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Благодарности

cd

„Сарантискиот мозаик“ е вдахновен и делумно из-
граден околу напрегнатоста на доцниот антички свет 
меѓу градските ѕидини и дивите простори. За моите 
познавања околу таа дијалектика (и нејзините обра-
ти) сум должник на авторитетниот труд на Сајмон 
Шама, „Пејзаж и спомен“. Истиот труд ме запозна и 
со литванскиот див бик, со симболизмот кој го оп-
кружува, и така се роди мојот зубир. 

Општите и конкретните трудови, цитирани во 
„Пловејќи кон Сарантиум“ се основата и на овој втор 
том, а Јејтс си останува главен мотив, како во епигра-
фот така и насекаде на друго место. 

А сега е редно да го додадам и неверојатниот труд 
„Помошна рака: Човекот и раната во древниот свет“ 
на Гвидо Мажно. За Персија и нејзината култура, 
книгите на Ричард Н. Фрај и на Оливер Харпер ми 
беа бескрајно полезни. Околу прашањата за етикета-
та и бонтонот на трпезариски маси бев потпомогнат 
од текстот и коментарот на Архистрат на Вилкинс и 
Хил, заедно со трудовите на Ендрју Долби и Магу-
елсон Тусен-Самат. Прашањата за натприродното ги 
истражував во книгите на Гагар, Кикхефер и Флинт, и 
во зборник од есеи, издаден од Хенри Мегвајер, преку 
истражниот центар Дамбертон Оукс во Вашингтон. 
Дамбертон Оукс, исто така, ме снабди со преводи на 
византиски воени трактати, извештаи, произнесени 
на различни симпозиуми, како и со фотографии од 
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многу неверојатни артефакти од нивната постојана 
колекција.

На полично ниво, во голем степен бев потпомог-
нат од способноста, пријателството и ангажираноста 
на Џон Џаролд, Џон Даглас и Скот Селерс; должник 
сум ѝ, заради грижливиот и сочувствителен поглед 
и на мојата редакторка на двата тома од овој труд, 
Катрин Мејџорибенкс. Џенифер Баркли од „Вествуд 
Криејтив Артист“ го внесе својот интелект и својот, 
за мене неопходен, осет за иронија при справување-
то со посложените текстови на странски јазици. Рекс 
Кај, како и секогаш, предложи временски точен и ја-
сен коментар, особено (но не и само) по медицински-
те теми. 

Сакам и да ја одбележам својата благодарност за 
охрабрувањето и за постојаниот интерес кои ми ги 
предлагаат Леонард и Алис Коен, веќе петнаесет го-
дини. Енди Патон е извор на идеи и моја поддршка 
уште подолго од тоа и во овој случај, особено му сум 
должен за дискусиите за Равена и светлината, како и 
различните прагови (и клопки), кои треба да се земат 
предвид кога еден романист се занимава со ликовни 
уметности.

Постојат уште две лица кои продолжуваат да се во 
центарот на мојот личен свет, а и со тоа – во мојата 
работа. Вообичаените осомничени, би рекол некој, но 
таква лекомисленост би ја прикрила длабочината на 
она што сакам да го изразам. Ете затоа само ќе за-
вршам тука споменувајќи ги Сибил и Лора. Мојата 
мајка и мојата сопруга.



...и сѐ само се врти и врти во круг...









ПРВ ДЕЛ

Царствата на
светлината и мракот
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ПРВА ГЛАВА

Под виорот на првите остри зимски ветришта, Кралот на 
кралевите на Басанија, Ширван Велики, Братот на сонце-
то и на двете месечини, Мечот Перунов, Бичот на Црниот 
Азал, ги напушти ѕидините на својот град, Кабад, за да 
пропатува на југ и на запад, за да ја преиспита состојба-
та на тврдините од тие краишта на неговата земја; за да 
принесе жртва над пламените од древниот Свет оган на 
пустинските жреци и за да лови диви лавови во пустината. 
Уште на првиот ловен ден, рано в зори, стрела прелета и 
го прободe два прста под клучната коска. 

Стрелата се зари толку длабоко што ниту еден од ма-
жите на песокот не се осмели да ја извади. Кралот на кра-
левите беше однесен до најблиската тврдина, Керакек, на 
носилка. Се стравуваше дека ќе умре. 

Несреќите беа честа работа во ловот. А Басанидскиот 
дворец вриеше од луѓе кои беа желни за лак и стрела, но 
ужасно неспособни со нив. И токму поради оваа вистина, 
можноста дека еден обид за убиство би минал незабеле-
жан, беше голема. Ширван не би бил првиот крал убиен во 
метежот на еден кралски лов. 

Од претпазливост, Мазендар, везирот на Ширван, наре-
ди тројцата најстари синови на кралот, кои, впрочем, беа 
дојдени со него на југ, да бидат постојано придружени од 
стражари. Корисна фраза, фасада на вистината: всушност, 
тие беа задржани под надзор во Керакек. Истовремено, 
везирот, прати коњаници до Кабад, со наредба и нивните 
мајки да бидат задржани на слично заточение во палатата. 
Со зимата се навршуваа дваесет и седум години од вла-
деењето на Ширван Велики во Басанија. Неговиот орлов 
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поглед беше бистар, а неговата густа брада беше сè уште 
црна – на неговиот изглед немаше ниту трошка од сивило-
то на староста. Очекувано беше да се појави нетрпеливост 
меѓу повозрасните синови, како и смртоносни сплетки 
меѓу кралските жени. 

Обичните луѓе гледаат радост во своите деца, мир и 
утеха во своите семејства. Но битието на Кралот на крале-
вите не е обично. На неговите плеќи лежи божественото 
и владетелското бреме, а Азал, Душманот, секогаш демне 
некаде во близина и никогаш не мирува.  

Во Керакек, тројцата кралски лекари, кои допатуваа на 
југ, заедно со свитата на кралот, беа повикани во одајата 
каде мажите го беа легнале Великиот крал на своите по-
стели. Еден по еден, сите ја прегледаа раната. Ја опипаа 
кожата околу неа и се обидоа да ја разлабават зариената 
стрела. Пребледeа од она што го видоа. Не постоеја потеш-
ки стрели од оние наменети за лов. Ако, вадејќи ги перја-
та, би се обиделе да ја протуркаат прачката низ градниот 
кош, за да излезе од другата страна, внатрешните повреди 
би биле огромни и исклучително смртоносни. А не можеа 
ниту да ја извлечат назад, оти продрела многу длабоко и 
оти железниот шилец на нејзиниот врв беше многу широк. 
Кој и да би пробал да ја извлече, само би го раскинал ме-
сото на кралот и со леењето на крвта би секнал кралскиот 
телесен живот. 

Да им донесеа некој друг пациент во оваа состојба, 
сите до еден од лекарите, би ги изговориле официјалните 
зборови за повлекување: Овие болки нема да ги лекувам. И 
со тоа би се ослободиле од секаква одговорност во случај 
на смрт.

Но, се разбира, на ниту еден лекар не му беше дозволе-
но да одбие да го лекува кралот.  

Со Братот на сонцето и на двете месечини легнат на 
болничките постели, лекарите беа принудени да се борат 
со секоја болест и да ја лекуваат секоја рана. Во случај на 
смрт на примен пациент, вината паѓа на името на лекарот, 
како што е и редно. И ако тој примен пациент е некој оби-
чен маж или жена, се налагаат глоби, како обесштетување 
за семејството на починатиот. 
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Но доколку би настапила смрт во овој случај, не би 
било ништо чудно лекарите да бидат запалени живи, заед-
но со погребалната клада на Великиот крал. 

Оние кои ги прифаќаа богатството и славата што доаѓа-
ат со позицијата на дворски лекар, многу добро го знаеја 
тоа. Да умреше кралот во пустината, пред да го прегледа-
ат, лекарите – како тројцата што стоеја во одајата со кра-
лот така и оние што останаа во Кабад – ќе беа дел од по-
чесните гости на свечениот кралски погреб, пред Светиот 
оган на пустинските жреци. Но сега не беше така. 

Крај прозорецот следуваше краток и шепотлив конзи-
лиум на лекарите. Од своите учители имаа научено – и 
тројцата од нив; и тоа уште одамна – колку е важно ле-
карот да се држи смирено и ладнокрвно пред очите на 
својот пациент. При сегашните околности, нивните обиди 
за сталоженост минаа мошне неубедливо. Кога сопстве-
ниот живот му виси – како тешка, крвава стрела, забодена 
во самата срж на моментот – тешко дека човек ќе остане 
рамнодушен и спокоен.

Еден по еден, по старешинство, повторно се нацртаа до 
болниот на креветот. Еден по еден се навалија над него, па 
се исправија, повторно ја допреа црната стрела, го допреа 
кралот на рамото и на челото, го погледнаа право во него-
вите очи – неговите гневни, ширум отворени очи – и еден 
по еден плашливо го изустија неизбежното:

– Прифаќам да ги лекувам овие болки. 
Откако и третиот лекар ги изговори тие зборови, колеб-

ливо враќајќи се чекор наназад, настапи молк, макар што 
во собата, под запалените ламби и крај треперливите пла-
мени, се беа собрале десетина мажи. Ветрот беше почнал 
пак да фучи надвор. 

Тишината ја разби длабокиот глас на самиот Ширван, 
тивок, но јасен, небаре божји. Кралот на кралевите рече:

– Ништо не можат да направат! На лицата им се чита. 
Усните им се суви како песок од страв, мислите развеани 
како песок. Немаат претстава што да прават. Тргнете ни 
ги од пред очи и убијте ги. Бескорисни се. Така сторете! 
Најдете ни го синот наш, Дамназес, и наредете да биде на-
биен на кол сред пустината, како храна за ѕверовите. Мајка 
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му да биде дадена на дворските робови во Кабад, за нив-
но задоволство. Така сторете! Потоа пронајдете го синот 
наш, Мураш, и донесете ни го тука – Ширван замолкна за 
да земе здив, за да ја потисне понижувачката слабост на-
речена болка. – И да ни доведете жрец со жар од Светиот 
оган. Се чини, дека ќе умреме тука, во Керакек. Сè што 
се случува е според божјата волја на Перуна. Анахита нè 
чека сите. Така било пишано и така се пишува. Така сто-
рете, Мазендар! 

– Зарем да не бараме други лекари, велик господару? 
– со сув глас и суви очи праша нискиот и полничок везир. 

– Во Керакек ли? – горко и гневно одговори Кралот на 
кралевите. – Во пустинава? Види каде сме. – Од убодот 
на црната стрела, со црни перја, навираше крв додека ги 
кажуваше овие зборови. Брадата на кралот му се беше за-
мачкала со сопствената темна крв. 

Везирот ја сведе својата глава. Неколкумина набрзина 
ги поведоа тројцата осудени лекари надвор од собата. Тие 
покорно ја прифатија својата судбина, без да молат и без 
да се бунат. Сонцето веќе ја беше преминало највисоката 
точка од својот пат низ небото и пополека зајдуваше на 
тој зимски ден во Басанија, над таа далечна тврдина сред 
песоците. Времето се движеше; она што ќе биде, одамна 
било напишано.  

Луѓето понекогаш сосема ненадејно пронаоѓаат хра-
брост во себе, се изненадуваат и самите, го менуваат текот 
на сопствените животи и времето во кое живеат. Мажот 
што падна на колена до креветот, притискајќи го челото 
на килимот на подот, беше началникот на војските на твр-
дината во Керакек. Мудроста, разумот и нагонот за само-
заштита бараа од него да си го задржи јазикот зад заби тој 
ден, посебно во присуство на дотераните, крајно опасни 
дворјани. Ниту по години нема да може да си објасни зо-
што не го направи тоа. Дури и ќе се тресе и ќе трепери, 
небаре од треска, штом ќе се сети на случката; ќе пие вино 
до заборав, макар и во денови на апстиненција.

– Кралу мој – го рашири својот глас низ одајата, огре-
ана од огнот. – Тука имаме еден нашетан лекар, сместен е 
во селцето под тврдината. Да го повикаме него? 



19

Погледот на Великиот крал како веќе да беше некаде 
другаде, со Перун и со Господарката, заминат далеку зад 
границите и безначајните тегоби на телесниот свет. Тој 
само одрони:

– Зошто да убиваме уште еден човек?
За Ширван се велеше, а впрочем и беше напишано на 

пергамент и врежано на камени плочки, дека бил најми-
лостивиот и највеликодушниот крал што некогаш седнал 
на престолот во Кабад, дека ги држел жезолот и цветот со 
една рака и дека во него бил воплотен духот на божицата 
Анахита. Но Анахита, Господарката, беше позната и како 
Жетварка, онаа што ги повикува луѓето на крајот од нив-
ните телесни животи.

Везирот тивко промрмори: 
– А зошто да не го повикаме? Зар би наштетило тоа? 

Господару, да пратам луѓе по него?
Кралот на кралевите остана така, неподвижен, уште 

некој миг и потоа мавна со раката во знак на согласност – 
краток и рамнодушен гест. Гневот како да му беше сплас-
нат, потрошен. Со очите, полускриени од тешките капаци, 
ги побара пламените и се втренчи во нив. По знакот на 
везирот, некој излезе. 

Помина некое време. Во пустината, зад тврдината и зад 
селцето што лежеше под неа, се накрена северен ветер. 
Профучи над песоците, ги раздува и ги развеа, срамни 
неколку дини, крена неколку нови; дури и лавовите, оние 
заборавените од ловците, побараа прибежиште во пеште-
рите меѓу камењата и таму чекаа ноќта да падне. 

Сината луна на Анахита се издигна приквечерта и го 
испраќаше доцното сонце. Од тврдината во Керакек, не-
колку мажи излегоа под тие суви ветришта, со цел да 
убијат тројца лекари и еден кралски син, со задача да по-
викаат друг кралски син и да пратат жреци, со жар од Све-
тиот оган, во одајата на Кралот на кралевите и пораки до 
Кабад. 

И да најдат и доведат еден друг човек. 
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Рустем од Керакек, син на Зорах, седеше на ткаеното 
Испаханско килимче со вкрстени нозе, како секогаш до-
дека предава. Си читаше и одвреме-навреме ја креваше 
главата за да погледне како неговите четворица ученици 
грижливо препишуваат еден од неговите драгоцени тек-
стови. Денешната тема беше „Катарактот според Меро-
виј“ – секој од учениците препишуваше различна страни-
ца. Потоа си ги менуваа препишаните страници сè додека 
сите не добијат целосна копија од студијата. Рустем се 
придржуваше до погледот дека древниот тракезиски, за-
паден пристап, е најдобар кога станува збор за лечење на 
повеќето – но не сите – болести поврзани со окото.

Низ прозорецот, кој гледаше кон прашливиот друм, 
влезе ветрец. Сè уште беше кроток и пријатен, но Рустем 
можеше да ја почувствува бурата во него. Чувствуваше 
дека песоците ќе се натрупаат. Во селото Керакек, сместе-
но под тврдината, песокот навлегуваше насекаде штом ќе 
дувнеше ветар низ пустината. Селаните беа навикнати на 
него, на неговиот вкус во храната, на чешкањето во обле-
ката и во постелите, на зрнцата песок по нивните срамни 
делови.

Рустем чу некакво стишено шушкање од зад ученици-
те, од зад сводестиот влез што водеше до семејните одаи; 
фрли поглед и виде сенка на подот. Шаски беше дошол 
на своето вообичаено место, зад монистената завеса, за да 
чека да започнат поинтересните делови од попладневната 
лекција. Син му, веќе седумгодишник, пројавуваше и тр-
пение и страсна решителност. Уште пред нецела година 
почна да си носи свое килимче од спалната за да се смести 
веднаш зад влезот од училницата. Си седеше така на него, 
со скрстени нозе, и минуваше онолку време од попладнето 
колку што ќе му дозволеа, слушајќи ги подучувањата на 
неговиот татко од зад завесата. И ако неговите мајки или 
домашните слуги го одведеа, уште при првата шанса за 
бегство дотрчуваше до ходникот за да продолжи да слуша.

И двете жени на Рустем го делеа мислењето дека не му 
доликува на едно младо момче да ги слуша деталите за не-


