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Запознајте се со мустаќлиите кои оставиле печат низ 
историјата во разни области - наука, технологија, 
литература, музика, филм, револуционери, 
филозофи, луѓе кои го обликувале светот според 
формата на сопствените мустаќи!

Во нашата култура мустаќот е ориентална и мистична 
карактеристика која ги открива тајните на универзумот 
- на здравје бричење!
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Оваа книгичка ја посветувам на дедо ми, чии приказни за 

херојствата на партизаните во Втората светска војна, низ чадот на 

цигарите под пожолтените мустаќи, ми го исполнија детството 

со соништа за јунаштво, авантури и вистинско другарство.

избричил и уредил: 
Исак Сима

МУСТАКЛИИ КОИ ГО´

СМЕНИЛЕ СВЕТОТ
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ХИТЛЕР

АБАЖУРПИРАМИДАПОТКОВИЦА молив

МИНГНИЧЕ

ПРОФЕСОР

МЕКСИКАНСКИ

ТУРСКИ ПОАРОГОЦЕ
Ова е седма книга во едицијата Фактопедија. Досега 

зборувавме за врвните научници и пронаоѓачи како Исак 
Њутн, Алберт Ајнштајн, Стивен Хокинг и Никола Тесла, 

за кинеските историски изуми и за едно многу значајно 
прашање во нашата средина - зачувувањето на околината 
и чистиот воздух. Решивме да станеме помалку сериозни и 

затоа перото го препуштивме на нашиот Исак Сима,  
дел од тимот на arno.mk.

Запознајте се со мустаќлиите кои оставиле печат низ 
историјата во разни области - наука, технологија, литература, 

музика, филм, револуционери, филозофи, луѓе кои го 
обликувале светот според формата на сопствените мустаќи!

Фактопедиjа
Вовед
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Герилец, водач на мексиканската револуција 
на селаните од 1910-1920 во која се борел за 

аграризмот и правата на селаните под слоганот 
„Земја и слобода!“ Бил убиен од заседа 
во 1919 година. Неговиот лик и мустаќ се 

легендарни во Мексико до ден-денес!

МЕКСИКО | 1879 – 1919 | РЕВОЛУЦИОНЕР
ЕМИЛИJАНО ЗАПАТА
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Сликар надреалист кој посветувал внимание на 
своите мустаќи речиси колку и на уметноста! 

Бил бунтовник и двапати бил избркан од 
училиште, а фашистичкиот лидер на Шпанија 
франко го избркал од кругот на надреалистите. 

Тоа не го спречило да остане еден од 
највлијателните уметници со делата како 

„Доследноста на сеќавањето“ (Меки часовници). 

ШПАНИJА | 1904 – 1989 | УМЕТНИК
САЛВАДОР ДАЛИ
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Гоце Делчев, револуционер кој се борел за 
македонската самостојност. Освен за правото на 
величествено бушави мустаќи, се застапувал и 
за правата на сиромашното население, а светот 
го разбирал единствено како „поле за културен 

натпревар на народите.“ Загинал во Баница, 
Серско, Егејска Македонија.

МАКЕДОНИJА | 1872 – 1903 | РЕВОЛУЦИОНЕР
Гоце Делчев

~ 12 ~
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Татко му починал кога бил мал, а мајка му 
завршила во лудница, по што Чаплин морал да 
се издржува сам и бил актер од раното детство. 
Се борел за правата и независноста на актерите од 

големите студија и ги оформил Јунајтед Артистс. 
Како социјалист бил „прогонет“ од САД цели 20 

години. Неговите познати мустаќи биле популарни 
пред стилот да го преземе... знаете кој.

АНГЛИJА-САД | 1889 – 1977 | АКТЕР
Чарли Чаплин

~ 14 ~



17

Филолог, собирач на народни творби, реформатор и 
автор на првиот речник на српски јазик. Најзначајна 
личност во српската книжевност во првата половина 
на XIX век. Името Вук му го дале неговите родители 
по смртта на неколку од неговите браќа и сестри, за 
да ги избрка лошите духови. Jа изменил српската 
азбука со фонемското правило „пишувај како што 

зборуваш, а читај како што е напишано.“

СРБИJА | 1787 - 1864 | ЛИНГВИСТ
Вук Караuиќ

~ 16 ~
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Tеоретски физичар и нобеловец најпознат по неговата 
Теорија на релативноста и Теоријата за еднаквост 
на масата и енергијата, E=mc2. Mагазинот „Тајм“ 
во 1999 година го има именувано за Личност на 

векот. Неговото наследство во науката и популарната 
култура живее и денес, како и неговите навики за 
необлекување чорапи и разбушавени мустаќи, за 

разлика од еден друг генијален физичар...

ГЕРМАНИJА | 1879 – 1955 | НАУЧНИК
Алберт Аjнштаjн

~ 18 ~
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Научник, истражувач и пронаоѓач на бројни 
футуристички изуми, познат како татко на 

наизменичната струја и на Втората индустриска 
револуција. Спиел два часа дневно, зборувал девет 
јазици, имал ејдетска меморија и бил опседнат 
со бројот три. Не сакал бактерии и носел ракавици 
додека јадел, ги презирал бисерите, но ги сакал 

гулабите и своите совршено средени мустаќи.

СРБИJА-САД | 1856-1943 | ПРОНАОЃАЧ
Никола Тесла

~ 20 ~
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докторите не очекувале дека малиот Марк ќе 
преживее зашто бил роден два месеци пред време. 

По смртта на татко му, кога имал само 12 години, го 
напуштил училиштето и станал чирак во печатница. 
Бил капетан на брод, полицаец и репортер пред да 
стане познат писател, да ги вложи сите заработени 
пари во лоши инвестиции и да банкротира. култен 

писател со култни мустаќи како морж!

САД | 1835-1910 | ПИСАТЕЛ
Марк Твен

~ 22 ~
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На 24 години станал професор, но на 35 години се 
пензионирал, отуѓен од сите. Филозоф, критичар на 
културата, композитор, поет, филолог кој влијаел 
на безбројни интелектуалци по него. Последните 
11 години од животот ги поминал во лудница. 
Неговото дело станало познато по неговата смрт, 

но неговите мустаќи од кои жените се плашеле, а 
мажите им завидувале, ќе живеат вечно!

ГЕРМАНИJА | 1844-1900 | ФИЛОЗОФ
Фридрих Ниче

~ 24 ~
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Војник, индустријалист, директор на железница, 
генерал во Граѓанската војна, сенатор и гувернер. 
Во 1855 ја патентирал Карабината на Бeрнсајд. 

Девојката која го оставила на олтарот подоцна ја 
уапсил за шпионажа. Неговите мустаќи поврзани со 
бакенбардите биле толку познати што англискиот 
термин "sideburns" (бакенбарди) води потекло 

буквално од неговото име.

САД | 1824-1881 | ГЕНЕРАЛ
Амброуз Бeрнсаjд

~ 26 ~
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Сакал да стане доктор, но неговите родители 
немале пари, па го отпишале од училиште на 12 
години и со браќата станале актери на Водвил. 
Писател, театарска, радио и филмска ѕвезда, 

мајстор на кусите шеги и еден од највпечатливите 
комичари во историјата. Ден-денес постои „Гручо“ 

маска со очила, нос, бушави веѓи и мустаќи - а 
неговите всушност биле нацртани со боја за кондури!

САД | 1890-1977 | КОМИЧАР
Гручо Маркс

~ 28 ~
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Владика и поглавар на Црна Гора. Како дете бил 
овчар. На 12 години заминал да учи во манастирот 
во Цетиње. Најголем црногорски поет и филозоф, 

вовел влада, народна каса, полиција и суд, 
отворил училишта, печатници, градел патишта 

и омилена игра му бил билијардот. Се борел за 
модернизација, урбанизација, граѓанска култура, 

писменост и единство на племињата. Мустаќ и пол!

ЦРНА ГОРА | 1813-1851 | ПОГЛАВАР

~ 30 ~

Петар Петровик - егош`
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Талентиран ученик кој се запишал на колеџ на 15 
години. Станал свештеник како неговите татко, 
дедо и прадедо, дипломирал социологија, а 

докторирал теологија. Култен мустаќ, активист и 
борец за правата на црнците во САД. Во 1957 година 
го одржал познатиот говор „Имам сон“ кој станал 
дел од популарната култура. Бил уапсен 30 пати и 
жртва на неуспешен атентат 10 години пред смртта.

САД | 1929-1968 | ПОЛИТИЧАР

~ 32 ~

Мартин Лутер Кинг
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Ваjат Ерп

На 13 години избегал од дома за да се бори во 
Граѓанската војна. Бил криминалец, коњокрадец, 
ловец на бафала, боксерски судија, копач на злато, 

уапсен за пресметка кај О.К. Коралот, коцкар, бегалец 
од затвор, живеел во јавна куќа... пред да стане 

почитуван шериф во најозлогласениот град на 
Западот. Познатиот колега-мустаќлија од Западот, 

Док Холидеј, еднаш му го спасил животот.

САД | 1848-1929 | ШЕРИФ
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Кларк Геjбл

„Кралот на попот“ Елвис Присли не е во книгичкава, 
иако имал импресивни бакенбарди, но затоа 
„кралот на Холивуд“, Кларк Гејбл, со своите 

заводнички мустачиња ги освојувал женските срца 
во 1930-тите години. Во неговата богата 37-годишна 
кариера глумел во 60 филмови, а во II Светска Војна 

решетал нацисти од авион. Еден од најуспешните 
„бокс-офис“ актери на сите времиња.

САД | 1901-1960 | АКТЕР



~ 38 ~

Убиствени мустаки´
Џингис Кан, Хитлер и Сталин

Ако мислите дека Хитлер и Сталин се рекордери 
по "кил каунт“, се лажете. Џингис Кан е одговорен 

за смртта на 10% од светската популација! (40 
милиони од тогашните 400 милиони луѓе). Со 

примена на тотална војна Монголите уништувале сѐ 
на патот. Библиотеките и болниците биле палени, 

а во реките биле фрлени толку многу книги што тие 
поцрнувале од мастило. Каков ужасен мустаќ!
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Френк Запа

Мустаќи какви што нема во историјата на музиката.
Виртуоз мултиинструменталист, импровизатор, 
сатиричар на американската култура. Борец за 

правото на говор и татко на хумор-рок музиката, 
инспирирал многу музичари меѓу кои и „нашиот“ 
(безмустаќ) Рамбо Амадеус. Автор на 60+ албуми, 

режисер на спотови и дизајнер на омотите. Музика 
каква што нема во историјата на мустаќите!

САД | 1940-1993 | МУЗИЧАР
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Фрида Кало

За да не бидеме шовинисти вклучивме и 
една жена во листа на мустаќлиите, но не сме 
шовинисти ни затоа што ја вклучивме! Самата 

Фрида, храбра и бунтовна уметничка, има 
направено серија автопортрети со мустаќи. Дел од 

Мексикајотл движењето, комунистка, надреалистка 
и магична реалистка. Била болежлива и умрела 
млада, но инспирирала генерации феминистки.

МЕКСИКО | 1907-1954 | УМЕТНИЧКА
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Теодор Рузвелт
САД | 1858-1919 | ПРЕТСЕДАТЕЛ

Конзервационист, натуралист, историчар, писател 
и најмладиот претседател на САД од 1901 до 1909 

година. Еден од четворицата ликови претставени на 
Маунт Рашмор. Бил болежливо дете, но штом му 
пораснале каубојски мачо мустаќи ги надминал 

сите слабости. Како претседател се залагал за  
зачувување на природните богатства, контрола на 

корпорациите и заштита на потрошувачите.
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Едуард Пенкала
ХРВАТСКА | 1871 - 1922 | ПРОНАОЃАЧ

Роден во Австро-Унгарија, денешна Словачка, 
Полјак и Холанѓанец по потекло, се школувал во 

Виена, а станал натурализиран Хрват! Го измислил 
техничкиот молив и првото налив-перо со тврдо 

мастило. Ја основал тогаш најголемата компанија 
за производство на моливи и пенкала, ТОЗ. Го 

конструирал и првиот хрватски авион, го измислил 
термофорот и многу други мустаќлизуми!
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Фреди Меркjури
АНГЛИJА | 1946-1991 | ПЕJАЧ

Музичар, продуцент и главен вокал на рок-групата 
Queen со редок опсег на гласот. Роден во Занзибар 
како Фарох Булсара, парси Индиец и следбеник на 
Зороастризмот. Кога имал 18 години семејството 

му се преселило во Англија. Срамежлив во 
приватниот живот, на сцената харизматичен рок-
господ. Починал од СИДА во времето кога била 

смртоносна болест, дури и за богатите мустаќлии.
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Михаjло Пупин
СРБИJА | 1858-1935 | ФИЗИЧАР

Пронаоѓач, особено на телефонијата на далеку и 
на брзото правење фотографии со икс зраци, бил 
еден од основачите на НАСА, на Американското 
математичко и физичко друштво. Добитник на 
Пулицерова награда за делото „Од имигрант до 

пронаоѓач“ од која дознаваме дека во САД дошол 
со 5 центи, а тоа не било доволно ниту за бричење!
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Измислени мустаки
Борат, Фландерс, Поаро

Измислените мустаќи понекогаш имаат 
подеднакво силно влијание на историјата како и 

вистинските. Комичен лик кој открива политички 
сплетки и расипани политичари, религиозен сосед 
кој е најчесто исмеван, но секогаш морален, лик на 
симпатичен и генијален детектив зад кој се крие 

еден од најпродаваните и најпродуктивни автори во 
историјата, и тоа жена - без мустаќи!

´
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Рене Декарт
ФРАНЦИJА | 1596 -1650 | ФИЛОЗОФ

Татко на модерната филозофија, аналитичката 
геометрија, координатниот систем и клучен 

мустаќлија во научната револуција. Верувал дека 
солзите се создаваат кога емоциите во срцето ја 

загреваат крвта која во допир со поладниот, разумен, 
мозок кондензира во очите. Умрел од пневмонија 
која ја добил во раните студени утра кога ѝ давал 

часови на шведската кралицата Кристина.
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Антонис ван Даjк
ДЕНЕШНА БЕЛГИJА | 1599 - 1641 | УМЕТНИК

Фламански барокен уметник кој сликал од раното 
детство и уште како тинејџер станал успешен. Бил 
ученик на мајсторот Рубенс и дворски сликар на 

англискиот крал Чарлс I. Вовел стил во сликањето 
аристократи кој ќе доминира 150 години. Неговиот 
стил на мустаќи и брада станал толку препознатлив 

(и популарен помеѓу уметниците) што го носи 
името според него и ден-денес!
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„Ако некоj твоj познаник 

нема книги дома - батали го!“

Ве оставаме со мудроста на Џон Вотерс, американски 
режисер, актер, писател и контроверзен уметник со 
стил на мустаќи тенки како молив, кој изјавил: Историјата на брадите е подолга отколку таа на мустаќите, но 

како што оваа книга сака да подучи - и мустаќлиите дале значаен 
придонес во историјата. Уште Ван Дајк и неговите мустаќи (да 
бидеме фер и брада) во 17 век ги инспирирале уметниците, 

кралевите и мускетарите. Но, дури кон крајот на 19-от век луѓето 
како Марк Твен, Теодор Рузвелт и Фридрих Ниче донеле слава 

на мустаќите со нивниот „морж“ стил. Вајат Ерп и американските 
доселеници (и денешни „реднеци“), како и европските војници во 

доцниот 19 век носеле мустаќи во форма на потковица. На преминот 
на векот се негувал избричениот изглед, но 1930-тите во Европа 

„четка за заби“ стил на мустаќи бил многу популарен. Го носел Чарли 
Чаплин, а го утепал (за сите времиња) Адолф Хитлер. Во четвртата 

деценија на 20-от век Кларк Гејбл го популаризирал тенкиот 
мустаќ, а во 1950-тите бричот повторно стапил на сцена, додека 

величествениот хипи и хард-рок мустаќ не ги заплеткал влакната 
на историјата повторно, и повторно. Во нашата култура мустаќот е 
ориентална и мистична карактеристика која ги открива тајните на 

универзумот - на здравје бричење!

Куса историjа на мустаките´
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ISBN 978-608-66632-2-3

Запознајте се со мустаќлиите кои оставиле печат низ 
историјата во разни области - наука, технологија, 
литература, музика, филм, револуционери, 
филозофи, луѓе кои го обликувале светот според 
формата на сопствените мустаќи!

Во нашата култура мустаќот е ориентална и мистична 
карактеристика која ги открива тајните на универзумот 
- на здравје бричење!
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