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„Да, навистина ја сакам историјата“. 
„Јас посакував да можам да го кажам тоа. Чувствувам малку 
вина на одговорност, но историјата кај мене предизвикува 
само иритација. Преморена сум од тоа. Сите тие одмазди 
помеѓу папите и кралевите, тие бескрајни страници полни 
со војни или пакости, тие целосно корумпирани луѓе кои 
ништо не вредат. И најлошото од сето тоа е што таму жените 
едвај можат да бидат корисни. Една голема, катастрофа!“ 

Катерин Мурланд, во Northanger Abbey (1803),
од Џејн Остин
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Мојот татко сака машко. Син.

Витезите од Фландрија и Брабант ќе му се заколнат во 
верност на новороденчето во лулка. Војсководците на сло-
бодните градови ќе го примат детето внатре во своите пор-
ти и ќе му посакаат среќа, здравје и мудрост. Трговците од 
Исток, за негово задоволство ќе го даруваат племеникот со 
пустински глувци и мајмуни пајаци. Дури и пред тој да на-
полни седум години, кралевите на Франција и Англија ќе 
му ги понудат своите најубави ќерки и со неговиот татко ќе 
го договараат бракот. А Папата, Божјиот брод на морето од 
човештвото, ќе го благослови момчето во своите молитви. 
Синот на мојот татко ќе биде грофот од Фландрија. Тој ќе 
биде војсководец, воин и дипломат. Ќе му се восхитуваат на 
неговото познавање на светот и неговите тајни. Тој ќе може 
да пее на француски, фламански и латински јазик и да збору-
ва за ѕвездите, како тој лично да ги расфрлил низ небото. Во 
полн галоп ќе може да собори дива свиња и никогаш нема да 
поставува излишно прашање. Тој ќе биде груб во војната и 
нежен во љубовта. Тој ќе биде маж. Витез. 

На последниот ден од годината илјада триста четириесет 
и седмата, мојата мајка, војвотката од Брабант, почувствува 
грчеви додека спиеше. Таа лежеше во собата на жените, во 
замокот на Мале, во широк кревет помеѓу дамите и перачки-
те. Жените лежеа една до друга на вреќи од слама и под ќе-
биња од овча кожа. Тие лежеа кожа до кожа. Всушност, беше 
зима и не смееше да се изгуби ниту малку од топлината. Во 
собата не беше тивко. Жените кашлаа, ̓рчеа, шмркаа и киваа. 
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Нивните грла беа сурови како касапско месо и нивните но-
севи беа запушени како стомни со тесен врат. Мојата мајка 
одеднаш почувствува бран од топла вода помеѓу нејзините 
бедра. Таа во шок седна исправено. Почувствува како студот 
се фрла врз нејзиниот гол грб. Таа веднаш сфати дека јас ќе се 
родам за време на оваа смрзнувачко-студена ноќ. Не знаејќи 
колку е изминато од ноќта. Светот лебдеше помеѓу послед-
ната вечерна молитва и првата утринска молитва, во момент 
кога времето беше придушено и ноќта безимена. Една дама 
ги отвори очите и ја праша што се случува. Мојата мајка се 
затресе. Од нејзината уста излета пареата. Таа одговори дека 
детето пристига. Некој воздивнува велејќи „конечно”. Тоа 
беше бабицата Хана, која веќе еден месец со нејзината ќер-
ка престојуваше во замокот за да се погрижи околу породу-
вањето. И момент подоцна, целиот кревет оживеа. Дамите и 
перачките станаа и почнаа да ги облекуваат, тресејќи се од 
студот, кошулите над нивните голи тела. Тие ја носеа моја-
та мајка кон кујните каде топлите печки сѐ уште тлееја. Тоа 
беше единственото место во замокот, каде што беше сѐ уште 
малку топло. Клоцајќи ги разбудија готвачите и ги избркаа 
од таму. Наместија црвени перници на долгата маса и мојата 
мајка легна врз нив. Перачката се затрча низ внатрешниот 
двор кон главната зграда. Таа тропна на вратата од собата на 
мојот татко. 

„Време е, господине гроф“, – викна таа.
Се слушаше ҆рчење и зевање од собата. И во еден момент 

подоцна, вратата се отвори. Мојот татко беше гол. Перачката 
го тргна погледот настрана. 

„Разбудете го хирургот“, – викна тој.
Перачката изненадено погледна во мојот татко. Таа се ко-

лебаше. Сакаше да каже дека породувањето е сепак женска 
работа, но не се осмели да го стори тоа. 

„Што чекаш уште, жено, на знак од Бога?“ – викна мојот 
татко додека ја зграпчи кошулата од столот и ја навлече над 
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неговата глава. Перачката се затрча кон спалните соби на ма-
жите во потрага по хирургот. Мојот татко, грофот од Флан-
дрија, со тупаница го скрши мразот на парчиња во мијал-
никот. Тој со водата го изми своето лице и ги почувствува 
неговите образи како го печкаат. Облече црна облека, ремен, 
хулахопки и наметка. И зачекори низ дворот кон кујните. То-
гаш ја виде својата сопруга како лежи настрана. Се насмевна 
и ги пушти неговите закоравени прсти да се лизнат по неј-
зините образи. „Ве сакам, мој Брабанту“, – ѝ зашепоти тој 
на уво. Таа ја зеде неговата рака, се насмевна и рече: „И јас, 
исто така, Вас, моја Фландријо“.Тогаш се појавија грчевите 
кои беа толку силни, што со нејзините нокти ја расече раката 
на мојот татко. Таа почна да се бори за воздух и да стенка. 
Бабицата Хана и нејзината ќерка Беатрис, и двете беа со мус-
кулести раце, со дебели прсти и големи глави со тркалезни 
образи. Тие беа мајка и ќерка, но толку многу личеа една на 
друга, што луѓето мислеа дека се сестри. Беатрис го распали 
огнот во огништето на кујните. Таа ја скрши ледената по-
кривка на садот со вода, го наполни котелот со вода и го ста-
ви да виси над огнот. 

Докторот хирург Вирнт ван Обрехт, влезе во собата. Тој е 
еден од најдобрите хирурзи на Фландрија. Мудар и стар, со 
најмалку четириесет години, и исклучително вешт во трети-
рање на прободено рамо или во прицврствување на скршена 
вилична коска. Но немаше никаква идеја што сѐ се случува-
ше во тврдиот стомак на жената во текот на породувањето. 
Тоа за него засекогаш останало божествена мистерија. За 
време на бременоста, докторот хирург ван Обрехт секојднев-
но на грофицата ѝ препишуваше смирувачки напитоци од 
афион и сега кога пристигна денот на породувањето, тој ѝ 
ја препушти завршницата на бабицата. Хана во меѓувреме ја 
лизна раката внатре во стомакот на мојата мајка. Диво рас-
треперениот оган беше единствениот извор на светлина во 
собата, а ќошињата на кујната останаа невидливи во црните 
танцувачки, сенишни сенки. 
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„Јас вечерва веќе ги консултирав ѕвездите“, – му кажа 
докторот хируг ван Обрехт на мојот татко, „тие се многу по-
волни за породувањето. Многу поволни. И згора на тоа, има 
нова Месечина. Нова Месечина!“

„Добар знак?“ – праша мојот татко полн со надеж. 
„Одличен знак“, – експертски потврди докторот хирург, 

„и ова утро моите чираци ја вкусија водата на грофицата и 
таа беше кисела!“

„Кисела?“ – загрижено праша грофот. 
„Да, повторно уште еден одличен знак. А потоа и бојата, 

господине гроф“, – зашепоти хирургот, „бојата“.
Вирнт ван Обрехт ја зграпчи книгата со примероци која 

му висеше на појасот. Ги одврза врвките кои ги држеше за-
едно дрвените корици. Во книгата имаше врзани ленти од 
ткаенини во бои кои варираа од светложолта до црно мас-
тило. Хирургот извади една лента од ткаенината со длабоко 
портокалова боја. Тој триумфално ја држеше ткаенината под 
носот на мојот татко, како бојата да објаснуваше сѐ. 

„Добро?“ – нервозно праша мојот татко. 
„Не може да биде подобро, господине гроф“, – значајно 

кимна Вирнт ван Обрехт, “навистина не може да биде по-
добро“.

Потоа, мајка ми испушти крик. Бабиците ѝ дадоа парче од 
лен за таа да го гризне. Нејзините образи блескаа од топли-
ната на огнот. Потта се нижеше на нејзиното лице. И таа го 
фрли парчето лен настрана. 

„Толку е жестоко“, – стенкаше таа, „толку ужасно болно“. 
„Така треба да биде жено“, – задоволно се насмевна мојот 

татко, „тоа ќе биде борбено момче“. 
Тогаш Хана ја повлече раката надвор од стомакот на моја-

та мајка и се прекрсти. Таа се сврте кон мојот татко. 
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„Господине гроф“, – рече таа смирено, но сериозно, „јас 
ве советувам на упатства за котоличко богослужение. И тоа 
веднаш. На грофицата вечерва ќе & биде потребна сета по-
мош која ќе може да ја добие...“ 

„Како тоа мислите вие, жено?“ – ја прекина докторот хи-
рург, „сите знаци се поволни. Новата месечина, ѕвездите...“

„Детето лежи попречно“, – го прекина Хана, „и тука ѕвез-
дите и месечината не можат ништо да сторат. Само Господ 
би можел да ни помогне“.

Мојот татко погледна кон докторот хирург, потоа кон Хана 
и на крај кон мојата мајка. И забележа како растеше стравот 
во нејзините очи. Татко ми истрча надвор од собата, трча-
ше надолу по скалите и ги колнеше сите светци кои од вре-
мето на Свети Петар чекореле по земјата и сите светци кои 
допрва ќе треба дојдат. Го колнеше рајот, пеколот, земјата и 
чистилиштето, но кога влезе во црквата, тој се прекрсти, кле-
кна пред олтарот и побара прошка за неговите лекомислени 
клетви. Веднаш даде наредба  да ѕвонат ѕвоната, повикувајќи 
ги сите – витезите, штитоносците, војниците, перачките, гот-
вачите, коњушарите и чистачите на измет – и ги испрати во 
капелата. Го тргна капеланот Јоханес ван Изегхем настрана. 
Човекот трепереше од студ и гледаше во мојот татко кој беше 
за две глави повисок од него. 

„Сакам сите да ги слушнам како се молат“, заржи мојот 
татко, „сѐ додека не им пресуши плунката во устата. И по-
грижете се Господ да ве слушне!“

Малечкиот човек кимна и тресејќи се од студ, се затрча 
повторно назад во капелата. Мојот татко се качи по скали-
те кон надворешната страна на ѕидот и маршираше покрај 
навалените ѕидини на замокот. Студот удираше во неговиот 
нос. Ветрот откинуваше влакна од неговата брада. Тој ја ста-
ви качулката врз неговите уши, ги става рацете под неговата 
наметка и ги стутка прстите во тупаница. Зошто Господ го 
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става на испит? Тој на светлината од месечината погледна 
кон мочуриштето од снег кое се протегаше околу замокот. 
Чувството на страв се провлече во неговата утроба. Дали е 
вистина тоа што го кажуваат луѓето? Дека Господ го казну-
ва човештвото за своите гревови со вечна зима? Утре е веќе 
Велигден, првиот ден од новата година. А затоплувањето го 
нема никаде. Зимата го држи светот заглавен во нејзините 
убиствени вилици од мраз. Пред само една недела, една сан-
та мраз, голема колку црковната кула, удри во едриличарски-
от брод на пристаништето во Слуис. Згора на тоа се намалија 
и резервите. Во големата штала на Лисевехе, каде што се 
складираше една десетина од жетвата на земјоделците, мо-
насите го продаваа последното, мувлосано жито по високи 
цени. Во Квадкеркен, една двојка од чиста беда ги имаше из-
едено своите сопствени деца. Во Хистел, луѓето ги собираа 
телата на обесените од бесилка, со цел да се нахранат со нив. 
Во Бриж, каде што мразот на површината беше толку дебел 
што дури и запрежните коли можеа да минуваат, луѓето се-
кое утро пристигнуваа во црквата на Пресвета Богородица, 
за таму, клекнати на студениот камен под, да се молат за 
прошка. Сите тие беа таму. Свештенството, благородници-
те, еснафските мајстори, па дури и најобичниот џган. И кај 
Алелуја ги креваа нивните очи кон засводениот плафон, каде 
што трапезоидниот камен свод беше украсен со цвеќиња за 
да ги потсети луѓето на библиското ветување, дека после 
секоја зима секогаш доаѓа пролетта. Но без разлика колку 
тие силно и да се молеа, колку цврсто нивните растрепере-
ни раце да го стискаа крстот, колку свеќи и да запалеа пред 
сликата на распнатиот Исус, пролетта не доаѓаше.  Никогаш 
до сега немало толку тешка зима. Никогаш до сега зимата не 
траела толку долго. Тоа го кажуваше дури и самата Морфа, 
една многу стара жена на која никој не & ги знаеше годините. 
Старите селани од околината велеа дека ја познавале Морфа 
уште од нивната младост и дека и тогаш, таа веќе била исто 
толку стара. Постојат гласини дека Морфа спиела со ѓаволот 
и дека затоа таа има вечен живот. Но мојот татко не веруваше 
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во тоа. Тој знаеше дека таа има ретко познавање од нештата 
на небото и земјата, и тајните на билките. Тука сега татко ми 
зеде здив. Неговите мисли се вкочанија. Зошто тој мисли на 
Морфа? Дали е тоа некој знак? Дали таа мисла е инспирира-
на од Бога? За момент сомнежот зачкрипи во неговата глава, 
но потоа тој со сигурност знаеше. Морфа е единствената која 
ќе може да & помогне на неговата сопруга во породувањето. 
Тој се прекрсти и трчајќи се симна по скалите. 

Морфа е многу стара и живее во Платхуке, на село во бли-
зина на Муркерке, каде, пред сѐ, живееја секачите на трска 
и ловците на патки. Грофот нареди да се подготват неговите 
најдобри коњи за кочијата која ќе мора да ја земе Морфа. 
Надевајќи се дека неговите коњи нема да си ги искршат згло-
бовите на замрзнатите патишта. Тој потоа маршираше кон 
капелата која во меѓувреме се преполни. Десетици усти со 
пареа која излегуваше од нив мрмореа молитви во студената 
капела во која дури и светата вода беше замрзната. Капела-
нот силно го нишаше кандилото. Но дури до капелата грофот 
ја слушаше својата сопруга како вреска и со секој вресок, се 
чинеше, како детето во стомакот да ја расцепува. 

Водата вриеше во котелот над огнот. Хана ги стави лине-
ните чаршафи да висат одозгора на стапот и ги држеше врз 
кренатата пареа за да ги прочисти. Беатрис ја запали светата 
свеќа на Пресвета Богородица, па дури и самиот доктор хи-
рург ван Обрехт знаеше дека породувањето мора да заврши 
пред свеќата да изгори. Ако не, тогаш детето ќе се роди мрт-
во. Хана, на грофицата & стави една гранка од босилек во ле-
вата рака и пердув од ластовичка во десната рака. Во замокот 
вратите и шкафовите беа оставени отворени за да се рашири 
отворањето во стомакот на мојата мајка од каде јас ќе треба 
да дојдам на овој свет. Петмина платеници во внатрешниот 
двор ги фрлија своите стрели кон облаците, за да се забрза 
породувањето. Сето тоа е суеверие и црквата е против тоа, 
но на детето кое е лошо поставено, како што кажа Хана, ќе 
му биде потребна сета помош. 
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Ноќта се одолговлекуваше и свеќата на Пресвета Богоро-
дица бавно се топеше. Беатрис постојано го мокреше челото 
на мојата мајка со вода во која лежеа листови од роза. Конеч-
но, отворањето беше доволно големо и Беатрис и Хана, со 
сета сила го притискаа цврстиот стомак за да ме турнат мене 
кон надвор. Мојата мајка врескаше од болка. А единственото 
нешто кое излегуваше кон надвор, беше мојот задник. 

Хана се прекрсти бидејќи таа знаеше дека јас сум им пре-
пишана на мртвите. Таа ја втурна криглата во водата со рози 
и ја истури врз мојот задник. И така тие го крштеваа мојот 
задник во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, Амин. На 
тој начин, ништо повеќе не ќе може да ми се случи. Така 
мојата душичка нема вечно да воздивнува во мрачната чекал-
на на рајот и пеколот, која луѓето ја нарекуваа чистилиште. 
Во тој момент, во собата се појави старата Морфа. Таа имаше 
долги прсти, мала уста со пет долни заба и една темна, гнила 
дупка каде  некогаш се наоѓало нејзиното лево око. Баби-
ците збунето зјапаа во неа, па дури и хирургот го држеше 
својот здив. На Морфа & беа потребни само неколку мигови 
за да ја пресмета ситуацијата. Според свеќата на Пресвета 
Богородица, таа виде колку долго траело породувањето и со 
поглед кон мојот испакнат задник, веднаш сфати дека јас се 
гушам. Со рапав глас, Морфа им кажа дека сака да биде ос-
тавена сама со жените. Нејзиниот глас избруси низ собата и 
ги наежи влакната на вратот на мојот татко. А мојата мајка, 
длабоко трогната од тага и болка, стенкаше и плачеше. 

Вирнт ван Обрехт посегна по рамото на грофот и му за-
шепоти дека тој сепак не би можел да & верува на таа вештер-
ка. Која тие ја нарекуваат „вештерката од Мурланд“, веле-
ше тој. Таа е потомок на ѓаволот. Дури и ако детето се роди 
живо, тоа ќе биде проколнато, зашепоти тој. Мојот татко ја 
тргна раката на докторот хирург од неговото рамо. Погледна 
кон Морфа со нејзиното едно жолтеникаво око и кажа дека 
животот на неговиот син е во нејзините раце. На тоа, Морфа 
повтори дека сака да биде оставена сама со бабиците. Мојот 
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татко го фати докторот хирург за рачниот зглоб, го истурка 
надвор од собата и ја повлече вратата затворајќи ја зад нив. 
Мојата мајка го слушаше докторот хирург како вика во хо-
дникот. Бидејќи грофот се потсмеваше со неговото знаење; 
дека тој за ова ќе зборува со главниот на нивниот еснаф и 
дека детето кое ќе се роди ќе биде предодредено за несреќа. 

Мојот татко се колебаше. Дали тој правилно постапи? 
Дали е тоа знак од Бога? Тој, исто така, е шокиран од глет-
ката на осакатениот изглед на Морфа. Пред десет години, за 
време на епидемијата од страшната пченкарна болест, која 
здравите луѓе за време на една ноќ ги претвораше во умирач-
ки остатоци, луѓето од Платхуке ја обвинуваа старата Морфа 
за оваа болест. Тие велеа дека таа го отрула житото. И една 
ноќ, на крајот од месецот за жетва тие ја опколија нејзината 
колиба од глина и слама, и ја запалија. Но на некаков начин, 
Морфа го преживеа пожарот. А нејзиниот изглед стана за-
страшувачки. Нејзината коса беше изгорена, заедно со дел 
од месото на нејзиниот череп. Пламените јазици, исто така, 
го имаа стопено нејзиното лево око. Но, иако нејзиното лице 
беше осакатено, нејзините раце беа поштедени. И таа со сво-
ите исклучително вешти прсти ме турна назад во стомакот. 
Нејзината подлактица целосно исчезна во телото на мојата 
мајка. А јас бев играчка во раката на Морфа. Таа целосно 
ме вртеше во топлината на утробата на мојата мајка. Свеќа-
та зашушти и бабиците се исплашија. Морфа, исто така, го 
забележа тоа. Времето истекуваше. Морфа, со рапав глас им 
нареди на бабиците да сварат неколку главици кромид и да 
ги обесат црвените ленени ткаенини над водата која испару-
ваше. Мојата мајка одвреме - навреме ја губеше свеста. Таа 
стенкаше и во делириум трескавично мрмореше на фран-
цуски јазик. И потоа, Морфа конечно ја повлече раката од 
утробата на мојата мајка. Зеде едно шишенце од нејзината 
торба на појасот и го брцна показалецот внатре. А кога го 
извади прстот надвор, од него капеше темноцрвена течност. 
На големо разочарување на бабиците, таа пишуваше чудни, 
пагански кругови на стомакот на мојата мајка. Со нејзината 
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ковчеста рака испружена врз растегнатиот папок на мојата 
мајка, таа мрмореше нешто неразбирливо на јазик кој веќе 
одамна се сметаше за изумрен. Бабицата Хана стана и напра-
ви крст на челото на мојата бесвесна мајка. Тогаш Морфа ја 
удри мајка ми в лице. Старицата рече дека детето е сѐ уште 
живо и дека грофицата сега треба да даде сѐ од себе. И моја-
та мајка почна да турка со последната енергија која ја имаше 
во своето тело. На нејзиното лице од напор испукаа десети-
ци вени додека бабиците со сета сила туркаа врз цврстиот 
стомак. Мојата мајка рикаше, додека моето главче конечно 
не се лизна во рацете на Морфа. 

Морфа е таа која прва ме држеше во своите раце. Таа ме 
удри по задникот. Јас зедов здив и заквичив. Но моето кви-
чење беше тивко, премногу тивко. Морфа ја прегриза папоч-
ната врвка додека се гаснеше свеќата на Пресвета Богороди-
ца. Јас се родив токму навреме, но изгледав како стогодишен 
гоблин. Имав десетици брчки и толку многу бев слаба, што 
дури и бабиците мислеа дека во секој момент ќе можам да се 
скршам на половина. Морфа го промеша сварениот, омекнат 
кромид во нејзината рака и го истри врз моето малечко тело. 
Времето минуваше додека бабиците трпеливо чекаа. Грофи-
цата заспа и надвор се појави денот. Конечно Морфа ме пре-
даде назад на Хана и Беатрис, кои го исплакнаа моето тело 
со млаката вода од рози. Јас веќе изгледам многу помалку 
збрчкана. Имам жолта и зелена боја како и секое новороден-
че. Беатрис и Хана ме завиткаа во црвените чаршафи, кои 
треба да ме заштитат од детските болести и злите духови. 
Грофицата се разбуди и праша дали јас ќе останам жива. Бе-
атрис и Хана гледаа надолу кон подот. Тие веќе толку често 
имаа видено новороденчиња кои умираат во првите недели 
по раѓањето. Морфа ја погледна грофицата со своето жолте-
никаво око и на нејзиното ужасно осакатено лице се појави 
насмевка. 

Морфа се заврте и зачекори кон вратата. Сѐ беше тивко во 
замокот. Таа се довлечка надвор низ ходникот и го разбуди 


