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Јас сум длабоко убеден дека единствениот противотров 
што може да направи читателот да заборави на 
постојаните Јас што ги пишува авторот, е перфектната 
искреност.

Стендал, Сувенири на егоизмот, 1832
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Предговор

Ова е книга за едно патување, за една војна и за некои 
луѓе зафатени од таа војна. За сто и еден ден, од јануари до 
април 2003 година, се обидов да направам запис за тоа што 
го доживеав во Багдад.

Во текот на такво патување репортерот е постојано 
на должност. Работите може да се случат во секој момент. 
Информацијата или идејата за нова сторија се прима однена-
деж. Читателот го гледа само исходот; новинските текстови 
кажуваат малку за тоа како се настанати од самиот почеток 
или за тоа што не е споменато во нив.

За овие десет години како новинар-известувач од војни 
и зони на конфликт, јас не сум работела во потешки услови 
од оние во кои што работев во Ирак. Пред војната пробле-
мот беше елементарен: никој не кажуваше ништо. Ирачани-
те употребуваа празни фрази и баналности, плашејќи се да 
не кажат нешто погрешно или да си ги издадат сопствените 
мисли.

Што да правиш како новинар, кога сите зборуваат исто? 
Дали тие го мислат тоа? Дали никој од нив не го мисли тоа?

Се обидов да се движам по пределот помеѓу заглушу-
вачките лаги и скоро нечујниот шепот на вистината. Софи-
стицираниот апарат на репресија, исто така, влијаеше и врз 
новинарите; понекогаш имаше директно влијание на тоа што 
сме го напишале.

Со текот на времето пристигнаа нови предизвици – се 
спуштаа од небото, летаа низ воздухот, се уриваа околу на-
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шите уши. Сите исти, секој ден моравме да ги испратиме на-
шите извештаи, надгледувани од нашите чувари.

Еден ден чуварите ги немаше. Тогаш се обидов да 
откријам што се случува со луѓето кога ќе пукне браната. 
Што тие избираат да кажат, кога одненадеж тие можат да ка-
жат што сакаат?

Моите извештаи од Багдад се мои извештаи. Тие доаѓаат 
директно од моите лични – не секогаш адекватни – иску-
ства.

Настаните можат да бидат различно интерпретирани од 
другите коренспонденти. Новинарот од Египет можеби ја 
виде војната во Ирак од друг агол, Американскиот новинар 
можеби ја оценил состојбата на друг начин; можеби интелек-
туалецот од Le Monde имал некое свое видување.

Вистината за војната во Ирак не постои. Или, пак, 
постојат милиони вистинити искази и исто толку лаги. Мојот 
став како новинар во хаосот на војната не беше да судам, да 
предвидувам и анализирам, туку да гледам, да прашувам и 
да известувам.

Мојата најголема предност беше што јас бев таму. Моите 
очи, моите уши беа таму.

Пред да тргнам за Ирак имав склучено договори со три 
дневни весници. Aftenposten од Норвешка, Dagens Nyheter од 
Шведска и Politiken од Данска. Подоцна, мои текстови беа 
објавувани од страна на финскиот весник Ilta Sanomat, гер-
манскиот Der Tagesspiegel, холандскиот Trouw, австрискиот 
Der Standard и Tages Anzeiger од Швајцарија. Исто така, до-
бив и ангажмани од повеќе радија и телевизии.

Написите што ги испраќав дома беа само фрагменти, куси 
моменти на војната. Тие написи им припаѓаат на одредени 
денови и инциденти. Некои од нив се објавени во целост, а 
некои се интегрирани во поширок контекст. Војната никогаш 
нема да биде потполно разбрана преку инстант-начинот на 
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известување. Ниту, пак, политичката анализа може да ја на-
мали трагедијата кога нечие дете ќе загине во ракетен напад.

Ниедна сторија не ја содржи комплетната приказна. Ова 
е само една од многуте стории и дава само фрагмент од це-
лината, ништо повеќе. Прочитајте ги извештаите на египет-
ските, американските или француските репортери. Пред сѐ, 
обидете се да ја најдете ирачката верзија на војната и записи 
за времето пред и по војната. Сите заедно, ќе ни дадат основа 
да разбереме што се случува, сега кога воените дејствија се 
завршени, пред да дојде мирот.

Осне Сејерштад
Осло, 2004 година









Пред
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Прво доаѓа светлината. Се филтрира преку очните капа-
ци, го пробива својот пат до сонот и се вовлекува во сониш-
тата. Не на вообичаениот бел и ладен начин на кој го прави 
тоа, туку облева со злато.

Полуотворените очи гледаат во прозорецот зад долгите 
завеси од тантела, два шарени стола, климавата маса, огле-
дало и полица со фиоки. Евтин цртеж виси на ѕидот: пазар 
каде што сенки од жени во црни долги облеки се лизгаат низ 
темните сокаци.

Јас сум во Багдад!
Значи, така изгледа утринската светлина тука. Скриена. 
Следното откритие чека зад тенките завеси: Тигар.
Изгледа како веќе да сум била овде, пејзажот скока од 

мојата детска Библија. Реката полна со свиоци, малите 
острови со палми, дрвја грациозно надвиснати над своите 
рефлексии во водата.

Од далечината до мене допира какофонијата на авотомо-
билските сирени, тапо брмчење и високи и остри тонови на 
квичење во змиестиот хаос. Патот го следи текот на реката.

Пристигнав под закрилата на ноќта, патешествие од два-
наесет часа, од главниот град на Јордан до Багдад. Беше ноќе 
кога стигнавме во Багдад. Неколку ретки улични светилки 
бледо го осветлуваа патот. Ја преминавме реката без да за-
бележиме.
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Еуфрат и Тигар – почетна точка на сѐ. Дури и Потопот по-
текнува оттука: земјата помеѓу двете реки – Месопотамија. 
Тигар е превртлива река. Под наслагите од кал, археолозите 
открија градови. Катаклизмите личеа како Божјиот суд, По-
топ што го поплави целиот свет. Водите на Тигар направија 
Висечките градини да цветаат. Дури и Рајската градина беше 
некаде во близина, Вавилонската кула беше на дофат. Од 
оваа земја беа истерани Аврам и Сара.

Брегот околу Тигар веќе не беше рај. Речното корито е 
суво и празно, а единственото зеленило што се забележу-
ва се листовите на палмите што мрзливо висат на врвот на 
кафените стебла. Градот, исто така, се стопува во кафениот 
пејзаж; контурите на куќите се избришани од маглата која 
натежнува од небото. Багдад исчезнува во пустината.

Како и на многу други градови во светот, историјата на 
Багдад почнува со реката.

„Ова е место каде што сакам да градам. Тука сѐ може да 
биде превезувано преку Тигар и Еуфрат. Само место како ова 
може да ја поддржи мојата армија и моето многубројно на-
селение“, е наводната изјава на императорот Ал-Мансур, во 
средината на осмиот век. Било лето и тој патувал по својата 
империја. Тој кампувал во близина на селото Каср ал-Салам, 
а по вечерната молитва, заспал. Според легендата, тој бил 
благословен со „најслаткиот и најмирниот” сон на светот. 
Кога се разбудил, фрлил поглед врз пејзажот што толку му се 
допаднал и ... останал. Императорот лично ги нацртал пла-
новите и одвоил средства за градот да може брзо да се раз-
вие. Тој лично го поставил камен-темелникот, со зборовите: 

„Гради се и господ нека биде со тебе!„
Багдад се развил во стратешки град на трговската рута 

помеѓу Иран и Истокот, земјите од Северот богати со храна 
и Сирија и Египет на запад. Според традицијата, градот е из-
граден за да го претставува императорот и неговото влијание 
и моќ, а во исто време да се одржи дистанцата од население-


