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ЧУДЕСНОТО КОЊЧЕ

Во почетокот на владеењето на Кристијан Вил-
хелмсон, кој беше третиот, последен крал-стра-
нец што владееше тука на Исланд,* еден фармер 
по име Стејнар живееше во Хлидар, во областа 
викана Стејнахлидар. Неговиот татко го крсти 
така по камењата кои се стркалаа од планината 
пролетта кога тој се роди. Во времето кога започ-
нува нашава приказна, Стејнар веќе беше оже-
нет и имаше две мали дечиња: ќерка и син. Тој ја 
беше наследил фармата Хлидар од својот татко. 

Во тие времиња, за Исланѓаните се зборува-
ше дека се најсиромашните луѓе во Европа, исто 
како што биле и нивните татковци, дедовци и 
прадедовци и сè така до првите доселеници. Но 
тие веруваа дека пред многу векови било златно-
то доба на Исланд, време во кое Исланѓаните не 
биле само обични фармери и рибари како сега, 
туку херои и поети од благородно потекло, кои 
поседувале оружје, злато и галии. Исто како и ос-
танатите момчиња од Исланд, и синот на Стеј-
нар бргу научи да биде Викинг од благородно 
потекло и си изделка секири и мечови од пар-
чиња дрво.

*  Кристојан Деветти, Крал на Данска 1963-1906. Бил син на Вил-
хелм, војводата од Шлезвиг – Холштајн – Сондербург – Глуксбург
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Хлидар беше изграден исто онака како што од 
памтивек беа градени фармите на Исланд: влез, 
соба со дрвен под и една помала просторија со 
кревет за гости. Еден ред дрвени калкани сврте-
ни кон дворот, исто како и кај сите куќи на фар-
мите од тој период, нужник, шупа, трло, штала, 
штала за овците и една мала работилница. А зад 
овие објекти секоја есен се креваа стогови со сено 
кои до пролетта ги снемуваше.

Во тие времиња, вакви фарми покриени со бу-
сени од трева, беа расфрлени на илјадници места 
под падините на исландските планини. Она што 
ја одвојуваше оваа фарма, која сега ќе ја посети-
ме, беше големата грижа и посветеност со која 
сопственикот го надополнуваше недостатокот 
од раскош. Толку педантно беше неговото дено-
ноќно внимание што веднаш штом ќе забележе-
ше некој недостаток во истиот момент го попра-
ваше. Стејнар беше одличен мајстор, подеднакво 
вешт со метал и дрво. Веќе долго беше и обичај 
камените насипи и ѕидови на Хлидар во Стејна-
хлидар, на младите и амбициозни фармери, да 
им се посочуваат како пример кој треба да го 
следат во животот. Во тие краишта и не постоеја 
други уметнички дела за да бидат споредувани 
со овие внимателно подигнати камени ѕидови. 
Фармите во Стејнахлидар се наоѓаа на една рам-
нина под гребени кои, пред околу дваесет илјади 
години, биле морско крајбрежје. Во нив сè уште 
се создаваа пукнатини полни со земја во кои раз-
ни растенија пуштаа корења и кои го поткопуваа 
материјалот од кој беа направени карпите. Кога 
ќе заврнеа силните пролетни и есенски дождови, 
земјата се слекуваше од пукнатините, а парчиња-
та карпи се струполуваа надолу кон фармите. 
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Овие камења секоја година предизвикуваа го-
леми штети во ливадите и полињата, а некогаш 
дури и на самите куќи. Поради тоа, Стејнар од 
Хлидар, напролет беше зафатен со чистење на 
камењата од неговиот имот: дотолку повеќе што 
беше попедантен од сите останати. Доста често 
тој мораше многу да се помачи со некоја тешка 
карпа во рацете, а единствената награда му беше 
меракот што ќе ја види грамадата од камен како 
убаво и педантно легнува на некој ѕид. 

Се зборуваше дека Стејнар од Хлидар има 
едно бело коњче, кое било најубавото во целиот 
југ. Ова коњче беше појава каква што ѝ е потреб-
на на секоја фарма. Несомнено, ова беше едно 
натприродно суштество и беше такво уште од 
ждребе, уште кога неочекувано се појави покрај 
една веќе остарена бела кобила која долго време 
беше со стадото во планините. Во времето кога се 
породи таа беше на испаша во Лоунсбакар, но во 
текот на зимата беше затворена во коњушницата 
и никој не знаеше дека е ждребена. Ако некогаш 
имало случај на безгрешно зачнување на Ис-
ланд, тогаш ова е тоа. Ождребувањето се случи 
среде снежна бура, девет дена пред летото: ниту 
имаше цветче изникнато, ниту имаше штавеј по 
ѕидовите, од барските птици сè уште немаше ни 
трага ни глас – само по некоја бурница ќе се вив-
неше високо во воздухот, за да види дали плани-
ните сè уште се таму. И токму тогаш, пред да се 
роди самата пролет, се појави новото суштество. 
Малото ждребе си трчаше крај старата кобила 
со толку лесен чекор, што се чинеше дека едвај 
ја допира земјата со нозете, а сепак тие мали ко-
питца не беа свртени наопаку и ова покажува-
ше дека тоа сепак не е Келпи – барем не од двете 
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страни. Но бидејќи кобилата не беше подготве-
на за него, како сега ова прекрасно суштество да 
преживее? Старата кобила ја вратија во шталата 
и ја ранеа со сено. На малото Келпи му даваа пу-
тер, затоа што тоа беше единственото нешто што 
можеше да го замени млекото од кобилата, кое 
веќе не постоеше. На Келпито продолжија да му 
даваат свеж путер директно од кантата, сè доде-
ка не премина на трева.

Како што растеше, тоа сè поубаво се развива-
ше: убаво заоблен врат со бујна грива, цврст и 
издолжен грб, долги и витки нозе и убаво оф-
ормени копита. Во неговите страсни очи имаше 
прекрасен сјај, а неговиот осет за правец беше 
беспрекорен. Касот му беше складен и грацио-
зен, а кога беше во галоп му немаше рамен. Го 
нарекоа Крапи поради снегот и лапавицата таа 
пролет. Оттогаш натаму секогаш по тоа го сме-
таа времето: напролет Крапи направи една годи-
на, две години, три и така натаму.

Горе, на карпите, наместа се создаваа кладен-
ци кои потоа прераснуваа во потоци обиколе-
ни од трева. Доста често тука, во големо стадо, 
се собираа коњите од околните фарми – „горе 
на врвот“, како што велеа луѓето – или пак по-
крај бреговите на реките, или на рамнините 
крај морскиот брег. Но заради тоа што многу го 
разгалија и заради понадиците на кои Крапи го 
навикнаа луѓето од Хлидар, тој често каскајќи се 
спушташе од планината, или од полето директ-
но на фармата, каде се триеше од капијата и по-
тоа заржуваше кон куќата. Ретко мораше долго 
да чека за грутка путер која ја добиваше секогаш 
кога имаше. Беше вистинско задоволство да го 
ставите лицето покрај неговиот нос, кој беше по-
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мек и од момински образ. Но Карпи никогаш не 
сакаше долго да го милуваат. Откако ќе го доби-
еше тоа што го сака ќе откаскаше по патеката и 
потоа, одеднаш, ќе јурнеше во галоп, како нешто 
да го исплашило, и не сопираше додека не му се 
придружеше на стадото.

Во тие времиња летата на Исланд беа долги. 
Наутро и навечер ливадите беа толку зелени, 
што беа црвени, а преку ден хоризонтот беше 
толку син, што беше зелен. За време на таа мар-
кантна игра на бои (која никој не ја забележуваше 
ниту ѝ обрнуваше внимание) Хлидар во Стејнах-
лидар продолжи да си биде една од оние фарми 
од југот, каде не се случуваше ништо значајно 
освен што бурниците правеа гнезда на карпите, 
исто како и во времињата на прадедовците.  На 
испакнатините и пукнатините на карпите рас-
теа лишаи и папрати, ангелика и гроздовници. 
Камењата продолжуваа да се струполуваат и беа 
како солзите на некој бесчувствителен карпест 
трол. Ако имавте среќа, едно такво добро коњче, 
ќе се појавувеше на фарма еднаш во генерација, 
но на некои фарми тоа може и да не се случи 
ни во текот на еден век. Жагорот што доаѓаше 
од морето, зад песокта и мочуриштата, беше ист 
веќе илјада години. Доцна во летото, кога сеното 
беше веќе собрано, а јајцата безбедно испилени, 
пристигнуваше ловецот на остриги во своите цр-
вени чорапи и бела кошула под црното свилено 
палто, за аристократски да се перчи низ штотуку 
искосените ливади, потоа малку да потпевне и 
да си замине. Овчарскиот пес Снати, беше полн 
со себе, како и низ вековите претходно, додека 
трчкаше крај овчарот зад стадото млечни овци, 
најаден и со јазикот исплазен надвор. Во тивките 
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летни денови од блиските фарми можеше да се 
чуе острењето на косите. Ако кравите лежеа на 
ливадите тогаш се предвидуваше дожд, посебно 
ако сите лежеа на истата страна. Но ако доаѓаше 
сушен период тие мукаа единаесет пати по ред 
на зајдисонце. Секогаш истата приказна.

Кога Крапи наполни три години, Стејнар му 
стави оглав околу вратот за да може полесно да 
го фаќа, и почна да го чува во стадото со коњи-
те за работа близу до фармата. Кога дојде лето-
то, тој веќе беше навикнат на уздата и научи да 
оди покрај друг коњ кој беше јаван. Следната 
пролет Стејнар почна да му става и седло и да 
го учи да каска. Во долгите светли ноќи, тој ќе 
го боднеше ждребето и го јаваше низ рамнината 
со брз галоп. А ако придушениот тропот на ко-
питата допреше до куќата рано наутро, никогаш 
не можевте да бидете сигурни дека сите внатре 
во неа цврсто спијат. Понекогаш се случуваше 
едно мало девојче да излезе, само со ноќница на 
себе, со кантичка млеко во раката, а по неа и еден 
мал босоног Викинг, кој секогаш си легнуваше со 
својата борбена секира под перницата.*

„Постои ли некој подобар коњ во местово?“ ќе 
прашаше момчето.

„Тешко дека постои“, одговараше татко му.
„Зарем тој не потекнува од Келпите?“ прашу-

ваше девојчето.
„Мислам дека сите коњи, повеќе или помалку, 

се волшебни суштества“, одговараше татко ѝ. 
„Посебно оние најдобрите“.

„Тогаш може ли да скокне до небото, како 
коњот во приказната?“ прашуваше Викингот.

*  борбена секира (rymmaugygyr): моќната борбена секира која ја 
поседувал Скарфедин Нјалсон во Сагата за Нјал
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„Не се сомневам дека може“, одговори Стејнар 
од Хлидар, „ако Бог воопшто јава коњи, тогаш 
сигурно“.

„Ќе се роди ли некогаш во овие краишта уште 
еден коњ како него?“ прашуваше девојчето.

„Не сум баш сигурен“, ќе речеше нејзиниот 
татко. „Веројатно ќе треба да се почека за такво 
нешто. А исто така ќе мине доста време додека 
да се роди едно мало девојче кое може толку да 
осветли еден дом, како што тоа го прави моето 
девојче“.
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2

ГОЛЕМИ ЛУЃЕ ГО ПОСАКУВААТ 
КОЊЧЕТО

Се случи и тоа, во еден голем наплив на нацио-
нално будење, Исланд да ја слави илјадитата го-
дишнина од населувањето на островот и по тој 
повод, наредното лето,  требаше да се одржи 
една голема прослава во Тхингвелир, на брегот 
на реката Уксарау (реката секира). Исто така се 
зборуваше и дека се очекува пристигнувањето 
на кралот Кристијан од Данска, кој требаше да 
присуствува на прославата на илјадагодишниот 
јубилеј и во исто време да им додели и формал-
на независност на Исланѓаните – кога сме веќе 
кај тоа тие секогаш и си ја сметаа за своја но таа 
секогаш им беше оспорувана од Данците. Но на 
денот кога кралот Кристијан требаше да стапне 
на брегот на островот, Исланд требаше да стане 
уставна и самоуправна колонија во склоп на дан-
ската круна. Оваа вест беше срдечно пречекана 
на сите фарми во земјата, бидејќи беше сметана 
за предвесник на нешто уште подобро. 

Еден ден, за време на раното лето, кратко пред 
косењето на ливадите, песот од Хлидар во Стеј-
нахлидар силно збесна. Сите влакна му се на-
кострешија од звукот на копита кој доаѓаше од 
главниот пат и тој скокна на покривот на куќата, 
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како што правеше секогаш кога се случуваа голе-
ми и важни работи. Лаеше исто како во старите 
времиња, како во времето на влезот во Гнипахе-
лир*. Наскоро во правец на Хлидар во Стејнах-
лидар се појавија и посетителите со многу коњи 
зад нив, а во тие краишта патот врвеше токму 
низ дворовите на фармите. Во таа област секо-
гаш кога Снати ќе скокнеше на покривот тоа се 
сметаше за важен настан, а срцата почнуваа по-
силно да чукаат. Беше тоа навестување дека оние 
кои доаѓаа не се скитници.

Раскажувачот ја има таа привилегија, да каже 
нешто за своите јунаци уште пред тие да пристиг-
нат на сцената. Оние кои дојаваа во дворот на 
фармата беа двајца важни господа, со цела сви-
та на коњи и коњушари зад себе. Главен во оваа 
група беше шерифот Бенедиктсон**, но за ова рас-
кажување воопшто не е важна причината за ова 
негово патување. Властите секогаш имаат многу 
причини за патување наоколу. Овој шериф беше 
на таа функција нешто помалку од две години, 
беше млад човек и го назначија веднаш штом ди-
пломираше. Јавноста го сметаше за поет, но оние 
со помодерни сфаќања кои живееја во областа го 
нарекуваа идеалист. Сепак, никогаш претходно 
дотогаш немало идеалисти на Исланд и затоа 
постарите не го сфаќаа значењето на тој збор. 
Тие сметаа дека овој шериф не е од истиот калап 
како претходните и го нарекуваа дволичен.

Другиот посетител беше посредникот Бјорн 
*  Гнипахелир, во викиншката митологија, е местото каде велики-

от Волф Фенрир се ослободил од своите окови пред да се случи Уништу-
вањето на Боговите (Ragnarök)

**  Ејнар Бенедиксон (1864 – 1940) бил еден од најзначајните ис-
ландски поети. Тој исто така бил космополит и бизнисмен (види во 
поглавјето 30). Во својата мкадост тој бил назначен за локален управник 
– шериф
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од Лејрур*, кој го беше спечалил своето богат-
ство почнувајќи од ништо и рано во животот го 
беше употребил она што другите го сметаа за 
негов талент и интелигенција, за да се осигура 
себеси дека нема да мора да брка овци, или да 
тегне мрежи со бакалар. Како младо момче, тој 
беше заминал во трговската станица во Еирар-
баки за да учи, потоа поминал неколку години 
кај своите работодавачи во Данска. По негово-
то враќање на Исланд бил назначен за службе-
ник кај претходниот шериф во Хоф и од него 
добил неколку напуштени мали фарми покрај 
брегот, кои имале забележливи имиња како Ба-
или(дувло), Хнута(коленица) и Свад(ќенеф). Тој 
ги споил сите овие во еден голем имот на кој си 
изградил величествена куќа. Потоа се оженил за 
пари и најмил многу работници. Уште тогаш ја 
напуштил работата како службеник на шерифот 
но, од друга страна, добивал многу зделки од 
разни други шерифи, а сега патуваше низ земја-
та како агент на Шкотланѓаните и за нив купу-
ваше коњи и овци, кои ги плаќаше со злато кое 
го носеше во големи кожни вреќи закачени за 
седлото. Тој исто така купуваше стари и униште-
ни бродови низ јужниот брег, понекогаш на аук-
ции, а понекогаш во договор со властите и на тој 
начин натрупа големо богатство на кое фарме-
рите му се чудеа. Тој секогаш се појавуваше кога 
некој беше приморан да си ја продаде фармата, 
заради недостаток на готови пари, или загуби, 
или пак заради некоја друга неприлика, и веќе 

*  ликот Бјорн од Лејрур е инспириран од една историска лич-
ност по име Повалдур Бјорнсон (1833-1922), богат фармер кој живеел во 
Порвалдсејви. И тој станал бизнисмен, и ги вложил сите свои пари во 
рибаски бродови, но подоцна бакротирал. Немал деца со својата жена 
но имал две со Ингвалд, ќерката на Еиркир од Брунар (оригиналниот 
„Стејнар од Хлидар)


