put everything back and 
strolled among the glass exhibit cases with stuffed animals. 
We stopped in front of a two-headed calf.

“Tell me,” he said,” how do you write the story? What with all 
the things that you have to make up.”

I looked at him in silence for a while. 

“This time I’m not writing. It could rather be said that I’m 
writing down. I testify,” I finally replied with a kind of begin-
ner’s fervour. 

He gave me a perplexed look, then smiled and turned his eyes 
back to the Janus calf. 

Each with their own Lake
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Neither of us says anything. The silence rips space and 
time. Further down, a few metres from us, Nikolai looks at 
the stuffed animals of the first Natural History Museum in 
Macedonia. His collaborators are to arrive any moment now. 
He looks at the pelicans, their glassy eyes, and is suddenly 
gripped by coldness. “What am I doing to the poor birds,” he 
thinks to himself, “why do I kill them?” He feels the urge to 
cancel the exhibition, to put an end to his hunting, but soon 
calms down. “The science, science deserves such sacrifice,” 
he says to himself. He looks through the window at the river. 
It’s inky again.

Sophia enters the building. Sunbeams bore their way from the 
window.

“Come closer,” he tells her, and she does and sets his hat 
right. “When we first arrived at this town, I could smell what 
happiness looks like. And I saw the freedom in the wings of 
a pelican and it, the happiness, in the big white lake. And 
now, that same pelican, the freedom, my joy, stands in this 
glass case.”

“There are many pelicans in this world. This can’t be the same 
one,” she replies ineptly, knowing that even this will suffice to 
soothe his sadness.

Nikolai wants to say something, but somebody comes into the 
building. 

Elmaz Amza

Gani Dadush

Sulyo Taxim

Mile Shule

Rudnyev

Nenad Joldeski
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Lukin

Makarov

and Baron Boris.

At my side Cvetkovski breaks the silence.

“You know, when Hitler razed Yugoslavia to the ground, the 
citizens of Struga did not allow the museum exhibits to be 
destroyed, but packed them in wooden boxes and hid them in 
the neighbouring houses. They saved everything,” he tells me 
and starts for the exit, saying he’s already late for lunch. We 
went out and he locked the museum. After he left, I took one 
last look through the window. And there, there was Rudnyev, 
looking at the pelican, and then shifting his eyes to the doc-
tor’s shoulder blades. As if to check the doctor had wings too. 
Nikolai notices it and tells him quietly:

“My friend, Tesla said that a man has to be sentimental to 
birds because of their wings. He says that man too had wings 
once, real and visible! Wings are everything in this life! But, 
that’s exactly what’s been torturing me, my friend. What 
about Hitler’s black wings f lapping over Europe? What with 
those wings, my friend?”

Rudnyev is rigid with apprehension. He knows what the 
doctor is aiming at.

“Those are not real wings,” he replies, “and the sun will melt 
them.” But he doesn’t know if he himself believes this.

And outside darkness falls again. I’m returning to my home. 
Overwhelmed by emotions, I sit down to write the promised 
story. My new building.

Three unsuccessful attempts at a good beginning, and I drop off.

Each with their own Lake
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Nikolai is sitting by the lake and feeling that he is slowly and 
irrevocably sinking into the soft mud of time.

The year is 1924. Doctor Nikolai Antonovich Nezlobinski, 
Russian émigré and White Guardist, blown away by the winds 
of the October revolution, is looking through the window at the 
small train slowly beating time down the tracks.

Crouched under the gray cloak of the day slowly descending like 
a ragged feather of a blurred travel history, I was walking back 
and forth in the room stuffed with  books, photographs and all 
sorts of notes that were falling deeper and deeper into the sultri-
ness of oblivion.
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7.

In the morning on Sunday, before leaving for Skopje, I visited 
my childhood friend Goran Ristovski. We went up to his 
studio, where he wanted to give me one of his paintings as 
a gift. Somewhere among the canvases we noticed one that 
seemed markedly exceptional. Goran didn’t remember having 
painted it, but the style clearly proved it was his work. It was 
his hand that was giving him away.

We looked at it in disbelief. In it, a man wearing a hat on his 
head sits by a lake with his back to the spectator. I looked at 
it and felt that I was slowly and irrevocably sinking into the 
soft mud of time.

The lake is peaceful and the mountains surrounding it are in 
clear view. The water is inky, cold and sticky. Looking down, 
one can see the fish standing still like shadows under the 
surface.

The inky lake (which seems inky to the untrained eye, even 
though it’s not) does not have a name. As if no one has named 
it before. As if no one ever wanted to. As if it was enough for 
it to be a Lake. He’s convinced of it. His memory even evokes 
a green map. He sees there (but is wrong again) – that the lake 
really doesn’t have a name.

It’s the same with the name of the river escaping from the big 
inkwell of a lake a little bit further to the east from the place 
where it is now. A river. Different than any other he’s known. 
Namelessly and silently it saves its own story and arrogantly 
refuses to mix it with that of the Lake. It takes its source 
from the southern mountain and descends through the Lake 
into the town in light green hues. Only at times, when the 
sky darkens, the river seems to take pity on the Lake’s sorrow 
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and darkens, turning blue to deep blue and begins to rise in 
big waves, f lowing out from its bed and drowning the town. 
And when it’s like that people fear it and respect it even more. 
Taken by surprise by the raging river, they wait locked in their 
homes and refuse to see it when it’s inky and mixed. They let 
it f low through, tell its sorrows and then, when its colour and 
peace return, they return too.

But he is not like those people.

On the other hand, the town, with its south end taken over 
by the inky lake, is not alien to him, nor is it unknown. He’s 
been wandering it for almost 18 years. He knows every single 
centimetre of the city and of the mountains surrounding it. 
In Nikolai’s memory the town still has a name, but there is 
something in that name, he ponders, something that f lows 
out and disappears as if blown by the wind the moment he 
says it aloud. As if the entire gist of it eludes him through 
some invisible passage. He wants to shout out the name of 
the town, open his mouth, strain his thoughts and press 
his tongue against the lower teeth. But as soon as he pro-
nounces the first letter he’s benumbed and the name escapes 
his memory. As if to find comfort for the oblivion and for 
the sadness spreading throughout his body, he says aloud: 
“All evoking is in vain.” The green map tells him the same. 
A Town is enough.

But I’d better hurry before everything vanishes.

Just watch.

He also thinks that he himself doesn’t exist either. That he has 
neither a name nor a family name.

The lake is peaceful. The warm May day slowly fades and fills 
itself with the silence of the springtime night. A deadened, 
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unmoving atmosphere spreads to all sides of the world. Over 
his head pelicans levitate, but they only seemingly break 
the torpor. He follows them. They look like stuffed exhibits 
stitched to the sky where they sway soundlessly, uncoordi-
nated and absolutely artificially.

Suddenly he’s struck by the thought that everything will stop

Himself

Time

The World

The thought strikes him, but nothing stops. Instead, a shot 
is heard that to him seems to turn off the eternal lambada of 
time. Scared pelicans f ly to all sides. The place empties. But he 
is not frightened. He doesn’t think anyone would shoot him. 
And he’s quite right. The shot comes from a photo camera, 
not a firearm. That’s what he thought. A photo camera. He 
turns his gaze to the lake. In the east, dust rises. He inhales in 
the swirl of small dust particles and imagines what the photo-
graph would look like.

Endless beach

Fine sand

Washed out reeds

Entangled memories in infinite chaos

The sky, white

The light, poor, but sufficient

He and his straw hat

In his mind he now packs the small green map, and on top of 
it puts the imagined photograph bearing the inscription:
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dusty gallery

[everything I’ve buried over the years]

He picks up his suitcase and his straw hat and leaves. 

He imagines

He inhales

He wakes up

The wind grows stronger. The memories that were mingling 
with the dust whirlwind, which is now dissipating into the 
huge inky pool, begin to dart about in the – until then – 
motionless world. In the distance a tempest has started.

The strangest thing about this is that now his tempest is our 
tempest too.

Readers

Heavy rain begins to fall. He hears footsteps. Somebody is 
coming his way. The wind grows stronger and plays with the 
straw hat on his head. Someone touches him on the shoulder. 
In the broken inky mirror of the lake he sees his wife.

He turns around. She puts her arms around him and kisses 
him on the cheek. A single tear drops and joins the first rain-
drops. It’s unclear whose tear it is.

On the green map which reappears in his mind’s eye, the top-
onyms are re-emerging.

Ohrid Lake

Crn Drim

Struga

We looked long at the painting, then took it with us and left 
the studio. I told Goran I was writing a story about Nezlobin-
ski and that the painting reminded me of him.
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“You believe the man in the painting to be Nezlobinski?” he asked.

“I’m sure it is,” I said. “You don’t think so?”

“I don’t know,” he said. “I don’t remember, but I know I’m not 
giving it away to you. I will have to take a closer look at it.” 

I complied and said I would accept another painting, but 
some other time.

We went out for a walk. The lake was glistening at the sunset 
light. A f lock of ravens f lew above our heads. It felt as if I could 
hear the lost time in their croaks. Resounding from the water. 
As we trod on the dead reeds on the beach, I was imagin ing 
myself f lying low above the surface of the lake. Free as a bird. 
I was f lying over every centimetre of the water, and after the 
few hours it had taken me to regain awareness of myself, I 
realized I was in my brother’s car at the entrance of Skopje. A 
f light in darkness.

Each with their own Lake
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8. 

On Monday I was seated in front of the computer, staring 
pensively for long minutes at the white surface of the virtual 
paper. A slip with the doctor’s name was stuck to the monitor. 
The cursor in the text editor was disappearing and reappear-
ing at brief intervals. I wanted to begin the story and I was yet 
again thinking of its end. The date in the right corner of the 
monitor read 14 May 1942.

A sad piano melody f lows in from outside. It’s morning. 
Nikolai Antonovich Nezlobinski is looking at the inky river 
and Russia comes to his mind. The ice of sadness gathers on 
the rim of his heart. Slowly, snow fills its ventricles. His feet 
are drenched in the ink of sadness. Above his head two peli-
cans rise towards the sky in endless pirouettes. “Freedom,” he 
thinks, “freedom,” and his heart freezes. The last notes of the 
sharp melody slowly follow each other in some kind of infi-
nite anticipation. Nikolai falls dead into the raging river. The 
melody finishes in D-minor. The note resounds for 15 years.

Nenad Joldeski
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