
 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 

Онаму 
 
 

Татко ми еднаш ме праша дали знам каде е онаму. Реков 
мислам дека онаму е друг збор за таму. Се насмевна и рече, 
„Не, онаму е меѓу тука и таму.“ Оваа малечка приказна ми 
остана со години како пример за лингвистичка магија: 
Дефинираше нов простор – средна област која не беше ни 
тука ни таму – место што едноставно не постоеше за мене 
пред да му дадат име. Додека татко ми набрзина ми го 
објаснуваше значењето на онаму, и секојпат кога помислувам 
на него оттогаш, во умот ми се појавува пејзаж: Стојам на 
врвот на едно ритче под кое се отвора долина во која има 
едно единствено дрво, а зад него се протега хоризонтот 
одбележан со низа планини или ридови. Оваа досадна, ама и 
практична слика ми се враќа кога помислувам на онаму, еден 
од оние прекрасни зборови за кои подоцна дознав дека линг-
вистите ги нарекуваат пренасочувачи – зборови поинакви од 
другите затоа што ги анимира говорникот и се движат според 
него. Кажано со лингвистички термини, ова значи дека човек 
никогаш не може да биде онаму. Штом ќе пристигнеш кај 
дрвото онаму, тоа станува тука и засекогаш исчезнува во тој 
замислен хоризонт. Ме привлекуваат зборови што се нишаат. 
Фактот дека тука и таму се лизгаат според тоа каде сум јас е 
некако трогателен и ја открива кревката врска меѓу зборовите 
и нештата, како и чудесната флексибилност на јазикот.  

Она што ме воодушевува не е толку многу да се биде 
некаде колку што е да не се биде таму: како местата живеат 
во умот откако си ги напуштил, како ги замислуваш пред да 
пристигнеш, или како навидум се создаваат од ништо за да 
прикажат мисла или приказна како моето дрво онаму. Овие 
умствени простори ги пресликуваат нашите духовни животи 
поцелосно од која било вистинска карта, оцртувајќи ги 
границите на тука и таму што исто така го обликува она што 
го гледаме во сегашноста. Мојата лична географија, како и на 
повеќето луѓе, исклучува огромни делови од светот. Имам 
своја верзија на познатата карта на САД на Сол Стајнберг што 
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го прикажува вртоглавиот Менхетен, собраниот, речиси 
невидлив Среден Запад, југ и запад; и завршува со важната 
Калифорнија и Лос Анџелес. Во мојот живот имаше само три 
значајни места: Нортфилд, Минесота, каде што се родив и 
пораснав со родителите и трите сестрички; Норвешка, родно-
то место на мајка ми и на бабата ѝ дедото на татко ми; и 
Њујорк, каде што живеам во последниве седумнаест години.  

Кога бев дете, картата се состоеше само од два региона: 
Минесота и Норвешка, моето тука и моето таму. Иако секој од 
нив остана разграничен од другиот – Норвешка беше далеку 
преку океанот, а Минесота беше блиска, видлива и изговорена 
преку илјадници поделби кои ја сочинуваат секојдневната 
географија – двете места се испреплетуваа во јазикот. Збору-
вав норвешки пред да зборувам англиски. Буквално јазикот на 
мајка ми, норвешки за мене е јазикот на детството, на 
љубовта, на храната и на песните. Често му го слушам рита-
мот зад моите англиски мисли и проза, а понекогаш неговата 
лексика ми ги окупира и двата јазика. Прв го зборував 
норвешкиот затоа што баба ми од страна на мајка ми дојде да 
поседи со нас во Нортфилд пред мојот прв роденден и живее-
ше со нас девет месеци; ама откако се врати дома, почнав да 
учам англиски и заборавив норвешки. Ми се врати кога 
отпатував со мајка ми и сестра ми во Норвешка. За време на 
престојот таму, кога имав четири години, а сестра ми Лив 
имаше само две и пол, заборавивме англиски. Кога се вратив-
ме во Минесота, се сетивме на англискиот и моментално го 
заборавивме норвешкиот. Иако не го употребувавме, продол-
жи да живее во нашата куќа. Нашите често си зборуваа на 
норвешки, а имаше и зборови кои Лив, јас, Астрид и Ингрид ги 
користевме вообичаено, а мислевме дека се англиски зборови, 
меѓутоа не беа. На пример, норвешките зборови за лигавче, 
колбас, мочкање и газе се претопија во своите англиски 
еквиваленти. Лив и јас се сеќаваме дека ги користевме овие 
зборови со другарчињата и колку само бевме изненадени кога 
ги гледавме нивните збунети лица. Дребулиите на детството, 
на храната и неминовно јазикот на вецето беа толку поврзани 
со мајка ни што постоеја само на норвешки. Кога имав 
дванаесет години, татко ми, професор по норвешки јазик и 
книжевност, беше на платено отсуство во Берген, и 
норвешкиот ми се врати додека да трепнеш. И потоа остана. 
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Брзината со која ние четирите сестри ги префрливме 
животите на норвешки е неверојатна. Таа година си игравме, 
мислевме и сонувавме на норвешки.  

Се вратив во Норвешка во 1972 година и учев во 
гимназијата во Берген една година. За тоа време семејството 
не беше со мене. Живеев со тетка ми и чичко ми надвор од 
градот и на училиште одев со автобус. Понекогаш за време на 
првите недели од престојот сонував еден сон. Не се сеќавам 
на неговата содржина, ама сонот беше на норвешки со 
англиски субтитлови. Сонот секогаш ќе ми остане во сеќавање 
како чистилиште. Неговиот филмски код многу точно го 
искажуваше моето место меѓу двете култури и двата јазика. 
Ама брзо потоа, метафоричките субтитлови на мојот живот 
исчезнаа, а јас се претопив во „првобитниот“ јазик на сонот. 
Денес се поминати дваесет и три години откога вистински 
живеев на норвешки. Дури и мене ме изненадува фактот дека 
помалку од три од моите четириесет години поминав во 
Норвешка и дека речиси секоја минута од тоа време живеев 
во Берген. Зборувам норвешки со толку изразен бергенски 
акцент што на моите родители тоа им е смешно. Тој акцент е 
вистинското наследство на годините во Берген, белег на 
искуство кое нема да ме напушти. Постојат шанси и сенилно-
ста да не ме лиши од него, зашто старите и малоумните често 
се навраќаат на јазикот од раното детство. И сепак, 
норвешкиот преживува во мене не само како знак на Берген 
туку и како знак на куќата на моите родители во Минесота. Не 
за џабе мојот посинок, Даниел, кога беше мал и едвај чекаше 
да оди дома во Минесота со мене и татко му, ќе прашаше, 
„Кога ќе одиме во Норвешка?“ 

Ако е јазикот најважната карактеристика на некое место, 
а јас мислам така, тогаш најверојатно мојата историја од 
детството на заборавање и сеќавање ја претставува во мало 
дијалектиката на имигрантското искуство: тука и таму се во 
релација на постојан притисок кој главно го одредува 
сеќавањето. Татко ми, кој е Норвежанец веќе трета гене-
рација, зборува англиски со норвешки акцент, потврда на 
американското детство живеено главно на норвешки. Иако ги 
разделувал океанот, мајка ми и татко ми израснале зборувајќи 
го истиот јазик.  
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Мајка ми имала триесет години кога се преселила 
засекогаш во САД. Денес е американски државјанин и тврди 
дека за ова и е мило секој пат кога гласа. Нејзината закана 
дека ќе се качи на првиот авион до Норвешка ако го изберат 
Голдвотер ми е силно врежана во сеќавањата. Норвешка беше 
секогаш таму, и постојано повикуваше. Фулбрајтовата стипен-
дија го одвела татко ми на Универзитетот во Осло каде што ја 
запознал мајка ми. Деталите околу нивното запознавање ми 
се непознати. Она што е митологија во други семејства се сме-
та за лично кај нас. Сестрата на мајка ми еднаш го искористи 
изразот „љубов на прв поглед“ за да ја опише таа средба, ама 
јас никогаш не сум имала причина да си го пикам носот во она 
што е очигледно нивна работа. Осло може не е Париз, ама е 
многу поголем од Нортфилд и помалку провинциски, и кога 
мајка ми патувала од едното место до другото за да се омажи 
за татко ми, чие семејство претходно не го видела, сигурно си 
го замислувала местото што ја чекало. Сигурно во својот ум го 
видела светот кој татко ми ѝ го беше опишувал барем 
делумно, ама дали тој свет се совпаднал со она што го 
начекала е сосема друго прашање. Она што е сигурно е дека 
оставила свет зад себе. Како дете живеела во Мандал, 
најјужниот град во Норвешка и тие години по сечие кажување 
(не само на мајка ми) биле идилични. Нејзините сеќавања од 
првите десет години од животот, со родителите, двајцата 
браќа и сестрата во прекрасната куќа над градот каде што 
татко ѝ бил директор на поштата, толку се исполнети со среќа 
што таа вели дека понекогаш ги крие од мене и од трите 
сестри зашто и е страв дека можеби ќе се почувствуваме 
лишени. Кога имала десет години, татко ѝ ги загубил парите и 
земјата. Потпишал договор за бизнис со роднина и договорот 
паднал во вода. Иако можел да се спаси од пропаста, дедо ми 
си го одржал зборот и го отплаќал долгот, кој и не бил 
вистински негов, целиот живот. Мислам дека оваа случка го 
создала најголемиот јаз во животот на мајка ми. Одненадеш и 
неповратно ја отсекол од домот што го сакала и ја втурнал во 
друг како да се отворила земјата и да создала непремостлива 
бездна меѓу двете. Семејството се преселило во Аским, во 
околината на Осло, и ова е причината зошто гласот на мајка 
ми носи траги и од јужен и од источен дијалект: измешаните 
звуци од двете страни на бездната. Никогаш не се сомневав 
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во среќата на првите десет години од животот на мајка ми во 
Мандал. Имала родители што ја сакале, карпи и планини и 
океан пред вратата. Куќните помошнички ја олеснувале 
работата по дома, семејството, и браќата и сестрите биле 
секогаш тука, а Божиќ се славел бучно и долго во домот или 
кај танте Андора и онкел Андреас, луѓето кои постојано си ги 
замислував, а ги имав видено само на слики на кои тие беа 
премногу млади за да бидат тетката и чичкото што ги 
познавала мајка ми. Ама изгледа дека губењето на рајот го 
прави уште повеќе блескав, не само за мајка ми, туку за 
големо чудо и за мене. Чудна е, а и емотивно силна случајно-
ста дека секој пат кога одев во Мандал не врнеше. Дождот е 
измачување за сите Норвежани кои го чекаат сонцето со 
страст која можеби би му изгледала малку очајно, да речеме, 
на некој од Калифорнија. Во Норвешка многу врне. Ама кога 
мајка ми нѐ одведе таму во 1959 година, начекавме лето со 
легендарно сонце, а кога бев последниот пат во Мандал на 
семејна средба во 1991 година со мајка ми и сестрите и ќерка 
ми, сонцето светеше по цели денови, а градот сјаеше во 
јасната совршена светлина на небото.  

Никогаш не го запознав дедо ми. Умрел кога мајка ми 
имала деветнаесет години. Имаме слики од него, а на една од 
нив стои со лицето свртен кон бел коњ на чиј грб седат три 
дечиња. Носи сламена шапка која им фрла сенка на очите, а 
меѓу усните држи цигара. Она што најмногу паѓа в очи е 
неговото држење, гордо и исправено, ама придружено со 
уште една особина којашто за влакно би била самоувереност. 
Некако е очигледно дека не се местел за сликата. Имал 
интелигентни црти – очите особено оддаваат впечаток на 
мисла. Баба ми велеше дека читал исклучиво само црковна 
историја и Киркегард. Таа го обожаваше и никогаш не се 
премажи. Сигурна сум дека никогаш и не беше помислила на 
тоа. Кога мислам на мајката на мајка ми мислам на нејзиниот 
глас, нејзините гестови и нејзиниот допир. Сите тие беа меки 
и префинети; исто така таа беше отворено и страсно 
чувствителна. Не знам зошто, ама се сеќавам со особена 
јасност кога имав дванаесет години и отидовме кај неа со 
сестрите, мајка ми и татко ми. Беше зима и мајка ми ми беше 
сплела нова бела капа и шал за да ми одговараат на 
кафеавиот капут. Кога баба ми ме поздрави, ми ги стави 
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дланките на двете страни од лицето и ми рече, „Колку си 
убава во бело, мило“. 

Последниот пат кога живеев во Норвешка ја посетував 
баба ми секој ден по училиште. Живееше во малечок стан кој 
се издигнуваше над малите стари гробишта во градот. 
Секогаш ми се радуваше кога ќе ме видеше. Таа година бев 
застрашувачки сериозен адолесцент, девојка што ги читаше 
Фокнер и Болдвин, Китс и Маркс со подеднаква почит и 
сигурно сум била доста неинтересно друштво. Ама со никого 
не сакав да бидам повеќе отколку со неа и можеби поради ова 
сум била подруштвена. Пиевме кафе. Разговаравме. Таа го 
сакаше Чарлс Дикенс и го читаше на норвешки. Години откако 
почина пишував дисертација за Дикенс, и иако моето 
истражување за големиот човек сигурно би ја вознемирило, 
имав чувство дека со тоа што се занимавам со англискиот 
писател се навраќам на норвешките корени.  

Мојата мормор (на норвешки линијата на мајката и 
таткото се разликуваат: мормор буквално значи „мајка-
мајка“), е во центарот на моите вистински искуства од 
Норвешка, Норвешка како конкретна и секојдневна, како еден 
дом. Беше дама во старата смисла на зборот, збор кој 
соодветствува со џентлмен – личност која никогаш не го 
изгубила своето благородничко наследство од деветнаесет-
тиот век. Јас бев длабоко заглавена во својата вообразена 
социјалистичка фаза, и никогаш нема да заборавам кога со 
мек глас ми кажа: „Ти си сигурно првата во нашата фамилија 
која била на прослава на 1 Мај.“ Носеше капа и ракавици 
секогаш кога излегуваше, секој ден го чистеше совршено 
уредниот стан, вклучувајќи ја секоја слика која висеше на 
ѕидот и се шокираше кога чистачката ѝ се обраќаше со du. 
Добро се сеќавам на нејзиниот малечок стан: елегантниот син 
кауч, сликите на ѕидовите, масата што сјаеше, кафезот во кој 
беше нејзиниот папагал, Bitte Liten, име што би се превело 
како „малечкиот“. ѝ се сеќавам на секој предмет со особена 
нежност. Да не ја сакав баба ми и таа да не нѐ сакаше мајка 
ми и мене, тие предмети би биле само предмети. По смртта на 
мормор, се шетав со мојата мајка во близина на нашата куќа 
во Минесота и таа ми рече дека најчудниот дел од смртта на 
мајка ѝ е дека личноста која ѝ го мислела најдоброто веќе не 
е тука. Точно се сеќавам каде стоевме во дворот кога го кажа 
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тоа. Се сеќавам на летното време, на тревата потемнета од 
жештината, шумата од лево. Како да сум ги врежала 
нејзините зборови во тој пејзаж и смешно е дека тие сѐ уште 
стојат впишани таму за мене. Кратко по тој разговор сонував 
дека баба ми е жива и зборува со мене. Не се сеќавам што 
кажуваше во сонот, ама беше еден од оние соништа во кои си 
свесен дека личноста е мртва ама одненадеш е жива и со 
тебе. Иако сите други детали ми се изгубија, знам дека седев 
во соба и дека баба ми влезе низ вратата и се упати на кај 
мене. Беше сон што се случуваше на прагот, просторно превр-
тување на моето сеќавање кога влегов низ нејзината врата и 
ми рече дека сум убава во бело. Се сеќавам колку бев среќна 
што ја гледам. 

Ќерка ми Софи отсекогаш ја викала мојата мајка „мормор“ 
и ниедно име не може повеќе да потсетува на мајчинската 
линија. Мајка-мајка за мене претставува вражба на бременост 
и раѓање, на една личност која произлегува од друга, и потоа 
повторување низ времето. Кога бев бремена со Софи знаев 
дека тоа е единствениот период кога бев во множина во 
физичка смисла – две во едно. Ама се разбира, тоа се беше 
случило и порано, кога јас бев таа што беше внатре. Просто-
рот во утробата е мистериозен. Не можеме да се сетиме на 
неговата течна реалност, ама знаеме дека фетусот слуша гла-
сови. По насилството на раѓањето (сите курсеви, правилното 
дишење и сите глупости за култот на раѓањето во светот не го 
прават чинот ненасилен), препознавањето на новороденчето 
на мајчиниот глас создава мост по првата брутална разделба.  

 
2 

 
По природа, првобитниот простор, мајчиниот простор е 

чиста глупост; таму човечкото искуство е неразделливо и 
затоа не може да се искаже со зборови. Сепак, продолжува да 
живее во нашите тела кога се стуткуваме да спиеме, кога 
јадеме, кога се бањаме или пливаме. И секако, остава траги 
на нашата физичка желба за другиот. Татковиот простор во 
идеална смисла е поинаков. Иако сме „од“ нашите татковци 
исто како што сме „од“ нашите мајки, никогаш не сме биле 
„во“ нашите татковци. Нивната одделеност е очигледна. Во 
вистинскиот живот на вистинските луѓе оваа далечина може 
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да биде претерана или потценета. Многу деца од мојата 
генерација пораснаа со повеќе или помалку отсутни татковци. 
Јас не. Татко ми беше тука во мојот живот и во животот на 
моите сестри, и како и мајка ми, и него го го имаше суштински 
обликувало местото каде што пораснал.  

Се родил во колиба во 1922 година, недалеку од Канон 
Фолс, Минесота. Колибата изгорела и семејството се 
преселило во куќата каде што баба ми и дедо ми живееја за 
време на моето детство. Куќата никогаш не беше поврзана со 
водовод, ама имаше пумпа во дворот. И јас и сестрите ја 
сакавме таа за'рѓана пумпа. Се сеќавам дека бев толку 
малечка што морав да посегнам по рачката и потоа, со помош 
на двете раце и целата тежина, ќе ја потегнев неколку пати и 
ќе го чекав млазот вода. Татко ми се сеќава на свет од 
амбари, пчели, трговци, американски квадрил и санки 
влечени од коњи. Посетувал училиште од една соба, сите 
одделенија заедно, и бил примен во црквата Урланд на 
норвешки – бела дрвена црква со камбанарија на врвот на 
еден рид. За мене таа црква беше знак на блискост. Кога ќе 
стигневме до црквата со семејната кола можевме да ја видиме 
куќата на дедо ми и баба ми. Црквата беше последното 
обележје во низата, за која јас и сестрите смисливме толку 
инвентивно име како „големиот рид“. Секое обележје се 
придружуваше со подеднакво инвентивна песна: „Се сим-
нуваме по големиот рид. Се симнуваме по големиот рид.“ 
Родителите мораа да не трпат со години. Патувањето беше 
околу дваесет и седум километри и ни требаше околу пола 
саат по малите патишта. Сестрите и јас, како повеќето деца, 
бевме суштества на повторувањето и ритуалот. На местата 
кои повторно ги посетувавме им дававме одлика на 
волшебност и светост. Ги користам овие зборови многу внима-
телно, затоа што имаше нешто религиозно во посетувањето 
на истото место толку многу пати. Производи на Лутеровото 
неделно училиште и бајките, ги измешавме местата каде што 
пораснавме со она што го знаевме најдобро.  

И покрај тоа што моите родители делеа јазик, световите 
во кои беа пораснале беа многу различни. Норвешко-
американските имигрантски заедници создадени на Средниот 
Запад во деветнаесеттиот век и земјата што ја оставија беа 
разделени не само со километри туку и со култура. „Малите 



 15 

Норвешки“ се развија многу различно од татковината, дури и 
во лингвистичка смисла. Дијалектите што ги донесоа се 
развија многу поинаку на преријата. Англиски зборови без 
норвешки еквиваленти влегоа во говорниот норвешки и им се 
даде род. Норвежаните кои посетуваа роднини што живеат во 
Америка неколку генерации се изненадуваа од нивната заста-
рена лексика и граматика. Наследството на земјоделството, 
примитивниот живот на преријата, заедно со далечината од 
земјата на потекло, го одржуваа деветнаесеттиот век подолго 
во Америка отколку во многу делови на Норвешка. 

Малата фарма на баба ми и дедо ми, што се смали уште 
повеќе за време на мојот животен век, беше нашето 
игралиште, ама дури и кога бев дете ја чувствував тежината 
на минатото, не само на тоа земјиште, коешто веќе не се 
обработуваше, туку и на заедницата како целина. Доживеав 
да видам како исчезнува. Старите луѓе се мртви. Многу од 
малите фарми се продадени, а ги купил голем земјопоседник, 
и кога ќе влезеш во продавница или кога одиш кај комшиите 
не се зборува повеќе норвешки. Кога умре баба ми, на 
деведесет и осум години, татко ми зборуваше на погребот. Ја 
нарече „последниот пионер“. Татко ми ги презира облиците на 
клише и лажно чувство. Ова го мислеше. Таа беше една од 
последните кои се сеќаваа на животот во преријата. Баба ми 
од страна на татко ми, енергична, без влакна на јазикот и не 
баш рационална жена особено кога се зборуваше за политика, 
банки и општествени прашања, знаеше да раскаже добра 
приказна. Имаше брз и лесен пристап кон раскажувањето што 
ги вклучуваше и соодветните и конкретните детали. Сега 
посакувам да ги имав снимено приказните на лента. Кога 
имала шест години, Матилда Ундердал ја изгубила мајка си. 
Приказната, која прерасна во мит во нашето семејство, е 
следната: Кога тамошниот пастор и кажал на Тили дека 
смртта на мајка ѝ била „Божја волја“, таа удрила со нозете по 
земјата и извикала „Не, не е!“ Баба ми продолжила да се 
сомнева во религиозните вредности целиот живот. Се 
сеќаваше на епидемијата на полио кога умреле многу луѓе 
коио ги познавала и сето тоа ми го оживеа во една кратка ама 
пластична приказна. Седела со татко ѝ на прозорецот и 
гледале како изнесуваат два ковчега од куќата на комшиите – 
еден голем и еден мал. Како што ги гледале, татко ѝ и 
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зборувал тивко. „Мора да се молиме“, рекол, „и да јадеме 
кромид“. Таа се сеќава на целосно затемнување на сонцето и 
рече ѝ кажале дека е крајот на светот. Се облекле како за 
недела, седнале дома, ги прекрстиле рацете и чекале. Се 
сеќава дека ѝ раскажувале за нокен од бунарот, водно 
чудовиште кое ги потегнувало децата во длабочините каде 
што живеело и најверојатно ги јадело. Наменета да ги 
исплаши децата да не се приближуваат до бунарот и да се 
удават, приказната ја одвела Матилда право до него. И таму 
ја искушила судбината. Ја ставила главата на работ од 
бунарот и ги пуштила долгите црвени кадрици да паѓаат 
надолу додека го чекала нокен со тврдоглав, тивок страв.  

Ама има уште една малечка приказна што сум ја слушнала 
еднаш и ми останала во сеќавање. Кога била дете, живеела во 
близина на езерото во Минесота, во Отер Тејл Каунти; и за 
време на зимата кога езерото замрзнувало, заедно со другите 
деца ќе ги земеле санките и ќе им ставеле едра. Не се 
сеќавам што користеле за едра, ама кога имало ветер, едрата 
ќе се наполнеле со воздух и ќе ги придвижеле санките по 
мразот, понекогаш со голема брзина. Кога ми раскажуваше, во 
гласот и се чувствуваше задоволство од ова сеќавање, а јас ги 
гледав санките од далечина, три или четири како се лизгаат 
бесшумно по широкото пространство на замрзнатото езеро. И 
така сѐ уште ги замислувам. Децата не ги гледам ниту ги 
слушам. Она на што таа се сеќава е несомнено толку различно 
од сликата што јас ја прикачив на сеќавањето што двете може 
и да не се поклопуваат. Прадедо ми од страната на мајка ми 
бил капетан на брод. Има една слика на неговиот брод што 
сега е кај чичко ми. Бродот се викал Марс. Можеби сум ја 
поврзала сликата на големиот брод за пловење по океанот со 
бротчињата во опколената со копно Минесота, ама не сум 
сигурна. Семејството на Тили доаѓа од Ундердал во фјордот 
Соње. Таа никогаш не била таму, ама јас го видов Ундердал 
со родителите и сестрите кога патувавме со брод покрај 
фјордот каде што падините се толку стрмни што фармерите 
традиционално употребуваат скали за да се симнат во 
гратчињата. Ундердал има една црквичка. Од бродот белата 
градба изгледа како да е наменета за кукли, а името сега ми 
ја опишува не само баба ми туку и таа куќичка. 


