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Та бу е нек рог ра фи ја во три ро ма ни: Вре ме на ла ги, Ни бе ше толку 
уба во! и Сос тој ба на сам рак. Иа ко уде лот на ис то рис ки те фак ти 
е го лем, а се спо ме ну ва ат и го лем број ст вар ни лич нос ти, Та бу е 
фик ци о нал но де ло за кое жи во тот на за бо ра ве ни от ве ли кан на 
пси хо а на ли за та Вик тор Та уск пос лу жи са мо ка ко ин с пи ра ци ја. 
Кон фа бу ла ци и те на ст вар ни те фак ти се ис к лу чи во во кни жев на 
фун к ци ја и нив на та при ме на врз ст вар нос та е пра во на чи та те лот 
за кое ав тор ка та не прев зе ма од го вор ност. Три ло ги ја та Та бу им е 
пос ве те на на храб ри те, кои не при фа ќа ат да жи ве ат во вре ме на 
ла ги; на лу ѓе то кои не се пла шат од сло бо да та.



Не сме е ме да ве ру ва ме во она што ќе ни го ка жат. Мо ра ме се ко-
гаш да тр г не ме од прет пос тав ка та де ка неш то ни за та и ле, и мора-
ме тоа јас но да им го ка же ме. Мо ра ме на тоа да ин сис ти ра ме, 
мо ра ме да го пов то ру ва ме при ти со кот и да се прет с та ву ва ме ка ко 
не пог реш ни, сè до де ка, на кра јот, неш то на вис ти на нè ни до ве рат.

Сигмунд Фројд



Ти велиш: Ова е фикција.
Јас велам дека не е.
Ти велиш дека лажам.
Јас велам дека не лажам.
Quien sabe?

Карл Армгаард Грејвс

А на бре гот аме ри кан с ки и на бре гот ја пон с ки има ше мно гу свет. 
И тие ви доа ка ко ов ча рот се уда ви. Ви доа и ка ко ов ца та се уда ви. 
И се пра шаа за што. За што? - - А сè бе ше мир но по ме ѓу Сан Фран-
цис ко и Јо ко ха ма, са мо сре де Ти хи от Оке ан се по ка жа со сем ма ло 
ме ур че.

Виктор Тауск
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I. П  

Па ра ли зи ран, со пре лом на ’р бе тот и со внат реш ни пов ре ди, ле-
же ше под ша тор с ко то кри ло на пол с ка та бол ни ца. Еден при лично 
нес ма сен, при у чен бол ни чар со тен ки мус та чи ња на округ ло то ли-
це се оби ду ва ше во ус та та да му влее ли мо на да – да, баш ли мо на-
да, и тоа ве ро јат но на ис ти от на чин на кој не ко гаш потпоручни кот 
Џон По лард го по ел ад ми ра лот Нел сон пос ле бит ка та со Французи-
те. По ра ди теш ка та сос тој ба во ко ја па ци ен тот се на оѓа ше, вку сот 
на за ше ќе ре на во да со не кол ку кап ки сок од на по лу ска па ни от ли-
мон не мо же ше да доп ре по да ле ку од ко жа та на ус ни те на во е ни-
от ка пе тан Пи тер Ма ер и се вра ќа ше низ не го ва та бра да по ме шан 
со крв.
 Зош то жел би те на хе ро и те на уми ра ње се тол ку при зем ни, 
тол ку прок ле то ти пич ни во сво ја та плит ка па те ти ка, баш ка ко тие 
лу ѓе во пос ле ден мо мент да се оби ду ва ат, пре ку не ко ја на ви дум 
спо ред на дре бо ли ја как ва што е ли мо на да та на ад ми ра лот Нел-
сон, да ос т ва рат врска со за гу бе ни те иде а ли, да ја до би јат ко неч-
на та пот в р да за она што се слу чи ло? Тие доб ро зна ат – иа ко тоа 
зна е ње до а ѓа пре доц на – де ка во се ко ја цел ко ја е ос т ва ре на со 
нив на по мош и за пе ча те на со нив на та крв има точ но тол ку гор де-
ли во чув с т во на по бе да кол ку што со би ра во ку си от миг ко га под 
пе ти ца та на вој нич ка та чиз ма пук ну ва луш пест ок лоп, а ѓо нот се 
вал ка со си во зе ле на та ут ро ба на бу баш ва ба та. Дла бо ко во се бе – 
не ка де во цре ва та, а не во ср це то – тие чув с т ву ва ат де ка сè што со 
нив на по мош ја пос тиг на ло цел та, на не кој чу ден на чин ус пе а ло 
да ја ут не на ме ра та. Очи те на док тор Вик тор Та уск се на пол ни ја со 
сол зи: нас п ро ти сè, им се вос хи ту ва ше на лу ѓе то ка ко Пи тер Ма ер.
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 Од над вор се слу ша ше слаб то пов с ки оган. Сè уш те при свест, 
Пи тер го за мо ли док то рот, ако има по ве ќе сре ќа од не го, да оти де 
во По лах, уба во ма ло мес то пок рај езе ро то Фушл во Шта ер с ка, и 
лич но на не го ва та св р ше ни ца да ѝ пре да де пред мет кој мно гу ќе ѝ 
зна чи. Во е ни от ка пе тан Пи тер Ма ер бе ше прак тич но пре се чен на 
ни во то на вто ри от и тре ти от грбен пршлен со шрап нел долг кол ку 
нож. Пар че то же ле зо кое му се бе ше за би ло во ’р бе тот бе ше по-
дол го, по теш ко и по ма сив но од обич но се чи во со как во се ре же 
леб.
 Со прег ле дот на тру пот ус та но ве ни се мно гу наг ла се ни грче-
ви во ко ле на та. На уш тип од внат реш на та ст ра на на бед ро то, 
но га та на па ци ен тот пот пол но се ис п ру жи, а нас та пи реф лек с но 
праз не ње на ме у рот и цре ва та. Жа ли ме – пи шу ва ше на кра јот на 
ме ди цин с ки от из веш тај кој го пот пи ша Вик тор Та уск – што окол-
нос ти те не до пуш ти ја да се ис т ра жи план тар ни от реф лекс и зг лоб-
ни от кло нус.
 Ме ѓу ра бо ти те на Пи тер, док то рот лес но го нај де пред ме тот 
кој тре ба ше да ѝ го од не се на Крис ти на Егер во По лах. Бе ше тоа 
ма леч ка ме тал на ку ти ја без ук ра си ко ја не из г ле да ше со сем ка ко 
ку ти ја за на кит и на прв пог лед не бе ше јас но за што слу жи, но 
очиг лед но во неа има ше драг спо мен. Не мо же ше да одо лее: го 
от во ри пок ло пе цот. Внат ре има ше плоч ка во ко ја ка ко ша ри беа 
втис на ти сит ни ме ан д ри, ме тал ни цр тич ки и точ кич ки не поголеми 
од врв на иг ла. Тоа што го ви де бе ше поп ре циз но од ме ха ни зам на 
ча сов ник, но со се ма си гур но не му при па ѓа ше на ча сов ник.

* * *

 „Ка де го нај де тој по да ток?“ пра ша Твртко, со из раз на лице то 
кој веш то ими ти ра ше не за ин те ре си ра ност. Двај ца та бев ме фас ци-
ни ра ни со жи вот на та при каз на на Вик тор Та уск и од лу чив ме да ја 
ис т ра жи ме, се кој на свој на чин. А поч на ва ка: тргнав со воз во Ви-
е на и, ка ко и се ко гаш, ги ку пив си те днев ни вес ни ци. По ме ѓу гла-
ви те на по ли ти ча ри те и ко лум нис ти те осам на го ле мо то, округло, 
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оза ре но ли це на при ја те лот кој таа го ди на сла ве ше во среб ро за-
ок ру же на го диш ни на од ра бо та та, и кој, да не е ст рас тен ис т ра-
жу вач, ќе бе ше на уч ник. До де ка чи там, не мо жам да ја соп рам 
сме а та – тој е ка ко вљу бен мла дич – сфе ри те на здо дев нос та им 
ги пре пуш та на уни вер зи тет с ки те про фе со ри, а са ми от не ус пе ва 
да ја прик рие оп сед на тос та. Тв р т ко ва та на рав е се та од па си ја, се-
кое пра ша ње веш то го во ди кон она кое мо мен т но го пре о ку пи ра, 
а по не ко гаш и нес вес но го вмет ну ва име то на сво ја та но ва „љу-
бов“, па пред но ви на рот, за јав нос та ко ја во нес лав ни те пог лав ја 
на до маш на та ис то ри ја и пре чес то има до ка жа но кол ку лес но се 
оду ше ву ва од ни как ве ци и ка ко уш те по лес но ги за бо ра ва сво и те 
хе рои, мо јот при ја тел ко неч но ги от во ра кар ти те. Ве ли, има ин те-
рес ни те ми за кои би тре ба ло да се пи шу ва, и лу ѓе кои ос та на ле 
не поз на ти и пок рај тоа што за нив бо жем се знае.
 „А нај мал ку од сè се знае што сто ри ле за на ша та сре ди на“, 
ве ли тој.
 Зош то се не кои зас луж ни, ге ни јал ни ду хо ви осу де ни на ти-
вок, ма ќеј с ки пре зир на ис то ри ја та, на рет ки бле со ци ин те рес кои 
мо же кај лу ѓе то как ви што сме јас и Твртко да ги раз бу ди нив на та 
не ти пич на суд би на, на ис к ри очај но пре поз на ва ње кое во миг го 
про гол ту ва мрак – от ка ко са мо со ку са цик цак ли ни ја опи ша ле пат 
на еден сја ен ум – па се чи ни де ка и се ќа ва ње то на тој ум е са мо 
пот в р да на от сус т во то, ис чез ну ва ње на уш те ед но за луд но на пи-
ша но име од цр на та пло ча на ло кал но то не бо?
 Мо же би Твртко – со за ло гот на по ве ќе го диш но то зат вор с ко 
ис кус т во во те кот на кое не са мо што не го за гу би ин те ре сот за 
по јав ни те об ли ци на жи во тот ту ку и не му при ро де на та љу бо пит-
ност се за си ли до гра ни ци на из д р ж ли вост, а со ци јал на та про ник-
ли вост ста на ос т ра ка ко нож – мо же би тој би мо жел по доб ро да 
ги об јас ни при чи ни те, да ни ка же од ко ја ма те ри ја е нап ра вен тој 
уни вер за лен бри шач со кој ма ли те сре ди ни со тек на вре ме ус пе-
ва ат од сво јот круг да ги ис к лу чат не по доб ни те ве ли чи ни, ис ти те 
оние ве ли чи ни на кои, иа ко до де ка жи ви во ст ран с ки те гра до ви 
би ле ви со ко вред ну ва ни, во мет ро по ли те на „у ни вер зал ни от“ дух 
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одед наш им се гу би се кој траг. Се слу чу ва тоа заш то тие до а ѓа ат 
„од не ка де“ и ко га ќе ум рат, ис ти от оној ква ли тет кој до де ка би ле 
жи ви ги пра вел вред ни за ин те рес, врз ос нов на кој се чи не ло де ка 
се гра ѓа ни на свет по ши рок од ов чо то трло на иди лич на та ви со-
рам ни на во род ни от крај, тој ни вен ква ли тет по ве ќе не ма кој да 
го бра ни.
 „Во чие име де лу ва ле? Чии се, всуш ност, тие лу ѓе? Од ка де 
дош ле? Ко му му при па ѓа нив но то де ло?“ И на кра јот – „Му тре ба 
ли не ко му нив но то де ло?“ – тоа ста ну ва ат клуч ни те пра ша ња на 
кои се све ду ва ат го во ри те на гро бот.
 „Оп ла ку ва ње то ст ран ци е при зор во кој не дос та су ва мај ка та; 
прок ле та та мај ка род на зем ја“, ве лам јас.
 „Се ка ко, ти зна еш ка ко се убил; доз на ка ко точ но се убил?“ 
пра шу ва Твртко.
 Доз нав, нор мал но, и се га не мо жам да прес та нам да го за-
мис лу вам при зо рот на не го во то са мо у бис т во.
 Сре де ма са та сто е ше ши ше сли во ва, а ту ка има ше и ци га ри, 
и сла ни на. Вик тор ѝ на пи ша на нај м ла да та сес т ра На да: „Фа ла за 
пот се ту ва ње то на неп ца та на ста ри от крај“, ги за пе ча ти ко вер ти те 
со уш те не кол ку уба во сро че ни пис ма как ви што се ко гаш сос таву-
ва ше ко га ќе го об зе ме ше не мир сли чен на гри жа на со вест, а по-
тоа се за фа ти со ра бо та врз ма кот р п но то пре пи шу ва ње на имо тот. 
Ин ф ла ци ја та бе ше обез в ред ни ла ре чи си сè што по се ду ва ше. Мо-
же би са мо не кни ги те, мис ле ше. Нив се ка ко тре ба да ги вк лу чи во 
ин вен та рот на бес мис ле нос та. Во кол ку ку тии ќе ги со бе ре ко га ќе 
ги спа ку ва ат и од не сат? Два е сет? По мал ку. Кни ги те ос та ну ва ат. Па 
ма кар и во ку тии. За ид ни на та.
 Ко га зав р ши со ра бо та та, го зе де офи цер с ки от пиш тол од фи-
о ка та на дол ни от дел од ма са та, ста на, ги ра ши ри за ве си те и фрли 
пог лед на ули ца та. Во ку со то за тиш је пос ле буч но проб деа на та 
ноќ, мал ку пред бу де ње то во нов ра бо тен ден, Ви ен ча ни те спи е-
ја. Спи е ја и гу ла би те по ме ѓу пок рив ни те гре ди на та ван с ки от стан 
нас п ро ти не го ва та зг ра да. На ни ша ни во мра кот на тив ки от гу ла-
бар ник. Пре ку ли це то му првна дет с ка нас мев ка и вед наш по тоа 



13

ис чез на ис пег ла на со та па рам но душ ност. Бе ше угод но пред зо ра 
тоа ле то, око лу че ти ри ча сот на ут ро, во чет в р ток на 3 ју ли 1919 г. 
Ули ца та бе ше влаж на: ноќ та на ку со пад на дожд. Нап ра ви ја зол од 
ја же то за пов ле ку ва ње на за ве са та, го за тег на око лу вратот, се ка-
чи на про зо ре цот, го пот п ре пиш то лот врз сле по оч ни ца та и ис пу-
ка. Ис ту ре ни от то вар на Вик то ро ви от мо зок, ко неч но ос лободен 
од за да де ни от склоп мис ли, го ос та ви зад се бе, на те пи хот, за ве-
са та и про зо рот, ма те ри јал ни от траг на не го ва та пос лед на, мо же-
би и един с т ве на сло бод на од лу ка. Тр га ње то на на по лу раз не се на-
та гла ва го пов ле че те ло то и тоа со се та те жи на се обе си. Док тор 
Та уск, во прош тал на та по ра ка на ме на та за док тор Фројд, са мо у-
бис т во то го на ре че „нај з д рав чин“ во сво јот „бе зус пе шен“ жи вот.
 А мо же ше тоа да би де ден по ниш то раз ли чен од дру ги те; 
ед вај неш то по ти пи чен од ти пи чен тре ти ју ли во жи вот на та ру тина 
на д-р Вик тор Та уск! Тој во ра но то поп лад не тргна во кро јач ка та 
ра бо тил ни ца да го по диг не кос ту мот за вен ча ва ње, а ни са ми от не 
бе ше све сен кол ку е всуш ност деп ре си вен, кол ку всуш ност сè му е 
се ед но. По мис ли де ка оди ка ко стар коњ кој на сле по го про на о ѓа 
па тот до шта ла та, за бе ле жа ка ко заб р за ни от, де ло вен ри там на 
не го ви те че ко ри се од во ју ва од не го ва та вол ја. На со че ни кон цел-
та, са мо до вол ни, ду ри би мо же ло да се ка же и са мо до пад ливи, 
Вик то ро ви те но зе итаа кон кро јач ни ца та, и со сем не о че ку ва но ѝ 
ос та ваа на не го ва та умор на ду ша прос тор за нев р за но ски та ње, 
не ка де пок рај или над ма шин с ка та сп ре га на те ло то, не ка де на 
бле до си но то не бо над ав с т рис ка та прес тол ни на, ка де што вет рот 
ги ши ба ше сит ни те бе ли об ла ци кои ги ви ка ат ов чич ки и се обиду-
ва ше да ги на пи ка в ќош. На Вик тор му не дос та су ва ше род на та 
грут ка; ми ри сот на зем ја та ко ја, во ми го ви те на сла бост и под-
на пи ен сен ти мент, мо же ше да ја на ре че сво ја. Да ли зг ре ши што 
се вра ти во Ви е на? Не, не ма ше дру го: мо ра ше да се вра ти. Да ли 
згре ши што ја ос та ви Ко са, пос ле не ма та кав га во ко ја не мо же ше 
да ис ка же што чув с т ву ва. Ко са Ла за ре виќ зна е ше по доб ро од не го 
што му тре ба, што са ка и што го ма чи. Не мо ра ше ниш то да ка же. 
Таа зна е ше, и бе ше до вол но да за ми не пос ле жес то ки от секс во 
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кој се кое не го во на ви дум ст рас но, до гру бост пре наг ла се но дви-
же ње очај нич ки го прик ри ва ше за си ту ва ње то. Не бе ше тоа за си-
ту ва ње со Ко си но то те ло, ту ку со гра дот. Не го са ка ше Бел г рад. 
Зап ра во, по ве ќе не бе ше во сос тој ба да од ре ди што са ка, а што не 
са ка и ко га ед но прес та ну ва, а дру го поч ну ва да по са ку ва. Ја са ка 
ли тој се га Хил да? Да ли ја ос та ви Ко са Ла за ре виќ по ра ди Хил да 
Ле ве? Или сè уш те ја са ка Ко са, ако не ко гаш во оп ш то ја са кал? 
Има ли во 1919 го ди на не кој во оп ш то мо рал но пра во да го пос-
та ви за се бе или за дру ги те пра ша ње то: што е во оп ш то љу бов та? 
Што е таа де нес? Та ус ко во то ду хов но леб де ње го при зем ји не на-
деј на та, ка ко тег теш ка по мис ла на неп ри јат ни от крај на ле че ње то 
на па ци ен т ка та ко ја во сво и те спи си ја бе ле же ше со име то и пр ва-
та бук ва од пре зи ме то: На та ли ја А. Мис ле ше де ка пос лед на та во 
ни за та на не го ви те теш ко за бо ле ни па ци ен т ки, три е сет го диш на та 
же на со лат вис ко по тек ло, бив ша та сту ден т ка по фи ло зо фи ја, иа-
ко пот пол но глу ва ка ко пос ле ди ца на бо лес та ко ја је пре ле жа ла во 
ра на та мла дост, има се ри о зен проб лем со „г ра ни ци те на его то“.
 Во пос лед ни от ста ди ум на бо лес та, На та ли ја А. мис ле ше де ка 
док то рот ста нал дел од ма ши не ри ја та ко ја уп ра ву ва со неј зи ни те 
мис ли, од не су ва ње то, мен с т ру ал ни от цик лус, со си те фи зи о лош-
ки ак тив нос ти и со сек су ал ни те жел би. Тв р де ше де ка се ра бо ти за 
заб ра не та ма ши на нап ра ве на во Бер лин и де ка таа е из б ра на, со 
уш те не кол ку ми на лу ѓе, ка ко опит но глув че за ек с пе ри мен тал но 
ис пи ту ва ње на таа ма ши на. Ко га доз на за док то ро во то са мо у бис-
тво, до не ка де го уб ла жи мис ле ње то за не го, ѝ ста на одед наш жал, 
сè ѝ се раз бис т ри. Втрча во зг ра да та на по ли цис ка та уп ра ва и пру-
жи пар че хар ти ја на кое пи шу ва ше де ка ба ра ау ди ен ци ја кај гос по-
ди нот шеф на по ли ци ја та во врска со смртта на док тор Вик тор Та-
уск, неј зи ни от ле кар. Пред неа из ле зе служ бе ник кој се прет с та ви 
ка ко ин с пек тор и ѝ по ну ди да сед не. Таа со сем доб ро чи та ше од 
ус ни, и во прин цип мо же ше да збо ру ва, но не са ка ше и ве ќе дол го 
се раз би ра ше ис к лу чи во со пи шу ва ње. Во по ли ци ја та првпат по-
с ле мно гу го ди ни ја от во ри ус та та. Од ед на за чу ду вач ка, до бол ка 
грда гри ма са ко ја ѝ го за фа ти це ло то ли це, ус пеа да про из ве де 
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глас. Бе ше тоа ед нак во на чу до. Ка ко да по пуш тил син џи рот со кој 
ѝ бил врзан ја зи кот, таа проз бо ре во бу и ца од гр лес ти то но ви:
 „Го уби ле. Тоа е нив но де ло. Заш то не са кашe да ко ла бо ри ра. 
Го уби ле под ло, та ка да ли чи на са мо у бис т во. Јас сè за тоа знам. 
Ме не пра шај те ме. Тој во суш ти на бе ше до бар чо век“, ре че воз-
бу де но. Не о бич ни от на чин на кој таа ги ар ти ку ли ра ше збо ро ви те 
по ли цис ки от служ бе ник му го при пи ша на фак тот де ка На та ли ја, 
ка ко ст ра нец, се чи не ше Сло вен ка, не знае до вол но доб ро гер-
ман с ки.
 „Мо ра ле. Тие мо ра ле да го... Ко га по ве ќе не мо жел да го под-
не се то ва рот на со вес та, ко га ви дел ка де во ди се то тоа, мис лам, 
тоа уп ра ву ва ње со лу ѓе, таа ма ши не ри ја на смртта...“ – из ва ди ша-
ми че и ги из б ри ша сол зи те – „то гаш са кал да се из в ле че од сè. Но 
тоа по ве ќе не би ло из вод ли во: прем но гу зна ел и тие мо ра ле да 
го. Да, јас тоа мо жам да го пос ве до чам... мо   ра ле да го... заш то и 
ме не се оби доа да ми го нап ра ват ис то то. Прво ми го од зе доа слу-
хот, и гла сот, и ме сеч ни от цик лус, по тоа поч наа да ми ше по тат да 
се уби јам... по це ла ноќ, цел ден, со го ди ни. Со го ди ни ми тру беа 
ди рек т но в мо зок: На та ли ја, ти се га мо раш да зе меш нож. На та-
ли ја, оди во куј на та и зе ми нож. Да зе меш нож. Да зе меш нож, да 
зе меш нож...“
 Гла сот ѝ ста ну ва ше сè поп ро до рен. Вик на: „Но о ож“, го дофати 
мо ли вот на ма са та и поч на со се та си ла да си го бо де гор ни от дел 
од длан ка та. Беа пот реб ни ду ри двај ца по ли цај ци за да ја сов ла-
да ат и да ја из не сат над вор. На ули ца на ви дум се сми ри, се сог ла-
си да ја прид ру жат до до ма, а по тоа наг ло се от т р г на од нив ни те 
ра це и без г ла во пот р ча во пра вец на па за рот, ка де што се за гу би 
во тол па та.
 Ши зоф ре на та ма ши на ко ја ја те ра ше На та ли ја во трк ка ко 
куч ка ко ја трча во круг по соп с т ве ни от опаш не му при па ѓа ше само 
на неј зи но то лу ди ло. Бе ше за ед нич ка соп с т ве ност на има ги на ци-
ја та на ед на по себ на кла са лу ѓе кои оп ш тес т во то ги бе ше на пика-
ло на ра бот од за ед ни ца та ка ко пси хо ти ча ри и опас ни лу да ци. Она 
што бе ше по себ но во врска со таа из мис ле на ма ши не ри ја го на-
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те ра Вик тор Та уск да зас та не во ис т ра жу ва ње то за да раз мис ли за 
мо жен ло гич ки од го вор: тех но ло ги ја та на ма ши на та и ос нов ниот 
прин цип со по мош на кој фун к ци о ни ра ше беа слич ни, ре чи си 
иден тич ни во си те опи си на не го ви те и ту ѓи те па ци ен ти, не за вис-
но од нив на та воз раст, об ра зов ни от ста тус или по лот. Го при бе ле-
жа след но то:
 „Ши зоф ре на та ма ши на за на ве ду ва ње е апа рат со мис тична 
при ро да. Па ци ен ти те се во мож ност да пру жат са мо маг ло ви ти 
наз на ки за не го ва та кон с т рук ци ја. Се сос тои од ку тии, рач ки, ло-
с то ви за уп ра ву ва ње, коп чи ња, жи ци, ба те рии и слич ни де ло ви. 
Па ци ен ти те се тру дат да ја от к ри јат кон с т рук ци ја та на тој апа рат 
со по мош на тех нич ки те зна е ња кои ги по се ду ва ат, а се чи ни де ка 
со сè по го ле ма та по пу ла ри за ци ја на на у ка та, до а ѓа ат во при ли ка 
да ги ис ко рис тат поз на ти те тех но лош ки прин ци пи за да го об јас-
нат на чи нот на кој ма ши на та фун к ци о ни ра. Ка ко и да е, си те до-
се гаш ни от к ри ти ја на чо веч ки от род ка ко да не се до вол ни за да 
се опи шат за чу ду вач ки те пер фор ман си на таа ма ши не ри ја за ко ја 
си те па ци ен ти тврдат де ка ги про го ну ва.“
 Ма ши на та про из ве ду ва сли ки спо ред ли ви со ма гич ната лан-
тер на или ки не ма тог ра фот, во еден план, баш ка ко да се проектира-
ни. Па ци ен ти те ве лат де ка им вса ду ва во умот и по потре ба им 
на ма лу ва мис ли и чув с т ва пре ку бра но ви или зра чење со мис те-
ри оз но по тек ло кое тие, со сво е то ог ра ни че но зна е ње на фи зи ка-
та, не се во сос тој ба да го об јас нат. Обич но го во рат за „сугес ти вен 
апа рат“ чи ја кон с т рук ци ја не зна ат точ но да ја опи шат, но за тоа 
си те до еден ја име ну ва ат ис та та те мел на фун к ци ја на ма ши на та: 
пре нос на мис ли и чув с т ва од ед на ст ра на и нив но „в ш му ку ва ње“ 
од дру га ст ра на, при што се спо ме ну ва еден или по ве ќе ис лед-
ни ци кои уп ра ву ва ат со ма ши на та. Апа ра тот на нив но то лу ди ло 
про из ве ду ва мо то рич ки те лес ни фе но ме ни, вли јае на ерек ци ја та 
и на ис ф р ла ње то спер ма, по ра ди што па ци ен ти те тврдат де ка е 
на ме не та за ис це ду ва ње на нив на та си ла, на мер но за мо ру ва ње и 
сла бе е ње. При тоа спом ну ва ат раз лич ни бра но ви пре ку кои су гес-
ти ја та се пре не су ва: воз душ ни, елек т рич ни, маг нет ни, ра ди об ра-
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но ви и не кои дру ги об ли ци на бра но ви за кои чи та ле, или за кои 
во свое вре ме сè уш те не мо же ле да доз на ат заш то се от к ри е ни 
ду ри пос ле нив на та смрт. Фе но ме ни те кои во нив ма ши на та за на-
ве ду ва ње на мис ли те ги по бу ду ва по не ко гаш и ним са ми те им се 
не до фат ли ви и ту ѓи, ка ко и да не се ра бо ти за нив но то соп с т ве но 
те ло, ка ко гра ни ци те на нив ни от чо веч ки иден ти тет да на пук на ле 
и ос та ви ле на пов р ши на та да ис п ли ва гро зен, ме ха нич ки ту ѓи нец, 
ст ра нец кој се то вре ме спи ел во нив и че кал при ли ка да ја пре зе-
ме влас та.
 Баш ка ко и кај ос та на ти те ши зоф ре ни ча ри со кои Вик тор се 
за ни ма ва ше, и На та ли ни от иден ти тет бе ше нес та би лен, до крај-
ност про пус т лив; мо же ше да се ме си ка ко тес то нап ра ве но од 
браш но сме ле но од три ци од си те мож ни жи вот ни сен за ции, на-
ста ни и по пат ни сред би, и де ка, баш за тоа Вик тор мис ле ше де ка 
пос тои сла ба, те о рис ка шан са тој ка ко пси хо те ра певт да ѝ по мог не 
да ја вос пос та ви нор мал на та чо веч ка спо соб ност за од во ју вање 
на внат реш ни от свет од над во реш на та ст вар ност, па ма кар ѝ „по-
зај мил“ мал ку од сво ја та си ла, мал ку од сво е то „јас“. Фројд со тоа 
ни ко гаш не би се сло жил. Вик тор, кој чув с т ву ва ше от пор кон фи-
гу ра та на Ве ли ки от Учи тел, ни ко гаш не ја за гу би по чит та кон не го; 
Сиг мун до ви от тат ков с ки ав то ри тет ги над ми ну ва ше ду ри и ра зо-
ча ру ва ње то и сил на та пов ре де ност ко ја Та уск ги по чув с т ву ва ко га 
Фројд сту де но од би лич но да го ана ли зи ра, и ед нос тав но ѝ го до-
де ли на не ис кус на та Хе лен Дојч, ко ја на „к ру гот на пос ве те ни те“ 
му при па ѓа ше ед вај не пол ни две го ди ни. Ка ко кру гот на след бе ни-
ци те на Ве ли ки от Учи тел ин цес ту оз но да се ис т ро ши во се ан си те 
на ме ѓу себ но ана ли зи ра ње, и на мес то да се збо га ту ва со раз ме на 
на идеи, ја праз не ше кре а тив на та енер ги ја и го гу бе ше ефек тот во 
ед нос тав ни от ме ха ни зам на вос пос та ву ва ње и ури ва ње ав то ри те-
ти, во ба нал ни от сплет на про фе си о нал на та љу бо мо ра и лич на та 
не си гур ност, на бол на та, нез д ра ва та пот ре ба ту ѓа та внат реш ност 
ру тин с ки да се от во ри и соп с т ве на та храб ро да се по ну ди на от во-
ра ње, ка ко ед на од оние први кон зер ви су па од до мат кои то гаш 
сè уш те не се от во раа со клуч, ту ку се про би ваа со нож. На но жот 
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се ко гаш ос та ну ва ше мал ку кр ва во-цр ве на сод р жи на; ка ко на оној 
обич ни от, та ка и на оној пси хо а на ли тич ки от, на ме нет за от во ра ње 
ду ши. Кр ва во цр ве на та сод р жи на ко ја со сто ле ти ја би ла кон зер-
ви ра на во на ши те пот пол но умор ни ду ши по ве ќе не се пре ле ва 
пре ку ра бот и не ос та ва траг врз ос т ри ца та ко ја нè ра ни ла: тех но-
ло ги ја та ни до не се клу че ви за раз ни неш та.
 Ка ко ст раш но се ла жат оние кои мис лат де ка на чи нот на кој 
ние лу ѓе то се споз на ва ме са ми те се бе е дев с т ве но чист и не за ви-
сен од нап ре до кот на тех но ло ги ја та. Тоа што ре зул та ти те до кои 
до а ѓа ме при се ци ра ње то на соп с т ве ни те те ла, мо зо ци и чув с т ва 
во си те вре ми ња се по дед нак во по ра зи тел ни, зап ра во без на деж-
но таж ни – тоа ниш то на вис ти на не ме ну ва – тех но ло ги ја та ѝ по-
ма га на чо веч ка та пот ре ба за са мо за ла жу ва ње да дој де до из раз, 
да се усов р ши, за бе ле жа Та уск. Ко неч но то споз на ва ње на чо ве ко-
во то мес то во се ми рот ќе би де во пот пол ност ус к ла де но со но ва та 
тех но ло ги ја на смртта. Таа ќе ни по мог не да не ја гле да ме крвта. 
Кој з нае, мо же би во пос лед на та вој на од на ша та ид ни на ќе се уми-
ра од оруж је кое не уби ва, од ма ши на за на ве ду ва ње мис ли, пи-
шу ва ше во не го ви те бе леш ки кон слу ча јот на На та ли ја А.

* * *

 Сис те ма тич нос та на Вик то ро ви от чин – заш то тој ис товремено 
и се зас т ре лал и се обе сил – све до че ше за пот пол на та вер ба во 
ниш тож нос та. Тоа би ло по ве ќе од ра зо ча ру ва ње, мно гу по ве ќе 
од ко неч но от ка жу ва ње. Не прес та ну ва да ме чу ди пе дан те ри ја та 
во из вед ба та на ст раш ни от чин. При чи ни те мо жат да би дат раз-
лич ни, но ед но е си гур но: тој чо век не се дво у мел. Не под не су-
вал слу чај ност. Не бил ко леб лив са мо у би ец. Не бил од оние кои 
со пос лед ни от крик от к ри ва ат де ка се пре мис ли ле и по са ку ва ат 
да по ви ка ат „По мош!“, но за тоа по ве ќе не ма ат вре ме. Не бил ни 
бе ден те ат ра лен из ла гач на соп с т ве но то ст ра да ње кој ја ре жи ра 
мож нос та за спас во пос ле ден миг. 
 „Кој всуш ност бил Вик тор Та уск?“ е пра ша ње на кое се оби ду-
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ва ме да од го во ри ме мо јот при ја тел Твртко и јас. Не го го ин те ре си-
ра жи во тот. Са ка да от к рие:
 „За што жи ве ел тој чо век?“
 Го ин те ре си ра ат не го ви те мо ти ви, прид ви жу вач ки те си ли 
кои вли ја е ле на не го ви те пос тап ки, жи вот ни те зап ле ти. Мо е то 
по а ѓа лиш те е инак во. Ме не, за по че ток, ме ин те ре си ра не го ва та 
смрт. Се пра шу вам ед нос тав но:
 „Чу му? Чу му баш та ка?“

* * *

 Сиг мунд Фројд се во зел со воз, од Дуб ров ник, ка ко што сами-
от ве ли, „со не кој не поз нат чо век“ кон „од ре диш те во Хер це го-
ви на“, и па тем тој и не го ви от слу ча ен со пат ник – мно гу млад, но 
ис к лу чи тел но кул ти ви ран и, би мо же ло да се ре че, ве ќе при лич но 
доб ро об ра зу ван мла дич – го ск ра ту ва ле вре ме то со раз го вор за 
Ита ли ја и прек рас ни те ме ди те ран с ки грат чи ња кои не од мин ливо 
тре ба да се по се тат. Му пре по ра чал на ст ра не цот да оти де во Ор-
ви е то и та му да ги пог лед не фрес ки те. Ама че кај, ка ко ли се ви ка-
ше ав то рот на фрес ки те? Умет ни ко во то име на Сиг мунд му би ло 
на врвот на ја зи кот, и сеш то му па ѓа ло на ум – и Бо ти че ли и Бол-
тра фио – но ни ка ко да се до се ти на вис тин с ко то име. Ка ко што тоа 
обич но се слу чу ва, раз го во рот те чел по на та му, но не го и по на та му 
го ма че ло она на кое не мо жел да се се ти, и кол ку по ве ќе го нап ну-
вал мо зо кот, те кот на асо ци ја ции сè по ве ќе го за ве ду вал на крив 
пат.
 Мал ку пос ле раз го во рот за Ита ли ја, поч нал раз го вор за оби-
ча и те на бо сан с ки те мус ли ма ни. Фројд на мла ди чот му рас ка жал 
ка ко не кој ко ле га, ле кар со прак са во тие кра иш та, му ги опи шал 
ов деш ни те лу ѓе кои, за ев роп с ки стан дар ди, има ат мно гу не о би-
чен прис тап кон док тор с ки от ав то ри тет; на ли це то им е на пи ша на 
ап со лут на ре зиг на ци ја и сог ла су ва ње со суд би на та, иа ко на својот 
ле кар му ука жу ва ат пот пол на до вер ба. Ве ра та во кас ме тот, она 
што и ка ко им го од ре ди ла суд би на та, не ги сп ре чу ва при од лу ката 
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да го по се тат док то рот. Ако на род ни ни те на бол ни от им ка же те 
де ка по ве ќе ниш то не мо же да се пре зе ме, ќе од го во рат:
 „Ех, гос по ди не, што да Ви ка жам? Да мо жел уш те мал ку да 
по жи вее, Вие си гур но ќе го спа сев те!“

* * *

 Нег де на пат од Дал ма ци ја кон Хер це го ви на, 1898 го ди на, се 
слу чи ла таа, би се рек ло пот пол но не важ на, сред ба по ме ѓу Фројд 
и еден со сем оби чен, иа ко прис то ен и мар кан тен мла дич кој од-
лич но збо ру вал гер ман с ки. Мла ди чот бил до таа ме ра фас ци ни-
ран со ав то ри та тив на та по ја ва на сво јот со пат ник што не ус пе вал 
во раз го во рот да го на мет не ду ри ни она што по доб ро од не го го 
зна ел, а ја поз на вал пси хо ло ги ја та на ту каш ни те лу ѓе ка ко са ми от 
се бе си, заш то, иа ко со ев реј с ко по тек ло и ро ден во Сло вач ка, це-
ло то свое дет с т во го ми нал во Са ра е во. Бил тоа мла ди от Вик тор.

* * *

 „Тоа си го из мис ли ла. Приз нај“, ве ли Твртко.

* * *

 Во след ни от по да ток не тре ба да се сом не ва: Фројд ис та та 
таа го ди на во Ме сеч ник за пси хи јат ри ја и нев ро ло ги ја го об ја-
вил на пи сот „За пси хич ки те ме ха низ ми на за бо ра вот“. По пат на-
та, по вр ш на сред ба со еден мла дич, при тоа и пот полн ст ра нец, 
ос та нала за бе ле же на са мо за тоа што слав ни от пси хо а на ли ти чар 
ре шил да ги ис т ра жи при чи ни те на чес ти те за бо ра ва ња на ими-
ња та кои ина ку доб ро ги зна е ме, при што оби дот да се пот се ти ме 
по пра ви ло нè зап лет ку ва во мре жа на сè по го ле ма и по го ле ма 
за бу на. Во тој на пис Фројд го за пи шал сло же ни от ме ха ни зам на 
бло ки ра ње на дел од ин фор ма ци и те на ме ѓа та по ме ѓу свес но то и 
нес вес но то, и врз ос но ва на соп с т ве но то ис кус т во се оби дел да ги 
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рас ч ле ни си те то ко ви на асо ци ја ции вр за ни за ими ња та на лу ѓе то 
и мес та та спо ме на ти во раз го во рот со слу чај ни от со пат ник. Ги раз-
бил збо ро ви те ка ко Си њо ре ли (заш то тоа би ло име то на за бо ра-
ве ни от мај с тор на фрес ко-сли кар с т во то) на ита ли јан с ко то Си њор 
и го спо ил со гер ман с ко то Хер од гер ман с ки от пре вод на онаа ре-
че ни ца во ко ја род ни на та на Бо са не цот на уми ра ње слег ну ва со 
ра ме ни ци те и му ја прос ту ва на ле ка рот не моќ та со ре зиг ни ра на 
за бе леш ка – Што да се пра ви, драг гос по ди не! Спа сот и та ка е во 
ра це те на Гос по ди нот Тат ко, Алах, или кој ве ќе, по мис лил Фројд 
за ед но со Бо са не цот од анег до та та.
 Да, тре ба уш те да се спо ме не де ка гер ман с ко то Herr со зву-
кот се спо и ло со Хер од по че то кот на збо рот Хер це го ви на. На таа 
би зар на асо ци ја тив на ни за, го ле ми от пси хо а на ли ти чар ја до дал и 
иг ра та со пр ви от слог „бо“ од Бос на, кој се по ја ву ва и на почето кот 
на ими ња та на умет ни ци те кои му па ѓа ле на па мет до де ка бе зус-
пеш но се оби ду вал да се се ти на име то на Си њо ре ли. Во Фрој до-
ви от ме ха ни зам на за бо ра вот се соз да ла тај на врска по ме ѓу при-
вид но нес по и во то: Бос на, Бо ти че ли и Бол т ра фио соз да ле вол шеб-
но трој с т во, а Фројд пов тор но се фа тил за лин г вис тич ки от нож. 
От се кол дел од уш те ед но име: од Бол-тра фио ос та на ло са мо „т ра-
фи о“, при што тат ко то на пси хо а на ли за та до пол ни тел но, до де ка го 
ре кон с т ру и рал нас та нот, го про бо ла ст ре ла на са мо об ви ну вач ка 
бол ка – се се тил де ка таа 1898 го ди на, ток му на де нот ко га се под-
гот ву вал за пат кон Бос на, при мил вест де ка не гов па ци ент из в р-
шил са мо у бис т во. Доз нал за тој нас тан во мес то то кое се ви ка ло 
Тра фои. Ле ка рот дла бо ко во се бе по са кал да ја по тис не мис ла та 
на не ус пе хот на те ра пи ја та ко ја тој не гов па ци ент, кој бил чо век со 
бур ни и не раз реш ли ви сек су ал ни по ри ви, на мес то да го из ле чи, 
го пов лек ла во смрт. За пи шал:
 „Нес вес но за бо ра вав ед но, до де ка свес но се оби ду вав да 
за бо ра вам дру го. До де ка мо ја та од бој ност кон се ќа ва ње то бе ше 
на со че на кон сод р жи на та на ед на иде ја, мо ја та не моќ да се при-
се там се по ја ви во пот пол но по и на ков кон тек ст.“


