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ЕДНАШ КУРТ КОБЕJН 

ТРОПАЛ СО ЛАЖИЦИ 

ПО КУФЕРИ...

Бранко Прља и Стејбл Дифјужн

Помалку познати факти за животот на Курт Кобејн и Нирвана 

Соработка помеѓу 

вештачката интелигенција 

и човекот  - за прв пат во 

македонската уметност!

Ако не можеш да ги 

победиш - придружи им се!



Во оваа фактопедија се искористени илустрации генерирани со помош на вештачка интелигенција (Stable Diffusion). Илустрациите се потоа доработени во стилот типичен за оваа едиција.

За фактите во книгичкава се користени дневниците на Кобејн,  неговата исцрпна биографија „Heavier Than Heaven“ од Чарлс Р. Крос и други наводи.
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7~ 6 ~

 Курт Кобејн е роден во болницата Грејс Харбор во 
Абердин, Вашингтон, на 20 февруари 1967 година.

 На 22 февруари 1967 година во Македонија  
била основана МАНУ.

 На 23 февруари во Aberdeen Daily World’s 
пишувало: „На г-дин и г-ѓа Доналд Кобејн, 

авенија Абердин 2830½ во Хокиам, на 20 февруари 
во градската болница им се роди син“.

Кога се родил Курт?
1967
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Курт бил склон кон уметноста од најмала 
возраст. Талентот за цртањето му го препознале  
уште во градинка. Научил да свири пијано по 

слух и сакал да тропа на тапани кои ги добил од 
родителите. Ги сакал Битлси и на двегодишна 
возраст ја пеел „Hey Jude“. На четиригодишна 

возраст напишал песна за еден излет во паркот и 
ја испеал на пијано.

Талентирано момче
1969-1971 (2-4 години)
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Како момче имал имагинарно другарче наречен 
Бода (Boddah). Курт разговарал со него за сè 
и сешто, но подоцна често го опишувал како 

злобниот дел од својата психа. Кога бил обвинет 
како дете дека мачел мачка од соседството, тој 

кажал дека Бода го сторил тоа.

1969-1971 (2-4 години)

Имагинарно другарче
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 Тетка му Мери се обидела да го научи да свири 
гитара, но тој не можел да се сконцентрира

 Мајка му му купила сет за тапани со Мики Маус 
на кој тропал секој ден додека не го скршил
 Првата година на училиште бил познат како 

љубопитното дете со кутија за ручек со Снупи.
 Неговата прва плоча била „лигавиот“ сингл од 

Тери Џекс наречен „Сезони на сонцето“.

1969-72 (2-5 години)

Мики и Снупи
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На седумгодишна возраст му бил препишан 
Риталин поради неговата хиперактивност. Таа 

одлука била контроверзна во 1970тите, бидејќи 
некои научници тврделе дека создава Павлов 

одговор кај децата и ја зголемува склоноста кон 
зависности подоцна.Во интервју за списанието 

Ролинг Стоун, Кобејн изјавил дека поради лекот 
се чувствувал „отапен“. 

1974 (7 години)

Риталин

~ 14 ~

И неговата идна сопруга, 

Кортни Лав, како дете 

примала Риталин. Дали 

научниците биле во право?
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Татко му Доналд бил автомеханичар, а мајка 
му келнерка и потоа домаќинка. Се венчале 
многу млади (на 19 и 21 година), но поради 

финансиски потешкотии и тоа што таткото имал 
повеќе интереси надвор од семејството, мајка 

му побарала развод.

Развод на родителите
1976 (9 години)

На ѕидот од неговата спална соба 9-годишниот Курт напишал:  

„Ја мразам мама, го мразам тато. Тато ја мрази мама, 

мама го мрази тато. Тоа ме растажува само.“



~ 18 ~

 Курт престанал да јаде и развил преосетлив 
стомак, состојба која ќе го следи цел живот.

 Посвоил црно маче кое талкало низ 
соседството, прво милениче, и го нарекол Паф.
 По разводот бил љубоморен на новата жена на татко 

му, а го мразел новиот маж на мајка му, кој ја тепал.
 Се чувствувал напуштен, станал лош ученик, одбивал 

да соработува и истепал дете на училиште.

По разводот
1976-1978 (9-11 години)
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26 октомври 1979 година, напис во училишниот 
весник, Puppy Press:„Курт е седмоодделенец, има 

руса коса и сини очи. Мисли дека училиштето е во 
ред. Омилен предмет му е музичко. Омилена храна 
и пијалок му се пица и кока-кола. Негова омилена 
песна е „Don’t Bring Me Down“, од E.L.O., а рок група 
Meatloaf. Негово омилено ТВ шоу е „Такси“, а омилен 

актер Берт Рејнолдс.“

Училишен весник
1979 (12 години)
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Како млад тинејџер, Курт го сакал филмот 
„Блиски средби од трет вид“ на Стивен 
Спилберг и можел да ги рецитира сите 

дијалози од филмот. Дури и кога вечерал, си 
играл со пирето од компири и го обликувал во 

форма на планината од тој филм.

1980 (13 години)

Омилен филм

~ 22 ~



Првата гитара, евтин јапонски модел, му ја купил 
вујко му за 14 роденден во продавница за користена 
роба. Подоцна Курт изјавил дека „станал опседнат 

со гитарата“. Татко му инсистирал да спортува, 
но Курт од инает дозволил да го победат на 

шампионски меч. Интензивно слушал музика, 
пред се Елтон Џон, Grand Funk Railroad, Boston и 

омилениот албум „Evolution“ на Journey.

1981 (14 години)

Прва гитара!

~ 24 ~
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Заради караниците со родителите, живеел кај разни 
роднини. Кај еден чичко начекал колекција Grateful 
Dead, Led Zeppelin и the Beatles. Кај друг чичко почнал 
да посетува часови по гитара. Купил користен Ibanez 
и ги учеле песните „Stairway to Heaven“ и „Back in 

Black“. Кај тетка му Мери ги снимил првите песни во 
1982 година со гитара, бас и удирање со лажици по 

куфер. Подоцна ги нарекол „организирана конфузија“.

1982 (15 години)

Први песни
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Курт подоцна рекол дека првиот концерт на 
кој бил, е тој на Melvins или на Black Flag. 

Сепак, неколку негови пријатели тврделе 
дека првата свирка на Курт всушност била таа 
на пудл-рокерот Семи Хагар и неговиот бенд 
Quarterflash во Сиетл во март 1983 година.

1983 (16 години)

Прв концерт
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Се префрлил во средното училиште во Абердин 
од блискиот Монтесано во 1983 година. Земал 

возачка дозвола, ги запознал Melvins и го 
открил панк рокот, но сеуште не бил доволно 

загреан. Баз од Melvins, како вистински 
ментор, му дал панк рок плочи, книга за 

Sex Pistols и копии од списанијата Creem со 
подвиткани страници. 

1983 (16 години)

Средно училиште

~ 30 ~
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Откако го начекала со девојка, мајка му го нарекла 
„губитник“ и го избркала од дома. Тогаш почнал 
да живее по дворовите на другарите, спиејќи во 

картонска кутија од замрзнувач, во напуштени станови 
или во болницата каде што бил роден 17 години 
претходно. Тој период подоцна го опеал во песната 
„Something in the Way“. Имал чувство дека тој е 

непосакуваното нешто кое им пречело на блиските.

1984 (17 години)

Бездомник
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Курт Кобејн бил учител по пливање на децата во 
YMCA (Младинско Христијанско здружение) во 

Абердин. Откако го напуштил средното училиште 
се вработил таму како чистач. Заради тоа, како 
меѓусебна шега, во музичкото видео на Nirvana 

„Smells Like Teen Spirit“ има чистач.

1985 (18 години)

Прва работа

~ 34 ~
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Првиот панк албум кој го купил бил Sandinista 
на The Clash, но повеќе ги сакал Sex Pistols за 

кои велел дека се „милион пати поважни од 
Clash“. Неговиот омилен албум на сите времиња 
бил „Raw Power“ на Stooges. На неговата листа на 
омилени бендови биле и The Pixies, Bad Brains, 

Sonic Youth, Daniel Johnston и The Beatles.

1985 (18 години)

Омилени (панк) албуми

~ 36 ~
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Во 1985 Курт се откажал од средното училиште и го 
оформил својот прв бенд, Fecal Matter. Снимиле 

неколку песни на касета во куќата на тетка му 
Мери, но никогаш не направиле свирка. Другите 

членови биле Дејл Кровер од Melvins, а Баз Озборн 
се приклучил подоцна. За другите двајца овој 

бенд бил шега, што било вообичаено во кругот на 
пријатели на Melvins, но Курт бил сериозен.

1985 (18 години)

Прв бенд
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Крист Новоселиќ го запознал Курт на пробите 
на бендот Melvins. Откако го слушнал демото 
на Fecal Matter се согласил да направат бенд. 

Пред познатото име Nirvana, Курт имал многу 
предлози како Poo Poo Box, Designer Drugs, 

Whisker Biscuit, Spina Biffida, Gut Bomb, Egg Flog, 
Pukeaharrea, Puking Worms, Fish Food, Bat Guana, 

the Imcompotent Fools и други.

1986

Крист

~ 40 ~
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Во 1988 година, Кобејн конечно се решил за 
името Nirvana за групата. Нивниот прв сингл, 

„Love Buzz“, бил преработка на песна од 
холандскиот рок бенд Shocking Blue, кои се 
попознати по нивниот хит „Venus“, подоцна 

преработен од Bananarama. Во 1990 им се 
приклучил Дејв Грол, а во 1991 потпишале 

договор со Geffen Records. Другото е историја.

1988-1991

Нирвана

~ 42 ~
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И покрај тоа што бил апсен повеќе пати и се 
однесувал „ризично“, како возач бил многу 
внимателен. На првата турнеја на Nirvana во 
комбето на басистот Крист Новоселиќ, сите 

се менувале за возење, освен Курт, зашто сите 
мислеле дека вози премногу бавно. Всушност, 

тогашната девојка Трејси Марандер се сеќава дека 
возел „како мала стара бабичка“.

1989 

Прва турнеjа

~ 44 ~
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 Кобејн за прв пат се видел на ТВ во спотот на 
„Smells Like Teen Spirit“. Го гледал во хотелска соба 

и се јавил на мајка му за да ѝ каже „Ете сум.“

 Подоцна признал дека целта му била да ги 
копира Pixies и да направи успешен хит. Кога песната 
станала популарна, му здодеала, мразел да ја свири 

на концерти и честопати намерно ја расипувал.

1991

Успех

~ 46 ~
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 Албумот „Nevermind“ го симнал „Bad“ на 
Мајкл Џексон од прво место на топ-листата 
на 200 најдобри албуми според Billboard и 

поминал вкупно 252 недели на листата.
 Кој албум го турнал "Nevermind" од 

првото место? Албумот ‘Ropin the Wind’ на 
кантри ѕвездата Гарт Брукс! 

1992

Нема врска

~ 48 ~
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 Курт поминал многу од своето време 
истражувајќи различни креативни дејности- 

пишувал, цртал, сликал, правел колажи, 
снимал видеа и аудио-записи.

 Имал околу 55 килограми и не можел да 
се здебели! За да ја прикрие слабата градба 

почнал да носи слоеви облека.  
Оттука и гранџ-модата!

Креативец

~ 50 ~



53

 Омилен предмет: потпишаното прво издание на 
„Гол ручек“ на Вилијам С. Бароуз.

 Омилен бенд: Ги обожавал R.E.M., го сакал Еди 
Ведер, но ја мразел музиката на Pearl Jam!

 Омилени цигари: Winston Light 100.
 Омилена книга: „Парфем“ од Патрик Зискинд, 

со поднаслов „Приказната за еден убиец“.

Што сакал Курт?

~ 52 ~
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По една бурна ноќ Курт се разбудил во хотелска 
соба и на ѕидот прочитал "Kurt Smells Like 

Teen Spirit". Кетлин Хана го напишала графитот, 
потсмевајќи му се дека спиел со Тоби (нејзина 

другарка од бендот Bikini Kill), која го користела 
тој дезодоранс за тинејџерки. На Курт фразата 
толку му се допаднала, што ја искористил за 

наслов на песната која ќе ја овековечи Nirvana.

Што се крие во името?

~ 54 ~
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 Четвртиот студиски албум на Nirvana требало 
да го напушти традиционалниот гранџ звук и 

да биде поакустичен. Арно ама...
 На влезот на родниот град на Кобејн, Абердин 

(Вашингтон), стои знак “Welcome To Aberdeen. 
Come As You Are“ (Добредојде во Абердин. Биди 
тоа што си.“) според познатата песна на Nirvana 

и во чест на Курт.

Биди тоа што си...

~ 56 ~



Курт Доналд Кобејн (1967-1994) бил американски 
музичар. Роден е во болницата Грејс Харбор во 
Абердин, Вашингтон, на 20 февруари 1967 годи-

на. Кобејн го формирал бендот Nirvana со Крист 
Новоселиќ и Арон Буркхард во 1987 година и го 

воспоставил како дел од музичката сцена во Сиетл. 
Nirvana остави трага во популарната светска историја 
како еден од последните бендови претставници на 

глобално музичко и културно движење.

Курт Кобеjн

~ 58 ~

Grunge

Гранџ е поджанр на алтернативна рок музика од 
1980/90-тите, првенствено во Сиетл. Гранџот спојува 

елементи на панк рок музиката со влијанија од 
метал музиката, но со структура и ритам на панкот. 
Темите се социјално отуѓување, сомневање во себе, 
злоупотреба, занемарување, предавство, социјална 
и емоционална изолација, психолошка траума и 

желба за слобода. Нешта кои го обележале животот 
и смртта на Курт.

~ 59 ~
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ПО КУФЕРИ...

Бранко Прља и Стејбл Дифјужн

Помалку познати факти за животот на Курт Кобејн и Нирвана 

Соработка помеѓу 

вештачката интелигенција 

и човекот  - за прв пат во 

македонската уметност!

Ако не можеш да ги 

победиш - придружи им се!


