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I 
 

Генеза. 
Една стара идеја, со маки воскресната 

Кога во едно есенско утро, само неколку месеци 
откако се беше искачил на тронот на Египет, на новиот 
фараон Кеопс му се испушти дека можеби не би сакал 
нему да му се изгради пирамида, сите што го слушнаа  ̶ 
дворскиот астролог, некои од поважните министри, 
Кеопсовиот стар советник Узеркаф и врховниот свеште-
ник Хемиуну, кој ја држеше и позицијата на главен 
архитект  ̶ ги набраа челата како да беа чуле вест за 
некоја катастрофа. 

Дворјаните подзапреа за миг, истражувајќи го 
изразот на лицето на суверенот во надеж дека во него ќе 
распознаат некаква трага на иронија, а потоа (како што 
секој од нив подоцна ќе раскаже) тие се обидоа да се 
охрабрат со зборот „можеби“, што фараонот го беше 
промрморел. Но, изразот на лицето на Кеопс остана 
непробоен, а надежта на дворјаните дека неговите збо-
рови беа само една од оние лекомислени изјави со кои 
младите монарси се забавуваат во текот на некој 
формален ручек стануваше сè послаба. Зар само пред 
неколку недели тој не затвори два од најстарите храмо-
ви на Египет? А, потоа нареди да се издаде декрет со кој 
на Египќанците им се забранува од тој момент натаму 
да принесуваат жртви? 

И Кеопс се обидуваше да ги прочита изразите на 
нивните лица. Едно иронично светкање во неговото око 
како да прашуваше: Зар толку многу ве потресува ова? 
Како да не се работи за моја, туку за ваша пирамида! О, 
Ра, гледај како сервилноста веќе ги обележа нивните 



 6 

лица! Како ли ќе биде во годините што допрва идат, кога 
ќе бидам постар и погруб? 

Без ниту еден збор, дури и без да ги удостои со 
поглед, тој стана и си замина. 

Штом останаа сами, се погледнаа вознемирено. Што 
ли нè снајде? - прошепотеа. Каква е оваа несреќа? На 
еден од министрите му се слоши и мораше да се потпре 
на ѕидот од балконот. На врховниот свештеник му 
навреа солзи во очите. 

Спирали од песок, придвижени од ветрот, светкаа 
надвор. Со збунети лица тие се џареа во овие витли што 
посегаа кон небото. Молчеа, а само нивните очи како да 
велеа: По кои скали ќе се искачиш, о, господару наш? 
Кога ќе дојде денот, како ќе се искачиш до небескиот 
свод, за таму да се претвориш во ѕвезда како сите други 
фараони? Како ќе нè осветлиш? 

Поразговараа тивко меѓу себе, а потоа си заминаа 
секој на своја страна. Двајца од нив отидоа да побараат 
прием кај Кенткаус, мајката на суверенот, друг замина 
да се опие; најискусните слегоа во подрумите каде што 
се чуваа старите архиви, за да го најдат Ипу, едноокиот 
писар. 

Во текот на остатокот од есента никој не прозборе 
веќе за пирамидата, дури ни на приемот за амбасадо-
рите, каде што Кеопс, поднапиен, кажуваше нешта што 
не му доликуваа на еден монарх да ги кажува пред 
странци. 

Другите, на коишто тој им го довери својот план, ја 
негуваа надежта дека тоа беше само шега, па дури 
понекогаш мислеа дека е веројатно подобро тоа веќе да 
не се споменува, небаре, ако веќе не се подбуцнува. 
идејата едноставно самата ќе потоне во песокот. Но, 
спротивната хипотеза беше толку застрашувачка, што 
не мислеа на ништо друго, ноќе и дење, освен на кој 
начин да се подготват за да се справат со неа. 
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Некои сè уште сметаа на големата важност на крали-
цата-мајка, и покрај отсуството на каков било 
охрабрувачки знак од нејзина страна, додека мнозин-
ството ја продолжи својата истрага во архивите. 

Колку повеќе копаа, толку потешка им стануваше 
работата. Голем број папируси беа загубени, други беа 
оштетени, па дури и постојните свитци содржеа избри-
шани и отстранети пасуси, честопати со забелешка По 
налог од погоре или дури и без никаква забелешка.  

Истовремено и скратените папируси им обезбедуваа 
секаков вид информации во врска со предметот на 
нивната потрага. Имаше речиси сè за пирамидите: нив-
ните зачетоци во старите гробови, наречени мастаби, 
историјата на првата пирамида, на втората, на петтата, 
на нивните последователни измени, наголемувањето на 
димензиите на основата, на нивната височина, тајната 
формула за балсамирање, првите обиди за ограбување, 
плановите смислени за сопирање на ваквото скверна-
вење, различни прикази на влечењето на камењата, 
смртни пресуди, скици кои беа или неразбирливи, или 
беа намерно така нацртани за да не може да се 
дешифрираат итн. 

Сето тоа беше повеќе или помалку јасно, но главната 
цел на нивното истражување продолжуваше упорно да 
им бега од раце во таа џунгла од папируси, иако им 
намигнуваше овде-онде пред повторно да исчезне како 
скорпија што брзо бега во својата дупка. Тие сакаа да ја 
уловат идејата што довела до концептот на пирамидите, 
тајната причина за нивното постоење, а тоа беше она 
што им бегаше. Таа беше скриена во избришаните 
папирусни фрагменти и излегуваше на површината 
само одвреме-навреме, за миг. 

Тие никогаш порано не беа биле задолжени да се 
зафатат со ваков ментален напор, а тоа им задаваше 
главоболки. Меѓутоа, иако целта на нивната потрага им 
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побегна засекогаш, тие успеаја да ја откријат нејзината 
контура. Ако не бараното нешто, тогаш барем неговата 
сенка. 

Тие долго расправаа за сè во врска со тоа и, на свое 
големо изненадување, сфатија дека тие веќе биле совр-
шено свесни за она што го беа барале. Тие отсекогаш ја 
знаеле главната поента, првиот принцип, за причината 
за постоење на пирамидата, само што таа беше лежела 
во нивната свест во една неформулирана, всушност, во 
една несвесна состојба. Папирусите од архивите ја имаа 
само обвиткано со зборови и значење. До оној степен до 
којшто една сенка може да се обвитка. 

„Сето тоа е совршено јасно“, рече врховниот свеш-
теник во текот на последниот состанок на наменскиот 
совет пред приемот кај фараонот. „Ние веќе знаеме што 
сè е во сржта на проблемот, инаку не ќе бевме толку 
вџашени кога господарот ги изусти оние зборови на 
коишто јас веќе никогаш не сакам да се сетам.“ 

Два дена подоцна, сериозни и истоштени од 
несоница, тие беа примени кај Кеопс. Ни фараонот не 
беше помалку тмурен од нив. Во текот на еден кус миг 
една сенка сомнеж направи да се запрашаат дали 
фараонот можеби заборавил на целата работа и дека 
само залудно ќе дуваат во жарот. Но, кога врховниот 
свештеник ги изусти зборовите „Дојдовме со Вас да ја 
продискутираме забелешката што ја дадовте во врска со 
изградбата на Вашата пирамида“, Кеопс не покажа ни 
вчудовиденост, ни изненадување, па ниту не дофрли: 
„Сакате да кажете?“ 

 Сè што стори беше незабележливо кимање со 
главата, што значеше: „Слушам!“ И, така, тие почнаа да 
зборуваат, прво врховниот свештеник, а потоа сите 
други по ред. 

Тие презентираа едно долго, напорно излагање за сè 
што беа научиле од нивното читање на папирусите, 
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постојано измачувани од идејата дека би можеле да 
речат повеќе или помалку отколку што е мудро. 
Зборуваа за првата пирамида, подигната од првиот 
фараон Зосер, којашто била висока само 25 лакти, потоа 
за лутината на фараонот Секемкер, кој заповедал 
неговиот архитект да биде камшикуван кога биле 
готови плановите зашто пирамидата била премногу 
ниска за неговиот вкус. Потоа детално му ги изложија 
измените на подоцнежните планови, направени кон-
кретно од архитектот Инхотеп, па зборуваа за 
галериите, за погребната сала, за тајните премини и за 
гранитните блокови што ги препечуваа нивните 
влезови, за трите пирамиди што ги изградил Сенеферу, 
од кои едната имала раб долг пет стотини лакти и 
височина од триста лакти, постигање што би можело да 
се нарече навистина прекрасно. 

 Секој број што ќе го наведеа ги правеше да 
очекуваат дека ќе бидат прекинати ‒ што ме интере-
сираат мене таквите детали! ‒ и тие толку многу сметаа 
на тоа, што врховниот свештеник додаде засипнато: 
„Можеби се прашувате. Каква врска имаат сите овие 
факти со мене? И во право сте... Можеби се тие 
навистина одвишни за Вас, но тие послужија само како 
вовед во сржта на работата.“ 

Охрабрени со молчењето на господарот, тие елабо-
рираа надолго и нашироко дека го имаа согледано 
темелниот аспект на прашањето. Без да испуштат 
ништо, тие објаснија дека, според нивното истражу-
вање, иако пирамидите беа навистина величествени 
погребни места, идејата за нивната изградба немала, на 
почетокот, никаква врска со гробови и со смрт. Таа 
идеја никнала сама по себе, односно независно од овие 
два појма, а нејзиното поврзување со нив било прашање 
на чиста случајност. 
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За првпат еден грч на Кеопсовото лице даде знак на 
живот. На нивна голема радост, тој кимна и проморе: 
„Чудно!“ 

„Навистина“, нагласи врховниот свештеник. „Многу 
од работите што ќе Ви ги кажеме, Вам ќе Ви изгледаат 
чудни.“  

Тој зеде толку длабок здив што го здоболеа неговите 
бескрвни стари дробови. 

„Идејата за пирамидите, Ваше Височество, се родила 
во време на криза.“ 

Врховниот свештеник беше свесен за важноста на 
паузирањето меѓу речениците. Паузите им даваа 
поголема тежина и возвишеност на мислите, токму како 
што сенката на женските очни капаци ја интензивираше 
мистеријата на нивниот поглед. 

 „Значи, тоа се случило во еден период на криза,“ 
продолжи тој по еден момент. „Моќта на фараонот, како 
што бележат хрониките, била ослабната. Тоа веројатно 
не бил некој нов феномен. Старите папируси се полни 
со такви пресврти на судбината. Она што било ново во 
тоа време, било нешто сосема различно. Причината за 
тоа била дотогаш нечуена, чудна, навистина сосема 
загадочна. Една подмолна причина без преседан: 
кризата не била предизвикана од немаштија, од 
задоцнетата поплава на Нил, или од епидемија, како 
што било во сите претходни случаи, туку, напротив, од 
изобилство.“ 

„Од изобилство,“ повтори Хемиуну. „Со други 
зборови, од просперитет.“ 

Кеопс ги поткрена веѓите. Агол од дванаесет степе-
ни, забележа главниот архитект. Петнаесет... Небото 
нека ни е напомош! 

„На почетокот било екстремно тешко да се сфати 
оваа причина,“ продолжи тој. „Многу просветлени 
умови, многу луѓе во кои фараонот имал доверба, 
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коишто биле првите што го дале објаснението, биле 
наградени за своето откритие со смрт или со 
прогонство. Но, објаснението што тие го беа дале за 
кризата ‒ дека просперитетот, со тоа што ги направил 
луѓето понезависни и со послободна свест, ги направил 
и поотпорни кон власта воопшто и кон моќта на 
фараонот особено ‒ полека ги совладало сите забелешки 
што биле покренати на почетокот и постапно се 
наметнало. Од ден на ден, сите почнале да го 
споделуваат ставот дека оваа криза била посериозна 
отколку оние што ѝ претходеле, Останало да се одгово-
ри само на едно прашање: како да се најде решението?  

„Фараонот го испратил астрологот-маѓепсник 
Соберкотеп во Сахара да медитира за проблемот во 
целосна осаменост. Четириесет дена подоцна, тој се 
вратил изобличен, како што им се случувало, впрочем, 
на повеќето луѓе што оделе да разговараат со пустината 
за да се вратат со нејзината порака. Пораката била 
пострашна отколку што можело да се очекува: она што 
требало да се стори, било да се елиминира проспери-
тетот. 

„Фараонот, а со него и целиот двор, се нурнале во 
длабоко размислување. Да се уништи просперитетот? 
Но, како? Поплави, земјотреси, привремено исушување 
на Нил, такви идеи им минувале низ главите, но ниедно 
од тие решенија не било во нивната моќ. Војна? Таа 
беше оружје со две сечила и можеше да се сврти против 
нив, особено во дадените околности во коишто тие се 
наоѓаа. Па, што можеше да се стори? Да не се стори 
ништо кога беа соочени се една закана од ваков вид 
беше едноставно невозможно. Вака или онака, ќе мораа 
да го послушаат гласот на пустината, или ќе рескираа да 
паднат директно во катастрофа. 

„Според озборувањата, Ренефереф, чуварот на 
харемот, бил тој што го дал необичниот предлог да се 
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побара некаков механизам што ќе стерилизира дел од 
богатството на Египет. Амбасадорите, што служеле во 
земјите на Ориентот, известувале за огромни водона-
воднувачки зафати во Месопотамија, за кои луѓето 
велеле дека според обемот се надвор од секаков сооднос 
со нивниот стопански придонес. Ако тоа било така, а 
веројатно било, тогаш и Египет морал да најде некакви 
начини да го потроши вишокот енергија на своето 
население. Да се отпочне со неверојатни колосални 
работи за подобро да се истоштат неговите жители, 
просто да се исушат. Со еден збор, нешто исцрпувачко, 
нешто што би им ги уништило телата и душите, а што 
не би дало никаква можна корист. Или, попрецизно 
кажано, еден проект што ќе биде толку бескорисен за 
нејзините поданици, колку што ќе биде неопходен за 
државата. 

„Министрите на фараонот во тоа време предложиле 
многу различни идеи: да се копа дупка без дно кон 
портите на пеколот; бедем околу цел Египет; вештачки 
водопад... Но, иако сите тие беа инспирирани со 
возвишени, патриотски, или мистични идеи, сите биле 
отфрлени од фараонот. На ѕидот кога-тогаш ќе му дојде 
крајот, а дупката во земјата, бидејќи ќе беше без дно, ќе 
го разгневеше народот. Она што требаше да се најде, 
беше нешто друго, нешто што ќе ги држи луѓето 
ангажирани и ноќе и дење, за да станат растроени. Но, 
тоа мораше да биде проект што во принцип би можел да 
се доврши, без некогаш да биде довршен. Накусо, еден 
постојано самообновувачки проект. И проект што би 
бил реално видлив. 

„И, ете, така, фараонот и неговите министри, како 
што потврдуваат папирусите, полека дошле до идејата 
за еден голем надгробен споменик. Една маестрална 
гробница.“ 
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„Фараонот бил фасциниран од идејата. Главното 
здание, значи, на Египет не ќе биде некој храм или 
кралска палата, туку гробница. Со текот на времето 
Египет ќе се идентификува со неа, и неа ќе ја идентифи-
куваат со Египет.“ 

„Геометрите предложиле разни скици со различни 
форми пред конечно да се фиксираат на пирамидата.“ 

„Една пирамида ги имаше сите потребни карактерис-
тики. Таа беше заснована на една целосно возвишена 
идеја: фараонот и смртта, или попрецизно неговото 
издигање кон небото. Таа беше видлива, всушност, 
можеше да се види оддалеку. Третиот и завршниот 
аргумент во нејзина полза: по својата природа, таа беше 
и конечна и бесконечна. Секој фараон ќе си има своја 
пирамида, така што пред една генерација да закрепне од 
заморот и од зашеметеноста од изградбата, новиот 
фараон, со изградбата на својата сопствена пирамида, 
одново ќе го потчини народот. И така, неумоливо, сè до 
крајот на времето...“  

Врховниот свештеник Хемиуну направи подолга 
пауза од претходната. 

„И така, фараону мој,“ почна тој повторно, „една 
пирамида, пред да служи на оној свет, има функција во 
овој свет. Со други зборови, пред да биде замислена за 
душата, таа е замислена за телото.“ 

Тој повторно замолче и зеде здив пред да продолжи 
да зборува со побавно темпо. 

„На прво место, Височество, една пирамида е моќ. 
Таа е репресија, сила и богатство. Но, таа е исто толку 
и: доминација врз толпата; стеснување на нејзината 
свест; слабеење на нејзината волја; монотонија; и 
истрошување. О, фараону мој, таа е Вашиот најсигурен 
чувар. Вашата тајна полиција. Вашата армија. Вашата 
флота. Вашиот харем. Колку е повисока, толку поситни 
ќе изгледаат Вашите поданици.  
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А, колку се помали Вашите поданици, толку повеќе 
Вие се издигате, о, Височество, до Вашата целосна 
височина.“ 

Хемиуну зборуваше сè потивко, но таква беше 
неговата внатрешна убеденост што, колку повеќе го 
стивнуваше својот глас, толку неговите зборови стану-
ваа сè појасни и позаканувачки. 

„Пирамидата е столбот што ја држи моќта исправена. 
Ако таа потклекне, сè ќе се струполи.“ 

Тој направи еден мистериозен гест со дланките, а 
очите му се испразнија како навистина да гледаа во поле 
од урнатини. 

„Затоа не помислувајте, фараону мој, на менување на 
традицијата... Вие ќе паднете и ќе нè повлечете со себе 
и нас удолу.“ 

Хемиуну направи еден поинаков гест и ги затвори 
очите така за да укаже дека престанал со зборувањето. 

Другите ја рекоа горе-долу истата работа со истиот 
погребен тон. Еден од нив повторно ги спомена 
каналите во Месопотамија, без кои Акадо-сумерското 
кралство ќе било одамна распарталено. Еден друг 
додаде дека пирамидата ја претставуваше и долговеч-
ната меморија на земјата. Еден ден, со текот на времето, 
сè друго ќе избледи. Папирусите и секојдневните 
предмети ќе остарат, војните, гладовите, епидемиите, 
задоцнетите поплави на Нил, сојузите, декретите, 
дворските скандали, ќе бидат сите заборавени, а само 
надмената пирамида, пирамидата којашто никаква сила, 
никакво времетраење не ќе може никогаш да ја закопа, 
или да ја оштети, или да ја растури, ќе се издига во 
пустината, како сама врз себе, сè до крајот на времето. 
„Така било, Височество, и затоа мора секогаш да биде 
така. А, ниту нејзиниот облик не е произволен. Тоа е 
божествен облик, што самото Провидение го 
инспирирало кај древните геометри. Вие сте во секој 
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нејзин дел, на темето, на врвот, на шилецот, но и во 
секој од безимените камени блокови што Ве 
поткрепуваат, настегани силно еден до друг, рамо до 
рамо, о, Височество.“ 

Секогаш кога ќе го споменеа видливиот облик на 
делото, тие повторно алудираа на можноста за еден 
општ колапс. Кеопс тогаш се сети на есенското утро 
кога беше поверувал дека запрепастеноста на неговите 
дворјани околу ова прашање за пирамидата беше било 
само симптом на нивната сервилност. Сега тој го 
согледа обемот на својата грешка. Нивната потресеност 
беше била сосема искрена. Од овој миг тој беше убеден 
дека пирамидата нема да биде само негова, туку 
подеднакво, ако не и повеќе, нивна. 

Тој ја крена десната рака за да им даде до знаење дека 
сака да заврши со приемот. 

Со срцата во грлата тие го сослушаа фараоновиот 
кус, сув и свечен суд: 

„Нека се изгради пирамида. Највисока од сите. 
Највеличествена.“  
  


