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ПРЕДГОВОР

Н

асловот на оваа книга ќе ги оправда
вметнувањата на принцот Хамлет,
на точката, на линијата, на површината, на
хиперкубот, на сите општи зборови и, можеби, на секој еден од нас и на Господ. Начелно, на
речиси целиот свет. Како и да е, прибегнавме
кон она што веднаш го навестува изразот „измислени суштества“. Составивме прирачник
за чудните суштества што ги има создадено,
во текот на времето и во просторот, фантазијата на луѓето.
Не ја познаваме смислата на змејот, како
што не ја познаваме ниту смислата на светот,
но има нешто во неговиот изглед што се совпаѓа
со имагинацијата на луѓето, па така змејот
се појавува на различни места и во различни
времиња.
Една книга со ваква природа мора да е непотполна; секое ново издание е јадро за идни
изданија, а може да ги има во бесконечен
број.
7

Го покануваме евентуалниот читател од
Колумбија или од Парагвај да ни ги испрати
имињата, веродостојниот опис и најзначајните навики на локалните монструми.
Како и сите антологии, како неисцрпните
томови на Роберт Бартон, на Фрејзер или на
Плиниј, Книгата за измислените суштества не
беше напишана за консекутивно читање. Би
сакале љубопитните да ја отвораат како некој што си игра со променливите форми што
ги создава еден калеидоскоп.
Безбројни се изворите за оваа „збирка лекции“; ги забележавме во секоја статија. Секој
несакан пропуст нека ни биде простен.
Х. Л. Б. / М. Г.
Мартинес, септември, 1967 година
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А БАО А КУ

З

а да се набљудува најубавиот пејзаж на
светот, треба да се дојде до последниот
кат на Кулата на победата во Читоргарх. Таму
има една кружна тераса што овозможува да се
види целиот хоризонт. Вртени скали водат до
терасата, но се осмелуваат да се качат само тие
што не веруваат во бајката, која вели вака:
„На скалите на Кулата на победата живее,
уште од почетокот на времето, А Бао А Ку,
суштество, чувствително на вредностите на човечките души. Живее во летаргична состојба,
на првото скалило, и се враќа во живот само
кога некој се качува по скалите. Вибрацијата од
човекот што се приближува му вдахнува живот
и во него се наѕира една внатрешна светлина.
Во исто време, неговото тело и неговата речиси проѕирна кожа почнуваат да се движат. Кога
некој се качува по скалите, А Бао А Ку се пика
во петиците на посетителот и се качува закачувајќи се на работ на кривите скалила назабени
9

од стапките на генерации и генерации патници.
На секое скалило се зајакнува неговата боја, неговата форма се усовршува и светлината што
ја зрачи станува сѐ посјајна. Сведоштво за неговата чувствителност е фактот дека својата
совршена форма ја добива дури на последното
скалило, кога тој што се качува е веќе духовно
еволуирано суштество. Ако не се случи тоа, А
Бао А Ку останува како парализирано пред да
стаса, неговото тело е нецелосно, неговата боја
– неопределена, а неговата светлина е колеблива. А Бао А Ку страда кога не може целосно
да се оформи и неговата жалба е еден одвај забележлив шум, сличен на допирот на свилата.
Но, кога мажот или жената што го оживуваат се
полни со чистота, А Бао А Ку успева да стаса
до последното скалило, веќе целосно оформено и зрачејќи жива, сина светлина. Неговото
враќање во живот е многу кратко, зашто кога
патникот ќе слезе, А Бао А Ку се истркалува
и паѓа до првото скалило, каде што, веќе згаснато и слично на нишка со нејасни рабови, го
чека следниот посетител. Може да се види убаво само кога стасува до половината на скалите,
каде што продолжетоците на неговото тело, кои
во форма на мали раце му помагаат да се качува, јасно се дефинираат. Има луѓе што велат
дека гледа со целото тело и дека на допир потсетува на кората од праска.“
Во текот на вековите, А Бао А Ку само еднаш има стасано до совршенството.
Капетанот Бартон ја запишува легендата за
А Бао А Ку во една од забелешките на својата
верзија на Илјада и една ноќ.
10

АБТУ И АНЕТ

С

поред митологијата на Египќаните,
Абту и Анет се две идентични свети
риби што пливаат пред бродот на Ра, богот на
Сонцето, за да го предупредат за секаков вид
опасност. Преку ден, бродот патува по небото,
од изгрејсонце до зајдисонце; ноќум, под земја,
во спротивна насока.
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АМФИСБЕНА

Ф

арсалија ги наведува вистинските или
имагинарните змии со кои се соочиле војниците на Катон во пустините на Африка; таму се Парка „која, исправена како стап,
се движи“ и Јакул, кој се движи низ воздухот
како стрела и „страшната Амфисбена, која има
две глави“. Речиси со исти зборови ја опишува
Плиниј, кој додава: „небаре едната не ѝ е доволна за да го испушти својот отров“. Тезаурус
од Брунето Латини – енциклопедијата што овој
му ја препорачал на својот поранешен ученик
во седмиот круг на Пеколот – е помалку осудувачки и појасен: „Амфисбена е змија со две
глави, едната на место, а другата на опашката;
со обете може да касне и се движи со леснотија,
а очите ѝ болскотат како свеќи“. Во XVII век,
сер Томас Браун забележал дека нема животно
без долу, горе, напред, назад, лево и десно и негирал дека може да постои Амфисбена, кај која
обата краја се предни. Амфисбена, на грчки
јазик, значи „што оди во два правци“. На Ан12

тилите и во некои региони на Америка, името
се користи за еден влекач што е општо познат
како „двоен одач“, како „двоглава змија“ и како
„мајка на мравките“. Се вели дека мравките ја
одржуваат. Исто така, се вели дека ако ја пресечат на два дела, деловите ќе се спојат.
Лековитите својства на Амфисбена му
биле познати уште на Плиниј.

13

АНГЕЛИТЕ НА
СВЕДЕНБОРГ

В

о текот на последните дваесет и пет
години од својот студиозен живот,
еминентниот научник и филозоф Емануел Све
денборг (1688 – 1772) живеел во Лондон. Бидејќи Англичаните се молчаливи, му станала
секојдневна навика да зборува со демони и ангели. Господ му дозволил да ги посетува задгробните простори и да разговара со нивните
жители. Христос беше рекол дека душите, за
да влезат во рајот, треба да се праведни; Сведенборг додал дека треба да се интелигентни;
Блејк подоцна ќе се согласи дека треба да се
уметнички. Ангелите на Сведенборг се душите
што го одбрале Рајот. Можат да не изустат ниту
збор; доволно е еден Ангел да помисли на друг
за да дојде до него. Двајца луѓе што се сакале
на земјата сочинуваат само еден Ангел. Нивниот
свет е воден од љубовта; секој Ангел е еден Рај.
Нивната форма е формата на едно совршено чо14

вечко суштество; таа на Рајот исто така. Ангелите можат да гледаат на север, на југ, на исток или
на запад; секогаш ќе се гледаат со Господ лице в
лице. Пред сѐ друго се теолози; нивната најголема забава се молитвата и разговорите за духовни проблеми. Нештата на земјата се симболи на
нештата во Рајот. Сонцето му соодветствува на
Господ. Во Рајот не постои времето; изгледот на
нештата се менува според душевната состојба.
Одеждата на Ангелите болскоти во зависност
од нивната интелигенција. Во Рајот, богатите се
уште побогати од сиромашните, зашто се навик
нати на богатството. Во Рајот, предметите, мебелот и градовите се поконкретни и посложени
од тие на нашата земја; боите – поразнолики и
поживи. Ангелите со англиско потекло се склони кон политика; Евреите – на трговија со накит;
Германците носат книги што ги консултираат
пред да одговорат. Бидејќи муслиманите се навикнати на обожавањето на Мухамед, Господ ги
има снабдено со еден Ангел, кој симулира дека е
Пророкот. Луѓето со сиромашен дух и аскетите
се исклучени од уживањата во Рајот зашто не би
ги разбрале.
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АНТИЛОПИТЕ СО
ШЕСТ НОЗЕ

В

елат дека коњот на богот Один, Слејпнир, има осум нозе, крзното му е сиво и
се движи по земјата, по воздухот и по пеколот;
еден сибирски мит им припишува шест нозе
на примитивните Антилопи. Со такви квалитети било тешко, или невозможно, некој да ги
втаса; божествениот ловец Тунк-пој направил
специјални лизгалки од едно свето дрво што
постојано крцкало и што му го откриле лаежите на еден пес. И лизгалките крцкале и се лизгале со брзината на стрела; за да го задржи или
забави нивното движење, морал да им стави
потпетици направени од друго волшебно дрво.
По целото небо Тунк-пој ја следел Антилопата.
Таа, преморена, паднала наземи и Тунк-пој ѝ ги
отсекол задните нозе.
„Луѓето“, рекол, „се сè помали и послаби.
Како би можеле да уловат Антилопи со шест
нозе кога одвај јас успевам во тоа?“
Од тој ден, Антилопите се четвороножни.
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