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Броят се издава с любезната подкрепа  
на Полския институт в София

Изказваме благодарност на Юлия Ружевич, внучка 
на поета, за помощта при работата над броя и 
предоставените снимки от семейния архив.

Настоящият брой на „Литературен вестник“ си 
поставя двойна задача – да отбележи паметта на Тадеуш 
Ружевич, един от най-значимите полски творци на 
миналия век, но и да заяви българските гласове за него. 
Стогодишнината от рождението на Тадеуш Ружевич 
представлява чудесен повод неговото творчество 
да бъде видяно от страна на родната полонистика, 
чието общуване с полския поет е продължително и 
плодотворно. 
Ако перифразираме заглавията на негови творби, броят 
представлява една специфична „българска мозайка“, 
в която отделните фрагменти („винаги фрагмент“) 
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се стремят да разкрият разнообразното творческо 
присъствие на Ружевич – поета, драматурга и прозаика. 
В тази „картотека“ намират място няколко поколения 
негови изследователи и преводачи, чиято дейност 
свидетелства за задълбочени научни и преводачески 
търсения, за една същинска „българска ружевическа 
обсесия“1, по думите на Величко Тодоров. Сред тях 
са както представители на университетските 
полонистични школи в България, така и негови 
съвременници, чийто контакт с Поета е не само 
професионален, но често и личен – като Божко Божков, 
Боян Биолчев (първо интервю с Ружевич в сп. „Пламък“), 
Първан Стефанов и Здравко Кисьов. 
„Тадеуш Ружевич: българската мозайка“ се вписва в 
досегашната традиция на полонистичните броеве, но и се 
отличава от тях – на следващите страници отсъстват 
преводните критически и литературноисторически 
текстове, които традиционно разполагат 
художествените творби в полския хуманитарен 
контекст. В него обаче присъстват лицата на 
българските му преводачи и изследователи, предлагащи 
различната перспектива и българския контекст, в който 
Ружевич живее вече 60 години – тъй като по щастливо 
съвпадение броят отбелязва и годишнина от появата 
на първото негово стихотворение на български език 
(„Желание“ в сп. „Септември“, бр. 5, 1961).

КРИСТИЯН ЯНеВ
1 Цит. по Тодоров, В. Общуване с церемонии или български 
образи на Полша и поляците. Имагинистична студия. София: 
АБ, 1999, с. 80.

Тадеуш Ружевич със съпругата си
© Семеен албум

Сигурно на всички, които 
работим в полето на 
академичното, поне 
веднъж се е случвало да 
изпитаме това усещане. 
Времената ни са такива: 
усещане за разколебаване, за 
обезсърчаване пред мощния 
и безцеремонен натиск на 
онова, което Пламен Дойнов 
наскоро нарече тенденция 
към антиинтелектуализъм. 
Една от най-страшните и 
подмолни угрози на нашия 
век, за която единственото 
лекарство е придържането към 

категоричните, изпитани устои.
Такова убежище, такава утеха беше за мен общуването 
с професор Борис Парашкевов. В скромната ни, не 
гласовита университетско-преподавателска ниша той 
беше пристан, в който се приютявах при всеки наплив на 
безсилно възмущение от недоразуменията по обичания 
от двама ни езиково-преводачески терен, които заедно 
коментирахме. Аз – забавна в очите му с моя наивен гняв, 
той – спокоен и готов да обясни причините и проявите 
на всяко езиково явление. Защото ги знаеше. Той знаеше! 
Ще бъдем ли някога достойни да кажем това за себе си?

ДаРИЯ КаРаПеТКоВа

i n  m e m o r i a m
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 В центъра на новия 
брой 164/Лято на сп. 
„Християнство и 
култура“ е темата 
„Християнство 
и истина“. Тя е 
представена със 
статията на 
Георги Каприев 

Грехът на Адам и Ева в учението за човека на 
Максим Изповедник, втората част от анализа на 
Сардийски митрополит Максим Прерогативите на 
Константинополския епископ, както и с текста 
на протойерей Добромир Димитров Презвитерът 
като извършител на Евхаристията в православната 
диаспора. Рубриката „Християнство и история“ 
включва текстовете на Александър Смочевски 
Конституция и автокефалия: Гръцкият случай 
и на руския историк Андрей Зубов Причини за 
социалната стагнация на безписмените народи. 
100-годишнината от рождението на протойерей 
Александър Шмеман е отбелязана в броя с 
текстовете на свещ. Майкъл Плекън Александър 
Шмеман: отец и учител на Църквата и с доклада на 
самия Шмеман Светът като тайнство. Рубриката 
„Християнство и философия“ включва статиите 
на Стилиян Йотов Универсалност и (морална) 
истинност на религията и на Йозеф Бохенски 
Човекът, а темата „Християнство и изкуство“ е 
представена с текстовете на Антоанета Дончева 
Ентропията като съзидание и на Слава Янакиева 
Подражание, притворство или автентичност 
в „Тялото Христово“ на Ян Комаса. Броят е 
илюстриран с фотографии на Антип Обущаров, 
направени преди един век, представени от Николай 
Трейман. 

„Данте Алигиери – 
700 години по-късно“ 
е темата на новия 07 
брой на сп. „Култура“. 
В броя можете да 
прочетете статията 
на проф. Владимир 
Градев „Божественият 
пламък“, посветена 

на великия флорентинец, есетата на Т. С. Елиът и 
Еудженио Монтале за Данте, както и „Писмото 
до флорентинците“ на самия Данте Алигиери. 
В рубриката „Идеи“ ще откриете откъс от 
най-новата книга за философа Мишел Онфре за 
това дали сме пред края на юдео-християнската 
цивилизация, както и подборка от мнения по новия 
спор за Холокоста в Германия. И още: разговори 
с режисьорите Робърт Уилсън за „жеста на 
непроизносимото“ и с Джеки Стоев за „смеха 
и достойнството“. В рубриката „Галерия“ е 
публикуван разговор с кураторите Антон Стайков и 
Свобода Цекова за „Изкуството отвъд изолацията“ 
(изложбата, посветена на Борис и Славка Деневи), 
както и текстове за голямата изкуствоведка Дора 
Валие по повод стогодишнината от рождението є. 
И още: разговори с актьора Владимир Карамазов, 
с музикантите Боряна Цинликова и Борис Ковач. 
А също и размисли за съвременното кино след 
последния кинофестивал в Кан и интервю с 
режисьора Лъчезар Аврамов. Разказът в броя е на 
Здравка Евтимова, а фотографиите в него са на 
Румен Георгиев – Рум. 

Н о В о

Н о М И Н а ц И И

В съответствие с регламента на конкурса, журито 
номинира следните творби (по азбучен ред на авторите) 
в разделите проза и хуманитаристика:

Проза
Албена Стамболова, „Драки и къпини“, „Факел“, 2020
Алберт Бенбасат, „Изгубени вещи“, „Колибри“, 2020
Георги Господинов, „Времеубежище“, „Жанет 45“, 2020
Георги Тенев, „Резиденция“, „Колибри“, 2020

Хуманитаристика
Илия Граматиков, „Инструменталните концерти на 
Георги Арнаудов“, 2020

Камен Рикев, „Защото е на скрито... Християнският 
светоглед в творчеството на Далчев“, 2020
Младен Влашки, „Кафка в България до 1989 г.“, 
„Страница“, 2020
Пламен Дойнов, „Линия на разполовяване“, „Кралица 
Маб“, НБУ, 2020

Имената на победителите в конкурса ще бъдат обявени 
от журито на официална церемония в Деня на Народните 
будители, 1 ноември 2021 г., от 18 ч. в Книжен център 
„Гринуич“.

Годишни награди на Портал 
Култура 2021 – номинации (ii кръг)

Като глас от голямата четворка на полската 
следвоенна поезия Ружевич не предложи такъв 
извънлитературен аргумент, който да го вмести 
в световното лауреатно пространство. Той не 
бе политически емигрант, нито демаскатор на 
тоталитаризма като Чеслав Милош; не бе и сред 
емблемите на гражданската доблест като Збигнев 
Херберт. Кроткият финес, присъщ на Вислава 
Шимборска, също му беше чужд. Ако се съди по 
наградната му визитка, Ружевич остава широко 
почитан творец в родината и извън нея, но лауреат 
от втора линия, неизбежно в сянката на „по-
награждаеми“ съвременници. И все пак именно при 
него се съзират няколко безспорни качества, правещи 
го универсален и извънвременен автор.
1. Ружевич е лаконичен, което спомага чувствително 
неговата преводимост. При него метафориката и 
философската дълбочина – колкото и значими – са 
изразени в бързо и безпроблемно смилаеми форми. 
Директният изказ съхранява безпокойството, 
болката и цялата мисловно-емоционална пълнота 
на посланията, но по учудващо безискусен начин. 
Обилието от реалии и чуждоезични цитати никъде не 
нарушава този тон, а дори напротив – успява някак да 
редуцира художествената поливалентност до резки 
форми и образи.
2. Ружевич запази монолитната си поетика. При него 
надделя вътрешният подтик за писане независимо 
от политическия и естетически дневен ред. Дори 
войната не е историческо събитие или онтологически 
принцип, а преди всичко личен апокалипсис. Безспорно, 
в отделните творчески периоди могат да се 
установят отчетливи акценти, но те ни най-малко 
не предефинират нито почерка, нито тревогите, 
съпътстващи докрай съществуването на субекта. 
Текстовете са обезателно биографично достоверни, а 
поетическата им стойност никога не влиза в колизии 
с остойностеното от частния опит. В тясна връзка 
с това е и следващият аспект:
3. Ружевич остана чужд на всякаква елитарност. 
Независимо дали споменава Лаокоон, Франсис Бейкън, 
майка си или дома на СБП в Ситняково авторът 
остава вкопчен в сетивната разпознаваемост на 
фалша и правдата. Високо и ниско в творбите му 
отстъпват пред живия усет за естественост или 
някаква подозрителност. Дори дълбокомислието, на 
което може да се натъкне читателят, извира от 
спонтанно зададени въпроси към самия себе си, от 
внезапни реакции на банални дразнители. 

И колкото и конкретни угрози да крие съдбата, зад 
тях остават простите страхове, еднакво терзаещи 
както 24-годишния оцелял от войната, така и вечно 
любопитния старец: за жестокостта на смъртта, 
беззащитността пред злото, склонността да 
причиняваме болка, неудовлетворителността на 
живота. Прости страхове, но неразрешими. А по 
такъв начин 
4. Ружевич поддържа интерпретативната си 
отвореност. Излетият от конкретика изказ се 
оказва странно жизнен и достъпен за поредни 
тълкувания. Точно заради това мисля, че Ружевич е 
особено благодатен за изследване извън естествения 
му национален и исторически контекст.
5. Творецът е все още недостатъчно използван 
като врата към полския език. Стегнатият изказ 
(впечатляващо отчетлив дори без препинателни 
знаци) е прекрасна платформа за изучаващите 
живия полски говор в несравнимо по-голяма степен 
от който и да е изтъкнат автор. И далеч не само 
това – Ружевич е надежден съюзник при онагледяване 
на въпроса що е поезия дори пред най-скептичните 
към този род изкуство днес. Зад очевидната 
непоетичност на фразата се крият редица образи, 
както и редица въпроси, надхвърлящи кратко 
формулираните и сякаш напълно непретенциозни 
послания. А не е ли това извечна сила на поезията – да 
разпалва съзнанието с неканени мисли въпреки своята 
форма?
И все пак точно апоетичният, неметафоричен 
Ружевич завеща на следвоенната полска култура 
няколко първостепенни маркера. Той първи и най-
ярко онагледи идеята за творчество след Аушвиц, 
впоследствие заглавия на негови драми се превърнаха в 
нарицателни за епохата (Нашата малка стабилизация) 
или нейния дух (Картотека). Националната специфика 
на постмодернизма проличава чрез ружевичевските 
разбирания за литературен бриколаж, боклукчийски 
кош и рециклиране. Без героична поза и дори с жестове 
на угодничество (през 1964 г. подписът му стои 
сред осъждащите прословутото Писмо на 34-мата 
срещу цензурата и ограничената доставка на хартия 
в издателствата) Ружевич е творец с осезаем 
исторически принос. Днес вече изглежда съвсем 
безспорно, че универсалността в текстовете му е 
напълно независима от бремето на историята. Каква 
по-голяма награда за един творец?

КаМеН РИКеВ

Безспорното у Ружевич

Тадеуш Ружевич1 е един от най-великите хуманисти 
на нашата планета, човекът с будната гражданска 
съвест и съзнание за дълга на писателя към 
човечеството. Поет, драматург, прозаик и есеист. 
Изключително наблюдателен, анализатор на 
извършващите се по света промени в обществата 
и в душата на отделния човек, и особено на всичко 
това, което ставаше в неговата родина Полша – 
страната, за чиято свобода той воюваше с оръжие и 
перо. Велика личност, чието творчество и особено 
оригиналната му драматургия и поезия шестваха 
по целия свят и будеха размисъл в хората. Писател, 
комуто приживе не бе присъдена Нобеловата награда, 
може би защото и тя би се оказала малка за неговото 
творчество и личност. Един от малцината творци 

1 Текстът е написан като непосредствена реакция на новината 
за смъртта на поета и е публикуван първоначално на страници-
те на вестник „Култура“ (бр. 17, 2014, с. 4).

в бившия социалистически блок, който през целия 
си почти вековен жизнен път не е заемал никаква 
държавна длъжност, а е бил отдаден изключително на 
писателския труд.
Имах радостта и щастието да бъда първият му 
преводач и придружител по време на неговото 
посещение в България в началото на 60-те години, а 
заедно с непрежалимия Първан Стефанов да бъда негов 
преводач и да допринеса, макар и недостатъчно, за 
запознаването на нашата културна общественост с 
драматургичното му творчество.
Доживя в този объркан свят до една достойна 
възраст, а всяка раздяла с такава велика личност е 
винаги неизмерима загуба за обществото – както в 
Полша, така и в много други страни, където хората 
познават и ценят неговото творчество.

БожКо БожКоВ

Спомен за Тадеуш Ружевич
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Диалогът

Гласове на оцелелите 
Тадеуш Ружевич
„оцелял“1:
Аз съм на двадесет и четири години
Оцелях
Поведен на заколение.
…
 „Посмъртна реабилитация“2:
Мъртвите виждат по стадионите
Скандиращи хорово колективи
Виновни са всички живи
…
 „Къщичка от карти“3:
Карти раздават 
с лица изгнили 
убитите
…
„Видях прекрасно чудовище“4:
Вкъщи ме чака 
задачата
да създавам поезия след Освиенцим

„Дъжд в Краков“5

Лека нощ,
 живи и мъртви поети

Чеслав Милош
„Предисловие“6

Ти, когото не можах да спася,
Чуй ме. (…)
Това, което ме правеше силен, за теб се оказа убийствено.
…
„Campo di Fiori“7

А аз си мислех тогава
за самотата на загиващите…

„Поетически трактат“:
Двадесетгодишните поети на Варшава
Не искаха да знаят, че Нещо в това столетие
е подвластно на Мислите, а не на Давид с прашката. 

Роман Братни
„Колумбовци. Набор 20.“
(...) с подигравателно снизхождение гледа на превития под 
кръста си Христос: „Бедният, мислиш за мъдро, че си умрял 
за човечеството, а ние можем да умрем за другаря си“.

Ярослав Ивашкевич
„Икар“
Тези, които загинаха в битката, тези, които знаеха в 
името на какво загиват, може би са имали утеха, че 
смъртта им има някакъв смисъл. Но колко такива е имало 
като моя Икар, потънали с жестоко безсмислие в морето 
на забравата.

Вислава Шимборска
„Търся думи“
Искам, нека тази една дума,
бъде напоена с кръв,
нека като стена за разстрел
помести всеки в общ гроб.
Нека опише точно и ясно
Какви бяха те – всичко, което ставаше.
           (…)
Безсилна е речта ни…. 

1 Цит по: „Полска поезия. Антология в превод на Първан 
Стефанов“. Съст. П. Карагьозов. София: УИ „Св. Климент 
Охридски“, 2014, с. 161.
2 Пак там, с. 205.
3 Пак там, с. 168.
4 Пак там, с. 261.
5 Цит по: Т. Ружевич. „Битка за дъх“. 
Прев. Здравко Кисьов. София: Карина М, 2003, с. 188.
6 Цит. по Ч. Милош. „На брега на реката“.
 Прев. Вера Деянова. София: Балкани, 2011, с. 65.
7 Пак там, с. 46

Гласове на загиналите

Януш Ружевич
„Пеещият люляков храст“ 
Славей: слово, което пее
            – пеещо слово.
Люляк: звезди уханни
лилаво говорят.

Зджислав Строински
„За смъртта“ 
Създанията, които бих могъл да съм,
но вече не ще бъда, 
мълчат като разхвърляни играчки 
оставени внезапно от дете. 

Смъртта е с мен и в мен. 
 
Ходя в нея като в твърде голямо палто, не по мярка – веят 
се широките ръкави, полите метат земята…

Тадеуш Гайци
„Песента на стените“
Чуй тези гласове, щастливо
оцелял в трагичната потребност
да разчупваш насъщния по-справедливо
за другите и себе си по-добре да живееш.

…
И как да не обичаш разрушените стени
на този град, в който нощем отплават
двете, издялани в гръцки мрамор жени,
живата, и мъртвата Варшава. 

„Към потомъка“ 
Една е земята, която носи
теб и мен, една е и младостта; 
В нея учеха ме на страх, 
а аз юмруци вдигнах…

Кшищоф Камил Бачински
„Последен стих“
Аз, разстрелваният хиляди пъти войник 
                                         на столетието,
със сърце, прободено с щика на брат си, 
                                                       не чакам. 
Зад възвишенията на времето назрява
                                                нова атака.
Смело не знам края и началото на света. 

„Траурна песен“
Кой тази патетична смърт измисли
и повели сами под звездата си да умираме. (…)
Не казвай нищо: жив съм все още 
и чувам погребалните камбани.
Не казвай нищо: вече политнах в такава
                                                          тишина, 
че не разбирам предметите, не чувам 
                                                     думите, 
запратени като юмрук в небето. 
Защото тук не долитат сълзи. (…) 
не се случва нищо.

Вацлав Боярски
„Молитва за края на войната“ 
Апокалипсисе седмократен, 
механизъм на всичко последно,
абракадабро, гладна за кървави неща! (…)

Изтръгни най-сетне вече, добри ми Боже,
от всякакви убиващи ръце ножовете!

анджей Тшебински 
„На войниците, които се бият край Буг“
В историята трябва да се врязваме,
както при щурм. 

Юзеф Чехович 
„Промени“, 1927
„Живееш и си метеор…“ (…)
ти падна, метеоре, 
на съвсем различна планета.

„последна сентенция“ (1939)
Не мога да спя под кръста

Двадесетгодишните
Статистиката на оцелелите и загиналите полски поети, 
които свързват живота (и смъртта си) с военната и 
окупирана Полша (1939–1945), показва следното:
оцеляват и доживяват до преклонна възраст: Тадеуш 
Ружевич, войник в Армия Крайова от 1942 г., участник в 
горските є отряди до края до 1944 г. заедно със своя брат 
Януш; Роман Братни, кръстникът на поколението на 
Колумбовците с романа „Колумбовци. Набор 20“ –  
свързан с Армия Крайова от 1942 г., участник във 

Гласoвете на загиналите и оцелелите
Варшавското въстание; Леслав Бартелски, също войник, 
автор на „Генеалогия на оцелелите“ и други документални 
книги за военното поколение, на прозаически и поетични 
творби. Чеслав Милош (близо 10 години по-стар от 
„двадесетгодишните“) допътува от подложената на 
съветска окупация Литва в окупираната от немците 
Варшава – от 1940 до 1945 г. пребивава там – работи 
по пренасянето на университетската библиотека, 
вижда изгарянето на гетото и пише „Campo di Fiori“ 
и „Бедният християнин гледа гетото“. Контактува с 
варшавските поети и участва в нелегалния културен 
живот, но се дистанцира от Варшавското въстание. 
Шимборска и Херберт (и двамата родени през 1924 г.) 
също са връстници на Колумбовците. Войната заварва 
Вислава Шимборска в Краков, а дебютната є публикация 
през 1945 г., стихотворението „Търся думи“, е израз на 
безсилието на словото да изповяда страшната партитура 
на войната. Прогонен от съветската окупация на родния му 
Лвов, Збигнев Херберт заминава за Краков, прекарва там 
последните две години на войната, а родният му град се 
превръща в град, който „го няма на никоя карта“ („В града“). 
Ружевич и Милош доживяват до 93 години, Братни 
живее най-дълго – до 96, Шимборска – до 89, Бартелски 
– до 86. Поетът от междувоенната литературна група 
„Скамандър“ Ярослав Ивашкевич, преживял варшавската 
окупация във вилата си в Стависк, близо до Варшава, 
където укрива застрашени поляци и евреи, също доживява 
до 86. Става свидетел на едно от многобройните 
фашистки убийства на невинни деца, което отразява 
в разказа си „Икар“ (с препратка към картината на 
Питeр Брьогел). Патронът на „лингвистичната поезия“ 
Мирон Бялошевски (р. 1922), автор на сравнително късно 
написания, но своевременно преживения „Дневник на 
Варшавското въстание“, показващ другата страна на 
въстанието (ежедневната екзистенция), доживява до 61 г. 
Много от Колумбовците обаче остават завинаги на 
двадесет. По време на Варшавското въстание загиват 
редица поети, участващи пряко в съпротивата на града, 
а животът и смъртта им преливат в легенда. На 23 
години загива Кшищоф Камил Бачински, наричан „княз на 
поезията“, считан за един от главните представители 
на Колумбовците, автор на пет поетически книги, 
създадени по време на войната, преписвани и илюстрирани 
със собствени рисунки на ръка. На 4 август е улучен от 
германски снайперист по време на атаката на двореца 
„Бланкa“, близо до мястото на сегашния паметник на Нике. 
Животът му е вдъхновение за биографите му – приятелят 
му Збигнев Вашилевски пише „Легендата Бачински“ (1996), 
а Виеслав Будзински – „Любовта и смъртта на Кшищоф 
Камил“ (2014). Подобно на Ружевич, Бачински е с еврейски 
произход по майчина линия.
В първия ден на въстанието (1 август 1944) загива 
Кристина Кахелска – авторка на една от най-популярните 
песни на воюващата Варшава („Хей, момчета, на оръжие“/ 
Hej chłopcy, bagnet na broń!). На 16 август по време 
на въстаническа акция близо до стария град загиват: 
Зджислав Строински, на 23 (като Бачински) и Тадеуш 
Гайци, на 22. Строински е автор на немногобройно, но 
значително по съдържание творчество, издадено за пръв 
път през 1963 г. от Зджислав Ястжембски в книгата 
„Прозорец“ (Okno) и по-късно, през 1982 г. от Леслав 
Бартелски в книгата „Родът на Анхели“ (Ród Anhelich). 
Автор е и на разказа „Поколение“, който кореспондира 
с едноименното стихотворение и рисунка на Бачински 
със заглавие „Поколение“. Гайци е начело на водещите 
поети-революционери, а също и един от многото загинали 
редактори на нелегалното списание „Sztuka i naród“. 
Поезията му е оценявана дори като по-добра от тази на 
Бачински, а дръзката му игра със смъртта става повод 
да се мисли, че я призовава сам. Носи със себе си и в мига 
на смъртта един от последните си гротескови стихове, 
свързващ бруталната жестокост на войната с бруталната 
екзекуция на св. Иполит, разкъсан от теглещи членовете на 
тялото му колесници – „Светият Готвач от Иполит“ (św. 
Kucharz od Hipciego). 
Във фрагмента за „двадесетгодишните поети на Варшава“ 
от „Поетически трактат“ Милош създава поетическа 
хроника и именник на въстанието. В нея Бачински загива, 
„опрял чело на карабината си“, Гайци и Строински „излитат 
в небето на щита на експлозията“, „после въстанието 
изплашва гълъбите“. Добавя още няколко загинали. Сред тях 
са Вацлав Боярски (р. 1921) и Анджей Тшебински (р. 1922), 
загинали през 1943 на 22 и 21 години. 
Люблинският поет, който вдъхновява генерацията 
на Колумбовците, Юзеф Чехович, загива в началото на 
войната, по време на първите бомбардировки. През 1939 
г. неговата бомбена смърт заедно със самоубийствената 
смърт на Виткевич стават един от литературните 
символи на началото на Втората световна война. 
Предвоенният катастрофизъм на Чехович, Виткевич, 
Милош, характерен за творчеството от 30-те, прелива в 
действителността и поезията на „сбъднатия апокалипсис“.
Защо е тази статистика? 

К. Бачински, 
„Поколение“.
От Архива 
на К. К. 
Бачински, 
достъпен в 
Народната 
библиотека 
на Полша; 
дигитализиран 
от Polona.pl.

на стр. 4
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Тадеуш Ружевич, 
„Лице“, прев. 
Добромир Добрев, 
изд. „Народна 
култура“, София, 
1972

Първото книжно 
издание на поезията 
на Ружевич се 
появява в поредицата 
„Съвременни 
поети“ на „Народна 
култура“ и съдържа 

подбор от четиринадесет поетически 
книги, излезли в периода 1947–1968 година 
– от „Неспокойствие“ до „Трето лице“. 
В увода си преводачът и съставител 
Добромир Добрев подчертава ключовите 
епизоди от младежката биография на 
поета, които повлияват върху неговото 
по-късно творчество, а изборът на 
текстове в „Лице“ разкрива българския 
интерес към специфичната поетика, която 
Ружевич внася в европейската поезия след 
Втората световна война с емблематични 
стихотворения като „Роза“, „Ридание“ и 
„Оцелял“, отварящи поетическия том.

Тадеуш Ружевич, 
„Смърт сред стари 
декори“, прев. 
Силвия Борисова, 
Райна цветкова, 
изд. „Народна 
култура“, София, 
1981

След публикациите 
в периодиката, 
в антологията 
„Съвременни полски 
поети“ от 1967 г.  

и първата поетическа книга в превод на 
Д. Добрев, втората книга на Ружевич на 
български език го представя на родните 
читатели и като прозаик. Единствената до 
този момент прозаическа книга на Ружевич, 
отново публикувана от „Народна култура“, 
включва две новели („Смърт сред стари 
декори“ и „Моята дъщеричка“) и кратък 
послеслов на преводачката Райна Цветкова. В 
него тя подчертава характерното за поета 
„преливане на литературните жанрове“ 
и статута, който той вече е спечелил 
сред българската аудитория с поезията и 
драматургията си.

Тадеуш Ружевич, „Пет пиеси“, прев. Божко 
Божков, УИ „Св. Климент охридски“, 
София, 1992; „Пиеси“ (второ издание), изд. 
„Валентин Траянов“, София, 2011

През последното десетилетие на ХХ в. се 
появяват няколко важни за драматургичната 
рецепция на Ружевич издания – пет негови 
пиеси в превод на изтъкнатия преводач 
Божко Божков и брой 2 на сп. „Театър“ за 
1992 г. В първото издание на „Пет пиеси“ 
се съдържа и уводът на Боян Биолчев, 
представящ рецепцията на драматургията 
на Ружевич в България през 90-те години 
като свидетелство за стремежа „повече да 
няма бели петна в досега ни с постиженията 
на световната култура“. Второто издание 
на „Пиеси“ излиза по идея и с финансова 
подкрепа на Полския институт в София 
почти две десетилетия след първото като 
потвърждение на трайния читателски и 
издателски интерес към драматургичното 
наследство на полския творец.

В И Т Р И Н а

от стр. 3

Тадеуш Ружевич

1939 година

Толкова съм объркан
че можете да ми връчите
тояжка на слепец
защото ви 
мразя
тръгвам си 
от вчерашния себе си

търся гробище където
да не възкръсна от мъртвите
тук ще поставя ненужните 
                                 и смешни реквизити:
Бог мъничък като свещена фигурка 
                                          от липово дърво
бял орел като птица 
на клонче
човека който няма да бъда

Живите умираха

Зазиданите живи умираха
черни мухи снасяха яйца 
в човешкото месо.
Ден след ден 
павираха улиците
с подпухналите си глави.

Татко Арон 
имаше брада от плесен и мъх
а главата му бе от бяла светлина
която гаснеше трептейки 
преди да издъхне
ядеше от шепите си с изпръхнали устни
отваряше тюркоазени очи.

В малката стая 
телата подпухваха.

Салчя продаваше ябълки 
сребърни ухаещи на градина
пред портата
която беше от синева.

Между фъфленето
и ръждивата слюнка
между лишея по стената
и трупа на минувача 
с ужасно око
между камъка и виенето на лудата
стоеше Салчя в червена рокля
и багрите попиваха отровата
а ябълката гниеше в ръцете є
мургави. Oт мириса им 
се проточваше бял червей.
Ябълките вехнеха ябълките гниеха
майката умираше.

Никой вече не внасяше ябълки в гетото
никой вече не купуваше ябълки в гетото.
Ден след ден телата
долу падаха.

Кшищоф Камил Бачински

Трен I
I
Тъмен, глух, нещастен
народе мой. Тъмнината 
се стича. О, тъй много,
тъй много любовта е,
а малко обичаме.
Черен дим се разстила.
Цветята са мъртви главни
Къщите са саркофази
в срутени църкви, 
където Христос е прекършен,
а очите му – рани.
Със сърцето му чувстваме болката,
вихъра над народа, неволята.

II
Виждам те, виждам те сред гръмовете,
на статуите сред разбитите 
лица. О вие тъмни,
подобни на завихрени дървета
исполини. На веригите чувам звъна,
свистене на камшик, и тишина.

III
О народе, народе глух,
ти в болката си сам,
все още ли си тяло,
или си само дух
не приличаш на никого, знам,
в смъртта си сам,
сам и в рождението.

IV
Тъжни, тъжни мой народе,
Глави ще клюмнат и ще се вдигнат,
ръце ще увиснат и ще се вдигнат
преди чудото. Но ще дочакаш чудото.
Преди силата. Ето вече чака и се вслушва
Божият Дух – в твоя Дух. 

Януш Ружевич 

Писмо до Теб

Сред ъглите 
на тихата ми стая
вън снегът се топи, февруари е 
пиша само до устни и длани едни
капки небесни в стъклата
ноти ли чертаят?

Далеч от теб съм
и тежко e
небе и поля – тъй дълги
измери къщите и синия дим
Как са гълъбите край пътя?

Може би тръгват да скитат в града
край влаковете да се стрелват
да се оглеждат в стъклени локви
като наклонени делви.

Писмо до теб за всичко
до теб единствено
за любовта, изстиналия чай
      и за разходката с луна в косите
единствено
за всичко, което не може да се случи.

Тадеуш Гайци

Послание

Прекарвам пролетната нощ пред рухналия
                                                                        дом
       – над него – като бяла струна – 
                                                Голямата мечка,
като красива въдица от дим или пък 
                                                              мълния –
с лъч от ръцете си, изпълнен с ласка,
аз топлото небе ще пусна в бяг
през прага на пейзажа като пастир 
                                                               ще мина,
откършил пръчка от леска,
 в спокойната цветна шир на тревите,
 през равните езера на градините
там цветовете бликат като искри 
                                                            от кремък.
И ще разкажа цялата история отново
с уста, от нея пълна, ще върна огъня 
                                                         в стените,
а на земята – отчаянието на телата,
сълза като трошичка кръв ще висне 
                                            под клепачите ми,
тъй както Той е претопил планетата 
                                                                   в луна.
За да познаете, когато гледате в небето 
земята – огнена шишарка, лице човешко 
                                                                       там, 
и музиката на ръцете –
няма, като от струните на счупена 
                                                                 цигулка, 
когато оловото се цели във сърцето 
тъй както сребърната брадва в ствол.
За да си кажете притворили очи: тук ето
където шатрата на бора мрачен 
                                                  и стърнищата
дадоха покрив на сивата ни младост, 
                                          тъй добри и тъжни 
градейки дом във пламък, на ешафод 
                                           подобен или кръст.
Не ние, самотници във времето, ще 
                                      вземем твърдо в ръка
златното очертание на облаците и 
                цветето на доверчивата земя 
като полуразбита статуя, но с истина 
                                                            смазваща
е трудно словото ни и кратък мъжкият ни
                                                                       плач.
Последен тон извеждам през пролетната 
                                                                        нощ
под мрачното сърце на Голямата мечка
за да си кажете: родени от любов сме,
не ни трябва повече.

Превод от полски: МаРГРеТа ГРИГоРоВа

Когато говорим за загиналите на двадесет 
години, коленичим пред младостта и 
дързостта им, пред саможертвата им. 
Когато говорим за оцелелите, те са особена 
„реликва“ на надживените катастрофични 
събития. Понякога, както казва Ивашкевич, 
само поетът и художникът виждат 
падането на Икар в пейзажа на идиличното 
равнодушие.
Но знаем добре от поезията на Ружевич и 
Милош, че макар и да идва нейният край, 
войната белязва оцелелите с чувство на 
вина и отговорност, с обсесивна памет, с 
непрестанни срещи ту с призраците, ту 
с духовете на онези, които са загинали, с 
ясното съзнание, че оцелелите са можели 
да бъдат на тяхно място. След войната 
думите „оцелял“, „оцеляване“, „спасение“, 
прозвучали в заглавията „Оцелял“ (Ocalony, 
1946) на стиха на Ружевич от следвоенната 
книга „Неспокойствие“ (1947) и на книгата 
на Милош „Спасение“ (Ocalenie, 1945), 
стават израз на статуса на литературата, 
напълно преобразена от войната – и като 
човешко и творческо съзнание, и като 
поетика. 
Няма да сгрешим, ако кажем, че най-
висок израз това съзнание и тази промяна 
постигат в поезията и цялостното 
творчество на Тадеуш Ружевич. В отговор 

на Теодор Адорно (на известната му 
мисъл, че след Аушвиц не може да има 
поезия), той приема като мисия именно 
писането на поезия след Аушвиц. При 
него загиналите и убитите възкръсват 
по всевъзможни начини: чрез плитката 
на убитото в Освиенцим момиченце 
(„Плитка“), чрез розата – „име на мъртво 
момиче“ („Роза“), виковете на момченцата 
(„Клане на момченца“), а някои идват, за да 
развалят къщичката от карти, която си 
прави малката дъщеря. Ружевич показва, че 
смъртта е споделена, че загиналите са част 
от него. Когато на 7 ноември 1944 г.  
е убит по-големият му брат Януш (р. 1918),  
също поет (издават съвместната книга 
„Горско ехо“), сякаш умира огромна част от 
самия него. Израз на това са стиховете от 
цикъла „Нашият по-голям брат“ и книгата, 
посветена на Януш под същото заглавие 
(2005). Под същото заглавие третият, 
най-малък брат, режисьорът Станислав 
Ружевич, вече е създал филм още през 1994 г. 
Когато Станислав Береш пита Тадеуш 
Ружевич за принадлежността му към 
„поколението на Колумбовците“, той 
отговаря: „Не винаги съм бил съгласен 
с това определение. Нито с „поколение, 
заразено със смъртта“, нито с 
„Колумбовци“, защото какво всъщност 
открихме? Някаква страшна история, 

ужасна тайна, скрита под пластовете 
култура, цивилизация и под това, на което 
ни учеха в училище. Открихме всъщност, 
че Homo sapiens е някакъв невъобразим 
звяр, чудовище! Но за съжаление, това не бе 
всичко. С широко отворени очи видяхме, че 
комендантът на концентрационния лагер в 
Освиенцим, Хьос, е оправдавал деянията си 
пред жена си, обожавал е класическа музика, 
обичал е децата си, кучето и градинката 
край жилището си в Аушвиц, смятайки се 
само за чиновник, който изпълнява сериозно 
своите задължения. В един от своите 
някогашни разкази написах, че най-страшни 
за мен бяха именно неговите признания. 
(…) В същото време, а може би и малко 
след мен Хана Аренд писа за баналността 
на злото. Бяхме „Колумбовци“ дотолкова, 
че открихме ада на земята, според 
теологичната теория на моя приятел 
Йежи Новаковски, който смята, че това, 
което преживяваме в този момент, е 
форма на ада и агонията на цивилизацията. 
Открихме другата страна на медала Homo 
sapiens“8.

МаРГРеТа ГРИГоРоВа

8 Poeta po końcu świata. Z Tadeuszem Różewiczem 
rozmawia Stanisław Bereś, „Odra“ 2000, nr 5, 
https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/wywiady/
poeta-po-koncu-swiata/

Гласoвете на загиналите...
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Тадеуш Ружевич, „Борба 
с ангела“, прев. Първан 
Стефанов, изд. „Христо 
Ботев“, София, 1994

През 90-те години се 
появява и вторият 
поетически том на 
Ружевич – дело на Първан 
Стефанов. В „Борба с 
ангела“ влизат творби, 
разкриващи еволюцията 

на полския поет – от стихотворенията 
в „Неспокойствие“, излезли след края на 
Втората световна война, до текстовете от 
„На повърхността на поемата и в средата“ 
(1983). „Борба с ангела“ представлява 
изключително репрезентативна поетическа 
книга – благодарение на обширния поетически 
подбор, преводаческото умение и дългото 
творческо общуване на Първан Стефанов с 
поетиката на Ружевич.

Тадеуш Ружевич, „Битка 
за дъх“, прев. Здравко 
Кисьов, изд. „Карина М“, 
София, 2003

Публикувана със 
съдействието на Полския 
институт в София, 
„Битка за дъх“ е третото 
издание на поезията на 
Ружевич, този път в 
превод и подбор на Здравко 
Кисьов, който е и автор 

на проникновения увод. „Битка за дъх“ е 
ценно допълнение към българския прочит на 
Ружевич и както Кисьов посочва, тя има за 
цел да разшири и допълни осъщественото от 
Д. Добрев и П. Стефанов. Томът съдържа 
предимно нови и непревеждани творби, 
включително „Българска мозайка от 1978 г.“.

„Полска поезия. 
антология в 
превод на Първан 
Стефанов“. Съст. 
Панайот Карагьозов, 
УИ „Св. Климент 
охридски“, София, 
2014

Антологията, издадена 
със съдействието на 
Полския институт 
в София, се появява 

в годината на смъртта на Ружевич и две 
години след кончината на изтъкнатия му 
преводач. Тя съдържа над половинвековното 
преводаческо дело на Първан Стефанов и в 
нея „количествено доминира“ творчеството 
на Ружевич, чийто „творчески връстник“ 
е и неговият преводач, както посочва 
съставителят П. Карагьозов. Това 
потвърждава казаното от Ирена Буркот 
и Малгожата Беда, че сред преводачите на 
Ружевич по света преобладават неговите 
връстници, чиято „връзка с поета е 
дълготрайна. Не се ограничават до случаен 
контакт с неговото творчество, а го 
съпътстват в целия му творчески път…“ 
(Utwory Różewicza w świecie. Bibliografia 
przekładów do 2007 roku. Warszawa, 2007, s. 
12-13).

Тадеуш Ружевич, 
„ножчето на 
професора“, прев. 
Вера Деянова, 
издателство за 
поезия „Да“, София, 
2017

„ножчето на 
професора“ е една 
от късните творби 
на Ружевич, тя е 

обобщение и средоточие на много теми и 
поетически образи от дългия му творчески 
път. Появата на „ножчето на професора“ е 
подпомогната от полското Министерство 
на културата и националното наследство 
и от Полския институт, а негов преводач 
е друг заслужил популяризатор на полската 
култура у нас – Вера Деянова. 
Поетическото томче – по 
думите на преводачката – цели 
да възкреси паметта за поета 
за българските читатели и 
извън академичните среди. 

Поемата „ножчето на професора“ е сред 
последните публикувани творби на Тадеуш 
Ружевич. Тя е писана в продължение на 
половин век, отпечатана е през 2001 г. 
и художествено синтезира неговото 
динамично отношение към нацистката 
окупация, Холокоста и събитията 
в Полша и света от последните 
десетилетия.
Ружевич принадлежи към последното 
поколение преки свидетели на Втората 
световна война и съвременници на 
лагерите за унищожение. Сред неговите 
връстници са полските евреи Марек 
Еделман (1919–2009), Марцел Райх-Раницки 
(1920–2013), Зигмунт Бауман (1925–2017) 
и др., които въпреки разнопосочните 
си житейски пътища изразяват сходни 
възгледи относно трагичните събития и 
поддържането на паметта за тях. Те са 
живата връзка с миналото, поколението, 
което не допуска „съхраняваните 
от винаги живи групи хора места на 
паметта“ да се превърнат в суха история 
– не позволяват, като „рециклират“ 
свидетелската памет в несвидетелска 
постпамет.
Житейска инициация на Т. Ружевич 
става участието му в полската 
съпротива срещу нацизма, а първа 
следвоенна поетична равносметка – 
стихотворението „Оцелял“, в началото и 
в края на което младият поет споделя: 

Аз съм на двайсет и четири години
оцелях
поведен на заколение

Това ранно стихотворение обаче е не само 
лирическа изповед, но и обет за търсене на 
истината:

Търся учител и чудотворец
нека ми върне говора зрението слуха
нека още веднъж назове понятията и 
нещата
светлината от мрака да отдели

В такъв учител, чудодейно възстановил 
остротата на сетивата си, се превръща 
самият поет, който в целокупното си 
творчество с деликатна натрапчивост 
преподава уроците на историята.
Нишката на злото, често 
отъждествявано с Холокоста, преминава 
през редица творби на Ружевич. В ранните 
стихотворения като „Оцелял“, „Роза“, 
„Плитчица“, „Клане на момченца“ и др. 
поетът представя личните си наблюдения 
върху баналното зло; в стихосбирката 
„Recycling“ (1996/8) открива корените 
на злото в „човека и само в човека“, а 
в „ножчето на професора“ превръща 
травмата в посттравма и паметта в 
постпамет; преплита трагедията на 
очевидцитe със споделените спомени 
на техните потомци, интерферира 
индивидуалната травма с колективната 
и показва как паметта за вещите и 
паметта на вещите възкресяват спомена 
за хората.
Кратката поема се състои от шест 
части, в които реални и въображаеми 
влакове, символизиращи и превръщащи 
изтреблението на евреите в 
травматично място на паметта, 
свързват разнородното действие, време и 
пространство:

влаковете прелитат
като черни птици
приключват летежа си
в огнена пещ
от която не
се вдига напев
към празното небе
влакът свършва
своя бяг
превръща се
в паметник

Паметта поддържат преките 
преживявания, спомените и вещите, 
сред които преобладават металните 
предмети. Нацистките „транспорти“, 
състоящи се от локомотиви, конски 
вагони и трюмове, превозващи евреите 
към леталния им изход, са също тленни. 

Те са подвластни на полумистифицирания 
римски бог на ръждата Робигус, който 
„яде лакомо ключове/ и ключалки/ 
мечове палешници кинжали/ остриета на 
гилотини брадви“. Робигус не отминава 
дори желязното писателско перо, което 
ръждата възвръща към първообраза 
му, преобразявайки го в политащо към 
висините на вечността перце на птица:

ръждясва перото
отлита полюшва се вдига се
като чучулига в простора
ръждивочервено
петънце в синевата

Реалността на ръждата и магията на 
поезията преобразяват тленността на 
материята в словесна памет. Напълно 
пощадено от бога на ръждата и забравата 
е единствено самоделното лагерно ножче 
на етническия връстник и приятел на 
поета – проф. Мечислав Порембски (1921–
2012), което свидетелства, че паметта 
(за Холокоста) има както нематериални, 
така и материални измерения. 
Озаглавилото поемата примитивно 
острие, материализира интенцията 
на поета, че за разлика от оръдията за 
унищожение, средствата за физическо и 
културно оцеляване са нетленни:

„странно ножче“ помислих си
лежеше между книга за кубизма
и края на критическа статия
сигурно си отваря с него пликовете
а в лагера е белил картофи
или се е бръснел
така е – каза Професорът –
обелките можеха да те спасят
от гладна смърт

Направеното от обръч на бъчва ножче 
съжителства върху бюрото на Професора с 
книги, картини и вестници, символизиращи 
културния континуитет и политическа 
памет на собственика им. Ножчето 
е акумулирало не само травмата на 
Холокоста, но също така и спомена за 
антиционистките и антикомунистически 
брожения в Полша от 1968 и 1969 г., като 
втората и третата част на поемата – 
съответно „Яйцето на Колумб“ и „Сенки“, 
са не само ретардация и актуализация на 
основното действие – но също така и 
деликатно припомняне за воюващите с 
нацистите двадесетинагодишни младежи, 
наречени колумбовци, сред които са и 
двамата „банално“ закусващи възрастни 
мъже Ружевич и Порембски. Видимите 
и невидимите „сенки“ от една страна, 
очертават човешките жертви и загуби, 
а от друга, са апотеоз на културните 
наслоения.
Въпреки краткостта си поемата 
„ножчето на професора“ е наситена 
с множество исторически събития, 
с огромен интертекстуален заряд 
и отчетлива етично-естетическа 
синкретичност. В нея откриваме 
препратки към редица полски и чужди 
писатели, художници и учени – от 
последния полски романтик Циприан 
Камил Норвид и визуализиращия полската 
национална памет художник Ян Матейко 
до авторката на баналността на злото –  
Хана Аренд и Анджей Вайда, режисьор 
на филма „Корчак“ (1990), чийто финал 
напомня началните стихове на поемата:

товарен влак
конски вагони
безкрайно дълъг състав
лети през поля и гори
през зелени поляни
лети през треви и билки
тъй тихо, че се чува жуженето на пчели
лети през облаци
през златни лютичета
жълтурчета камбанки
незабравки

Характерният за Тадеуш Ружевич бял 
стих, в който пунктуацията е използвана 
изключително пестеливо, е истинско 
предизвикателство за преводачите. 
Допълнителни преводни „капани“ са вече 
споменатата интертекстуалност, 

вътрешните цитати, използваните 
от автора поетика на мълчанието и 
магическият реализъм. Съвършенството 
е субективна абстракция, към която 
преводачът се стреми, а читателят 
възприема безрезервно или със съмнение. 
Вера Деянова със завидна художествена 
вещина е пресъздала формата и духа на 
поемата и в преобладаващите случаи 
нейните преводачески решения са напълно 
приемливи. Единственото ми възражение 
е употребата на „тълпа“ вместо „маса“, 
тъй като стихът на Ружевич е ясна 
препратка към Манифеста на краковския 
авангардист Тадеуш Пайпер и трудно 
преводимата на български формула на 
трите „М“ „miasto (град), masa, maszyna“. 
Впрочем самият Ружевич, вметвайки, че 
„градът масата машината/ устроиха на 
авангардистите/ лоша шега/ преобразиха 
се в капан“ (за изтребление), вплита в 
поемата си и четвъртата символична 
Пайперова буква „М“ – метафората, а чрез 
мимолетното споменаване на художника 
авангардист Владислав Стшемински (1893–
1952) и неговата теория за „остатъчните 
образи/ сенки“ визуализира паметта на 
изчезналите.
Финалните две части на „ножчето 
на професора“ – „Влаковете все така 
заминават“ и „Последният век“ – 
още веднъж внушават на читателя 
двупосочността на паметта към миналото 
и бъдещето:

Влаковете все така заминават
сега вече от паметта
към Освиенцим Аушвиц
Терезин Грос-Розен Дахау
към Майданек Треблинка
Собибур
към историята

и че художествената трансформация 
на материалното и духовното е най-
успешното средство за лечение на 
травмата и утвърждаването на 
постпаметта:

заминават влакове
от малки станции
от големи железопътни гари
преобразени в музеи на Изкуството
Хамбург Париж Берлин
тук артисти
разполагат своите инсталации
влакове
парни локомотиви ръждясват
по закритите жп линии

Целокупността на българското издание 
изкушава да се сравни как в хода на 
времето художественото изобразяване 
на Холокоста в творчеството на полския 
поет от еврейски произход (съзнателно 
или случайно) се развива в унисон с 
теориите, отразяващи престъпленията 
срещу човечеството, извършени през 
20. век; как от фиксиране на личното 
преживяване се преминава към формиране 
на колективната памет; как споделените 
свидетелства на съвременници (в 
случая на приятеля на Ружевич, проф. 
Порембски) и постпаметта на второ 
и трето поколение непреки свидетели 
на трагедиите субективизират, 
обективизират и оценяват 
преживяванията и впечатленията 
на участниците в трагедията. Би 
било интересно да се спекулира дали 
превръщането на травмата в история, 
а не в място на паметта, „носена винаги 
от живи групи хора“, няма да помири 
констатацията на Зофия Налковска Хора 
на хората причиниха това („Медальони“ 
1945/1946) с предупреждението на Юлиус 
Фучик Хора, бдете! („Репортаж, писан 
с примка на шията“, 1942/1945). При 
всички положения обаче самата поема 
и синтетичността на българското 
издание предизвикват читателите да се 
замислят как събитията се превръщат в 
история, митология, фолклор или места 
на паметта и дали рециклирането на 
паметта може да доведе до нова памет.

ПаНайоТ КаРаГьоЗоВ

„ножчето на професора“ – поема за ръждата 
на забравата и паметта на словото
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В своята стихосбирка „Винаги фрагмент“ (1996 г.)1 
Тадеуш Ружевич публикува „Българска мозайка от 
1978 година“, където впечатленията от авторовото 
посещение в България намират уникален поетически 
израз. Поемата е изградена в характерния за Ружевич 
стил: лаконично изложение, фрагментарен изказ, 
непрестанно търсене на антитезното, на деформацията, 
дефиниране на явленията чрез тяхната липса. Вероятно 
именно заради типичността на използваните в текста 
поетически техники, както и поради заявената още в 
заглавието неполска проблематика, творбата остава 
встрани от рецензентските коментари и критическите 
хвалебствия по адрес на сбирката. Погледнато обаче от 
родна гледна точка, „Българската мозайка“ със сигурност 
надскача границите на стриктно литературоведския 
интерес, защото чрез различните стратегии да се 
опише българското тя гради специфична имагинистична 
проекция2, налагаща нов и болезнено актуален поглед 
към усета за страната като топос едновременно 
на привидно близкото и непостижимо далечното, на 
извечно познатото, свойско, но и на екзотично чуждото 
пространство.
Както е упоменато в края на поетическия текст, 
работата над него отнема дълъг период – от 1978 
до 1994 година. За това време България и Полша не 
просто претърпяват бурни исторически и обществени 
трансформации. В средата на 90-те образът на България, 
граден в годините след Втората световна война, се 
деактуализира, заличава се представата за слънчевата 
страна, безметежния черноморски туризъм, България 
като най-послушната на СССР социалистическа държава 
или като традиционно близка приятелка на Полша3. 
Променят се и институциите, поддържащи тези образи. 
И тъй като от началото на 90-те интересът към 
България и българското в Полша намалява, именно една 
поетическа творба получава шанса не само да разбие 
установените клиширани възприятия, но и да предложи 
нов цялостен образ, обагрен от провокативната 
авторова гледна точка.
Как Ружевич реконструира българското? В текста се 
редуват мотиви, които въпреки своята разнородност 
съграждат контрастна, хаотична и буквално разноезична 
картина. Картина-мозайка, въвеждаща типичната за 
Ружевичевата поетика черно-бяла противопоставеност, 
както и мотива за дефиниране на дадено явление чрез 
неговата липса: „липсата на камък в мозайката / 
възстановява на камъка / формата / празното от камъка 
място / привлича вниманието / към себе си“4. От друга 
страна обаче образът на мозайката директно подхваща 
въпроса за българското като пъстро поле на екзотично 
далечното. Представата за мозайката отключва идеята 
за неподредена действителност, но носи и отглас от 
средновековната мозаечна живопис и принадлежност 
към сферата на византийската православна традиция5. 
В същото време това е наниз от „сини раковинки“ 
(niebieska muszelka) и „червено вино“, твърдо маркиращи 
българските имагинистични константи – морето 
и общодостъпния импортен продукт. Така още в 
първата строфа мозайката ще се вгради както в 
културноисторическата проекция на древното минало, 
така и в стилистиката на туристическа брошура. 
Малко по-нататък обаче творбата ще пренебрегне 
клишираните символи, за да представи съвършено 
различна, дива планинска картина, въвеждаща друга 
отколешна представа за българското – планинско, 
непознато и дори езически-дяволско пространство: 
„обградили са ме скали / ... / в ноздрите ме удари / вгранен 
остър дъх / на козяк и на сирене / върху скалата изникна / 
козел / мръсножълт и рогат“.
След подобно разсичане на въобразената българска 
действителност резките скокове на съзнанието 

1 Tadeusz Różewicz. Zawsze fragment. Wrocław: Wydawnictwo 
Dolnośląskie, 1996.
2 Тук се придържаме към разбиранията за имагинистиката 
и за изграждането на българско-полските културни образи, 
изследвани от Величко Тодоров: Общуване с церемонии или 
български образи на Полша и поляците. Имагинистична студия. 
София, 1999. 
3 Че социалистическите власти трайно налагат такъв 
образ, е достатъчно да посочим за пример началните думи 
в уводната статия от сборника Od Wisły do Maricy (Kraków 
1985): „Вековната традиция на приятелство между народите 
на Полша и България се опира на сходна история, стремеж 
към постигане на независимост и борба за обществена 
справедливост, увенчана с успех след Втората световна 
война“ (Dr Janusz Obodowski. Współpraca gospodarcza i naukowo-
techniczna między Polską i Bułgarią, s. 10). 
4 Всички цитати от текста са по превода на Здравко Кисьов: 
Българска мозайка от 1978 година. В: Тадеуш Ружевич. Битка за 
дъх. София: Карина М, 2003, 160–165. 
5 Православието и ориенталското са елементи, спрямо които 
полската култура гради своята идентичност още 
                                 от ренесансови времена. Този факт, съчетан
                                 с идеята за славянската близост, провокира 
                                 традиционно амбивалентното отношение на
                                 полското съзнание към българската 
                                 проблематика.

Българската мозайка на Тадеуш Ружевич
ще провокират търсенето на контакт с чуждия, 
едновременно близък и непознат човек. Като 
задължително и естествено доказателство за българско-
полските родства и сходства се налага езикът. Очевиден 
е стремежът да се изрази сродното звучене на фразите: 
„премина човек / добро утро / dzień dobry по нашему“. 
Заиграването с идеята за сходната славянска реч обаче 
при Ружевич ще получи типично ружевичевска развръзка. 
Установяването на близост чрез речта, разбира се, се 
оказва иронично-трагично обречено: „премина човек / 
помислих си / ето така ще се разминаваме / до края / и 
след края на света“. Така идеята за мозайката придобива 
ново измерение: като метафора на езиковия пъзел, 
неспособен да преведе същината на словото. В този 
ход на разсъждения е нужно да отбележим, че част от 
приведените фразеологични еквиваленти не са записани 
коректно, макар да е твърде възможно това да се дължи 
на правописни грешки от страна на автора или издателя: 
съответствието на „dzień dobry“ e предадено като 
„dobrе utro“, а питането „Kiedy pan odjeżdża“ е преведено 
със сгрешено ударение: „kogá zaminawáte“. Волно или не, 
тези текстови особености допълнително внушават 
илюзорната преводимост между двата езика, а оттам – 
и между двете култури. Ето защо след неосъществения 
диалог между привидно близките хора и езици текстът 
подхваща мотива за чуждоезичната неславянска култура 
(немска и френска), белязала историческата памет и на 
българи, и на поляци. Темата за чуждото слово променя 
поетическия изказ и в друга насока – символните лутания 
в разграденото чуждо пространство отстъпват на 
желанието да се реконструират педантично съхранените 
детайли от досега с българското.
Характерно за Ружевич е съчетаването на уникална 
метафорика с конкретни факти. Така става и в 
българската поема: между строфите за мозайката и 
усойните скали се полага и съобщение за авторовия 
престой в писателския дом в Ситняково през юли 1978 
година. Буквалното пресъздаване на фактологията 
въвежда в поетическия говор друга стратегия за 
обхващане на чуждия свят: съграждане на българското 
чрез възстановяване на спомени (и от личен, и от 
исторически порядък). В този изказ се полагат и 
подробните описания на експонатите в ловния дворец 
на Фердинанд и Борис III, превърнат след войната в 
писателски дом. Обилните немско и френскоезични 
цитати допълнително разчленяват фрагментарния 
български образ, но въвеждат мотива за историята в 
общия европейски контекст. Същевременно по такъв 
начин опитът за възстановяване на свойската славянска 
диалогичност бива отпратен в сферата на елитарното и 
аристократичното.
Но и тук механичното изреждане води до неизбежен 
провал. Ето защо авторът посяга към българския 
разговорник, търсейки именно репликите, които фиксират 

с еквивалентни езикови единици общите моменти и в 
българската, и в полската история – естествено, това са 
съобщения за ключови, осветени от традицията личности: 
посетилия България Мицкевич и загиналия при Варна крал 
Владислав. И тази идея обаче ще се окаже предварително 
белязана от усещането за невъзвратимо изгубена близост. 
Четенето на изрази от разговорника неслучайно започва с 
„kogá zaminawáte“, сякаш за да фиксира присъствието на 
човека в извечно чужда среда, която ще напусне, независимо 
дали това ще стане „útre“, „sled edna sédmica“ или „sled edin 
mésec“.
А от известните исторически личности и патоса на 
идеологизирания говор се скача към съвременниците: 

„старата поетеса Калина Малина“ „преминава“, без 
да промени скуката на автора: „струва ми се че пише 
приказки за деца / а може би и за възрастни“, „разхождам 
се с прозявки из стаята“. Остранеността от ставащото 
наоколо, повторението на банални дейности насочва 
погледа към пожълтяло меню от 1901 година: с този акт 
се прави последният – отчаян и обречен – опит не само 
за реконструиране на „мозайката“, но и за очертаване на 
неуловимия образ на чуждото. След изписаните на френски 
изискани ястия, след телешкия език със спанак, хайвера и 
салатата от червеноглавче авторът възкликва: „боже мой 
толкова малко / царство а толкова много са яли“, като с 
болезнено актуалната констатация, прерастваща в жест 
на отказ от по-нататъшно взиране в Другия, Ружевич 
като че ли назовава един от новите, постсоциалистически 
подстъпи към българската същност: пространство на 
контраста, съвместяващо по абсурден за външния поглед 
начин историята и съвремието, аристократичното и 
ежедневното, изисканото и профанното. Отказът за 
вникване в родната специфика същевременно връща в 
текста, наново легитимира традиционните маркери 
на българското: този път конкретизирани чрез показно 
непретенциозните „wareni jajca“, „jajca na oczi“, „grach“, 
„piper“, „grozdowa rakija“...
Разбира се, „Българската мозайка“ на Тадеуш Ружевич търси 
очертанията на самия човек – съвременната личност, 
неуловима из висините на високия междукултурен диалог. 
Защото отвъд общите културни реалии и езиковите 
сходства индивидуалността остава неизразена, неразбрана, 
изгубена. Що се отнася до българско-полските взирания и 
декларирането на извечната близост между двата народа, 
то тя остава непостигната нито чрез традицията 
(Мицкевич и Варненчик), нито чрез езика, нито чрез акта 
на дружеското писателско посещение и личните контакти. 
Привидната свойскост и задушевност утвърждават 
идеята за фалшивите официализирани двустранни 
отношения, боравещи с клишета и умозрителни тези, 
но най-тъжното в неосъществената среща в Другото 
пространство остава загубата, липсата на личността сред 
безсмислената фактология на живота. Нещо повече: нито 
един от предложените подстъпи към взаимното опознаване 
не се доближава до въпроса, изказан в края на творбата: „а 
къде е менюто / на онзи човек / който пропадна / изчезна / зад 
завоя на историята / по пътя към Боровец“.
В своята книга за българските образи на Полша и 
поляците Величко Тодоров отделя внимание и на 
родните „прехласвания“ по творчеството и твореца 
Ружевич6. Тодоров говори дори за „българска ружевичевска 
обсесия“. През последните две десетилетия на ХХ век 
полският автор изиграва важна роля за формирането на 
имагинистичните полагания на Полша и полското у нас. 
В същото време се оказва, че писателското посещение на 
Ружевич в България през 1978 г. стимулира обратния процес 
– авторът, който във вдъхновените от многобройните 

си пътувания текстове търси общите лостове, движещи 
човешката психика (усещаща се еднакво отчуждена както 
от голямата история, така и от националната традиция7), 
въвежда в полската поезия една предизвикателна – и струва 
ми се, съвсем навременна – представа за българското.

КаМеН РИКеВ

6 В. Тодоров, цит. съч., 79–82.
7 Върху проблемите на съвременното творчество и 
цивилизация Ружевич говори и в своето българско интервю: 
Художественият взрив и някои други неща (интервю на Б. 
Асенов [Биолчев]) – Пламък, 8/1979, с. 197–200.

Картичка на Тадеуш Ружевич до Здравко Кисьов. Държавен архив, Русе. Архив на Здравко Кисьов. Картичката представлява 
снимка на Бранденбургската врата (Берлин 1990). Предоставена е от Роман Кисьов.
Превод на текста: „Скъпи Здравко, Не знам дали моята картичка ще стигне до Вас, дали адресът е верен? Редакторът 
Столярчик писа ли до Вас? Книгата много ми хареса, дълго боледувах, стар съм, нямам секретар, всичко пиша на ръка. Много се 
извинявам, едва сега намерих Вашето писмо, беше се изгубило. Не знам дали имате „Здрач“? Моля, напишете ми, като получите 
картичката. Напишете ми какво е станало. Притеснявам се дали сте получили отговора ми. Прегръщам Ви сърдечно, Тадеуш 
Ружевич, Вроцлав, 1.06. 2007.“
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Из Българска мозайка от 1978 година

(из „Винаги фрагмент“, 1996)

I
черен камък
бял камък
синя раковина
червено вино
черен камък
жълт камък
липса на камък
в мозайката

камъкът който липсва
е паднал по пътя
към писателския дом
в Ситняково в България
през юли 1978 година

липсата на камък в мозайката
възстановява на камъка
формата
празното от камъка място
привлича вниманието
към себе си

поток от тюркоазни камъни
жълт камък зелен камък
черен

преминава Човек
добро утро
dzien dobry по нашему
загледах се след него
панталони като стара торба
на единия заден бут
черна дупка
на другия кръпка
като слънчогледова пита

отдалечава се

синее
избледнява
избелял
изветрява

обградили са ме скали
изгорели треви
камъни мъх
в ноздрите ме удари
вгранен остър дъх
на козяк и на сирене
върху скалата изникна
козел
мръсножълт и рогат

преминава човек
помислих си
ето така ще се разминаваме
до края
и след края на света
загледах се след него
на единия заден бут дупка
като слънчогледова пита
на другия черна кръпка

(1978–1994)

Т. Ружевич. „Битка за дъх“. Прев. Здравко Кисьов. София: 
„Карина М“, 2003, с. 160–161.

***
синее
бледнее
белее
изветрява
пейзажът и образът на човека
защо този чичко не мога да го докосна
с перо със стих
отново в живота да го повикам

Българската тема солидно и интересно е представена 
в творчеството на редица полски поети. Откриваме я 
в „лингвистичната“ поезия от шейсетте години на ХХ 
век, в Новата вълна и лириката на поколението Хибриди, 
както и в по-късни поетически реализации. Литературните 
факти, които привлякоха моето внимание, бяха някои 
полски поетически творби от края на петдесетте и 
шейсетте години на ХХ век, с акцент върху цикъла на 
Тадеуш Ружевич, озаглавен „Българска мозайка от 1978 г.“. 
Той е създаден по време на творческия престой на автора 
в някогашния Творчески дом на писателите в Ситняково, 
бившата планинска резиденция на цар Фердинанд, но по 
неизвестни причини е публикуван двадесет години по-късно 
в поетическата книга „Винаги фрагмент* Рециклиране“. 
Изключително интересни за мен бяха поетическите 
конструкти на представите за българското, моделирани 
посредством чувствителността на лирическия Аз.
Индивидуалните поетически фрагменти на паметта, 
„българските мозайки“ на Тадеуш Ружевич ни сблъскват с 
образите на нашето родно в чуждото творческо съзнание, 
отпращайки ни към тезата на Теодор Адорно, че именно 
„целостта е неистина“. Ружевич изтръгва фрагменти от 
„системата“ на българския свят, за да обърне внимание 
на тяхната обособеност, на метафизическата им 
незавършеност, а едновременно конкретност, придавайки 
им символически значения. В стихосбирката си „Винаги 
фрагмент* Рециклиране“ поетът изповядва една особена 
метафизика, проникната от деликатна ирония, ако 
лирическият Аз започне да твори верига от значения, 
създаващи „цялото“. България във философския дискурс 
на Тадеуш Ружевич битува винаги във фрагменти, 
родени може би от присъщата на българската история 
и култура накъсаност и необикновената синхронична 
и диахронична екзистенция в тях на различни времена 
и образи. Неговото отношение се проявява от една 
страна, в използвания екзотически код на новооткритата 
непозната древна земя – страна на камъка, на библейски 
образи, от друга страна – фокусира своето внимание върху 
превратностите на историята и накърнения исторически 
континуум, майчиният език на съвременните български 
царе е немският. Сблъсъкът на времена, култури, азбуки, 
представи провокира размислите на автора. Поетическият 
език на Ружевич е компониран от изрази и фрази на полски, 
български, немски и сам по себе си е езикова мозайка. 
(…) вали дъжд/ дъжд вали/ и вали/ пием хербата/ черен чай/ 
в ловния дворец/ на цар Фердинанд/ и цар Борис/ препариран 
орел/ Erlegt von SR. Kön. Hoheit/ Fürst Ferdynand I. von 
Bulgarien/Rimaszégs 9 XII 1904/ Рога на елен/ Erlegtam 21. 
Januar 1912… (Różewicz 1998: 11)
За него цитирането, преплитането на езиците 
не е безгрижна интертекстуална игра, когато 
означаваното и означаващото съвършено са заменяеми. 
Деконструкторската свободна игра на разликите и 

следите, по Дерида, но и по Ружевич, лишава човека от 
стабилна почва под краката му, подкопава неговото битие 
откъм цел и смисъл, тя ускорява „края на човека“ – който 
финал на човешкия живот в метафизическа перспектива 
е отложен безконечно. Частично този край е фиксиран и 
в бездната на езика. В бившата царска ловна резиденция 
на цар Фердинанд, а вече Дом на писателите, по време на 
престоя на Ружевич, поетът ясно съзира фрагментирането 
и противопоставянето на световете, историческите и 
културни меандри на европейския свят, объркването на 
езиците. Поетически Ружевич ги структурира в образи 
и думи – архаичната древност на България и нейната 
немска модерна монархия, почти библейския рилски пастир 
и европейската култура на софийския естаблишмент. 
Същевременно баналността на разговорния език за 
лирическия Аз е в контраст, но и в дълбоко единство, както 
с немскоезичните книги и надписи в аристократичния 
ловен дворец на Кобургите в Рила, така и с универсума 
на природата. В откъслеците на времето поетът полага 
усилия на дешифрира битието и историята в тяхната 
цялост, което в крайна сметка не се получава. В неговия 
поетически свят България носи знамението на евангелска 
притча, съвършеният израз на нейната древност е 
камъкът, прастар и вечен. Ружевич се опитва да стилизира 
късовете в мозайки от камъчета, понякога в тях липсва 
камъче, квинтесенцията на България, според него е именно 
камъкът.
(…) черно камъче/ бяло камъче/ синя раковинка/ червено 
вино/ черно камъче/ жълто черно/ липса на камъче/ в 
мозайката… (Różewicz 1998: 12)
Интертекстуалните и интерсемиотични преноси 
в поезията на Ружевич не служат за засилване 
литературността на поетическия език, книгата „Винаги 
фрагмент* Рециклиране“ не е творба, която бихме 
зачислили към опитите на вече отдавна отшумялата 
през 90-те години лингвистическа поезия. Философските 
внушения и пресъздадените образи носят ценностни 
значения, боравят с една антихерменевтика, чиито 
напластявания и неочакваните езикови лабиринти ни 
отпращат към криволиците и промените в историята, 
духът на времето и мястото е затворен в силата на 
фрагментите, чрез които парадоксално поезията улавя 
живота. В „Българска мозайка от 1978 г.“ автономията 
на „откъслеците“, алюзиите към другите знаци не са 
затворени в свободната игра на значещото. Благодарение на 
сугестивната поетика на текста, изградена чрез снаждане 
на цитати, парафрази, пародии, стигаме до внушенията 
и извода, че въпреки всичко, пропилял толкова много 
неща и ценности в съвременността, лирическият Аз не 
може да се примири със загубата на целостта. Ружевич 
остава чрез „българските мозайки“ верен на философските 
търсения на полската поезия, характерни за част от 
следвоенното поколение автори. Неговият поетически 

свят е потопен в антиномиите на битието и словесата, 
на историческите обстоятелства, авторът е неспособен 
да ги проумее докрай, познанието е невъзможно поради 
изключителната разчлененост на представяния свят. 
Изглежда това поетът разбира в Рила и Ситняково – от 
една страна, невъзможността, неуспехът на всеки опит за 
познание, от друга – България, благодарение на уловеното 
от него единство на противоположностите, е еманация на 
универсални принципи. 
В полската поезия от втората половина на ХХ век 
Тадеуш Ружевич не е първооткривател на българското, 
той е следовник на други автори. Преди него страната 
е вдъхновение за цяло поколение полски лирици от 50-те 
и 60-те години на ХХ век, с миналото си, с античното 
и средновековно наследство по българските земи, тя е 
„страната на камъка“. Именно от тях Ружевич наследява 
този образ. 
Историческата и литературната памет за България, 
колкото и да са отдалечени по време, смисъл, конкретни 
реализации, са активизирани през втората половина 
на ХХ век в един общ дискурс, а именно – миналото є, 
древността на нейната култура, които представи са 
разгърнати в съвременната полска поезия от петдесетте 
и шестдесетте години. България битува в културната 
рецепция, в преживяванията и спомените на следвоенното 
поколение творци, посещавали я по различни поводи. Ана 
Каменска се запознава с нея, както тя самата споменава, 
чрез своя съпруг, поета Ян Шпиевак: …който за първи път 
след войната посети страната и се върна възхитен от 
нейните пейзажи, старата култура и народа є (Kamieńska 
1988: 52).
Рецепцията на българското е обособена не само по 
семантически принципи, но и по географски, любими 
на полските поети райони са Черно море, античните 
черноморски градове, планините, историческите центрове. 
Сред тях особено място заема Велико Търново, който 
град, наред с древните си забележителности, изгражда в 
творчеството на споменатите автори представата за 
историчността и културата на „страната на камъка“.

ГаЛЯ СИМеоНоВа-КоНаХ

Kamieńska A. (1987), Notatnik 1973-1979, Wydawnictwo W 
drodze, Poznań.
Różewicz T. (1998), Mozaika bułgarska z roku 1978 [w:] Zawsze 
fragment* recycling, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.

Текстът е част (с малки изменения) от научното 
изследване на авторката „За „Българските мозайки“ 
и княгиня Венцеслава-Виола в полската литературна 
и културна памет“, публикувано в изданието на 
университета в гр. Лодз, Полша (SLAVICA LODZIENSIA, 
бр. 2, 2018, с. 233–244; http://dx .doi .org/10 .18778/2544-1795 .02 
.23) 

Винаги фрагмент*?

Тадеуш Ружевич 

Творбата е писана заедно с „Българска мозайка“, но е 
публикувана по-късно в тома от 2012 г. „това и онова“ 
(to i owo) със заглавие „Улов“ (Połów). През същата 
година Ружевич я праща подписана до З. Кисьов и П. 
Стефанов. По този въпрос вж. J. Stolarczyk, Ewangeliczny 
połów (https://www.biuroliterackie.pl/biblioteka/recenzje/
ewangeliczny-polow-2/).

улових го случайно
а сега изтича
през памет през думи
плува към небитието

а всъщност това мигновение
тази снимка от мойте очи заснета
ми яви Човешкото Същество

никакъв глас от небето
само две думи
„добро утро“
и старото му лице

в дреха небесносиня
очи избледнели
коса посивяла
измачкана шапка
чепата тояжка вместо бастун
и черни (прашни) обувки

15/16 юли 1978 г.
Творческия дом в Ситняково, България

„Литературен вестник“, бр. 12, 2012, с. 1, прев. Първан 
Стефанов.
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Пиесата „Картотека“ на Тадеуш Ружевич е едно от 
емблематичните заглавия на европейския театрален 
неовангард и по-специално на театъра на абсурда. 
Написана в периода 1958–1959 и публикувана за първи 
път в сп. „Диалог“ през 1960 г., през следващите две 
десетилетия тя е поставяна често в европейските 
страни и САЩ и оказва силно влияние върху 
развитието на съвременното драматургично писане и 
обновяването на театралния език.
В своето първо драматично произведение, което 
създава под въздействие на въодушевлението си 
от „В очакване на Годо“ (1953), „Краят на играта“ 
(1957) и „Последната лента на Крап“ (1958) на 
Бекет и на пиесите на Йонеско от 50-те, Ружевич 
успява по невероятно въздействащ начин да допълни 
екзистенциалния песимизъм на западноевропейското 
движение на абсурдизма с полската травма 
от Втората световна война и последвалото я 
катастрофично опустошение на човека. Образът на 
неговия Герой, който по време на цялото действие 
на пиесата (на целия си живот) лежи в леглото си, а 
стаята му е без прозорци, но с две винаги отворени 
една срещу друга врати, през които непрекъснато по-
бързо или по-бавно преминават хора и това я прави да 
изглежда така, като че ли през нея „минава улица“1, 
остава завинаги в съзнанието ти, ако поне веднъж си се 
срещнал с необичайния текст на полския авангардист.
В България „Картотека“ е поставена за първи път* 
през 1978 г. в Театър „София“ (премиера 19 февруари 
1978 г.). Всъщност появата на представлението е част 
от по-голяма държавна инициатива за представяне на 
полския театър и полската драма у нас, наречена „Дни 
на полската драматургия и театър“. Инициативата 
обхваща първата половина на годината и се изразява 
в гостуване на няколко полски трупи и в създаване на 
спектакли по полски пиеси от полски екипи (режисьор, 
сценограф) в български театри. Така в българския 
театрален афиш в края на 70-те се появяват 
„Делото Дантон“ на Станислава Пшибишевска с 
режисьор Анджей Вайда в Театъра на българската 
армия, „Картотека“ на Тадеуш Ружевич с режисьор 
Кажимеж Браун в Театър „София“, „Танго“ на Славомир 
Мрожек в Бургаския театър и др. „Полските дни“ 
преминават с голям успех, повечето спектакли правят 
много силно впечатление с експерименталния си 
сценичен език и с откровеното дълбинно изследване на 
травмите, страховете и обсесиите на съвременния 
(тогава) човек – и специално източноевропеец – и 
неговото отчуждение и вътрешна съпротива срещу 
комунистическата система. 
Повечето от спектаклите са пространно коментирани 
на страниците на тогавашната специализирана преса, 
а (макар и поизбледнели) спомени за тях могат да 
се чуят от по-възрастните театрали и зрители 
и до днес. В този контекст реконструкцията на 
постановката на „Картотека“ и на нейния отзвук 
при появата є на пръв поглед изглежда относително 
лесно начинание. Но се оказва точно обратното. 
Сред многото обзорни статии и отзиви за отделни 
представления от програмата на „Дните на полската 
драматургия и театър“, за първата реализация у нас 
на емблематичния текст на Ружевич има само две 
по-подробни рецензии (на Гочо Гочев2, която е част от 
цялостен преглед на продукцията на Театър „София“ 
през сезона, и на Анна Топалджикова3 за изпълнението 
на Коста Цонев в ролята на Героя), въпреки че 
постановката неизменно се споменава в общите 
обзори4 като успешна. 
Разбира се, разгледана в контекста на социокултурния 
климат на България от края на 70-те години на 
миналия век, приглушената официална рефлексия за 
първата постановка у нас на знаменития драматичен 
текст на Ружевич (и контрастът є с въодушевения 
прием на зрителите и на повечето представители 
на театралното съсловие) не е изненада. Основната 
причина за сдържаната официална реакция е 
идеологическа – „Картотека“ и като пиеса, и като 

1 Ружевич, Тадеуш. Картотека. – В: Ружевич, Тадеуш. Пет 
пиеси. (Превод Божко Божков). Университетско издателство 
„Св. Климент Охридски“, София, 1992, с. 11.
2 Гочев, Г. Интересен път. За и по повод на някои спектакли на 
театър „София“. – Театър, 1978, бр. 12, с. 17-23.
3 Топалджикова, А. Коста Цонев в ролята на „Героят“. – 
Народна култура, бр. 22/2.06.1978 г.
                                                         4 Виж например: Добрев, Ч. Дни на 
                                 полската драматургия и театър. Анализи 
                                 на съвременната действителност. – Народна 
                                 култура, бр. 23/9.06.1978 г.

постановка директно се изправя пред базисни гласно 
и негласно съществуващи идеологически бариери и 
забрани, поради които абсурдистката драматургия 
отсъства, или по-точно присъства, по специфично 
преработен и трансформиран начин на българската 
сцена почти до края на 80-те. Най-кратко тези 
идеологически бариери могат да бъдат резюмирани 
така. Драмата на абсурдизма е програмно фокусирана 
върху личността; върху битието на личността. В 
края на кризисното първо десетилетие след Втората 
световна война тя довежда до пределния му вид 
актуализираното от екзистенциализма схващане 
на символистите за същността на човешкия 
живот. Според това схващане светът е хаотичен 
и неподлежащ на рационално обяснение. Човешкото 
същество е захвърлено да прекара краткото си 
земно съществуване в непозната, непознаваема и 
застрашаваща вселена. Единственото нещо, което 
то знае със сигурност за себе си и за своята ситуация 
в тази вселена, е фактът, че трябва да умре. Всичко, 
което му е отредено, е да понесе абсурдността на 
усилието да живее в свят без стабилни ориентири в 
очакване на смъртта. Драмата на абсурдизма намира 
максимално концентрирания и директен израз на 
тази базисна екзистенциална ситуация. Въпросът за 
смисъла на човешкия живот и за мястото на човека в 
хаотичния и непознат свят е нейното непосредствено 
съдържание. Както стана дума по-горе, в театралните 
текстове и специално в „Картотека“ на Ружевич 
този същностен за абсурдистката драма въпрос 
е допълнително форсиран от опустошителните 
последствия за човешкото същество от травмата от 
Втората световна война. В условията на утвърдения 
канон на социалистическия реализъм „без граници“ в 
България в онези години, според който театърът и 
въобще изкуството трябва – директно или индиректно 
– да утвърждава комунистическите ценности, т.е. 
една оптимистична, рационално познаваема и ясно 
регламентирана действителност и мястото на 
отделния човек в нея, подобен откровен, тревожещ и 

разколебаващ въпрос е недопустим. По тази причина 
„Картотека“ и нейният майсторски и болезнено 
нагледен (сценографи Войчех Янковяк и Михаил 
Йенджейевски) сценичен прочит на режисьора Кажимеж 
Браун се оказват неудобни, но и неочаквано вълнуващи и 
привлекателни. 
Същинската историческа реконструкция на спектакъла 
„Картотека“ на Тадеуш Ружевич в театър „София“ 
през 1978 г. и обективното проследяване на неговия 
отзвук и последвало въздействие в българското 
театрално пространство от края на 70-те години на 
ХХ в. все още предстоят. Но те безспорно започват 
от проникновените и откровено споделени впечатления 
на двамата рецензенти, които споменах по-горе:
„…Има явления по-леко податливи за сценична 
защита и други – далеч по-трудни. Постановката 
на „Картотека“ представлява такава сложна 
задача. … Потокът на подсъзнанието [в пиесата 
на Ружевич] с неговите постоянни прекъсвания и 
обрати, с необичайните връщания в миналото, с 
острия поглед към настоящето, дори към бъдещето 
… целият привиден хаос от сложно преплитане от 
минало и настояще е организиран в плътно очертана 
художествена идея. … С помощта на режисьора 
актьорите усетиха своеобразната стилистика на 
автора. И още веднъж потвърдиха високото равнище 
на своята дарба. … Силата на този спектакъл е не само 
в майсторски осъщественото преливане на минало и 
настояще, в органичността му. Тя е и в остротата 
на етичните стълкновения, в изразителността на 
формата“5 (Гочо Гочев, „Интересен път. За и по повод 
на някои спектакли на театър „София“, сп. „Театър“, 
1978 г).
„Човек в леглото. Край него минава животът му. В 
леглото човекът се ражда и умира. Обикновеният 
човек, който не е герой. Неслучайно персонажът е 
наречен „Героят“. В това определение има едновременно 
и иронично отношение към класическия драматургичен 
образ и към апатията, която превръща съвременния 
човек в антигерой. Пиесата „Картотека“ на Т. 
Ружевич проследява самия процес на закърняване на 
някои човешки черти и най-вече волята за действие 
и взаимодействие у героя. Постановката на гост 
режисьора Ка[ж]имеж Браун до голяма степен може 
да бъде разгледана като моноспектакъл, тъй като 
цялата сложна конструкция на пиесата от монтажно 
свързани помежду си ретроспекции има единствената 
функция да разкрие героя. И въпреки че пиесата, както 
и спектакълът търсят директното въздействие на 
дискусията от брехтовски тип с обобщени типизирани 
образи, Коста Цонев създава един сложен и многопланов 
образ“6 (Анна Топалджикова, „Коста Цонев в ролята на 
„Героят“, в. „Народна култура“, 1978 г).
Ценно свидетелство за спектакъла е и неговият 
радиовариант за рубриката „Радиотеатър“ на БНТ, 
направен през 1980 г. от режисьорския екип Кажимеж 
Браун и Мария Нанчева с голяма част от актьорите, 
участващи в постановката на театър „София“, 
включително и Коста Цонев в ролята на Героят. 
Записът е излъчван няколко пъти през годините и 
наскоро, на 31.05.2020 г., беше излъчен отново. 

КаМеЛИЯ НИКоЛоВа

* КаРТоТеКа 
от Тадеуш Ружевич

Превод Божко Божков
Постановка Кажимеж Браун, асистенти Яцек Векслер 
и Гинчо Илчев, сценография Войчех Янковяк и Михаил 
Йенджейевски, музика Кирил Дончев, пластика Христо 
Руков, сценичен бой Юлий Абаджиев.
Участват: Коста Цонев, Мариана Хаджихристова, 
Дора Стаева, Васил В. Кирков, Йоанна Попова, 
Лидия Вълкова, Невена Мандаджиева, Доси Досев, 
Ицхак Финци,Тодор Колев, Георги Миладинов, Мая 
Драгоманска, Мая Владигерова, Гергана Кофарджиева, 
Елена Шивачева, Кина Дашева, Димитрина Савова, 
Руси Чанев, Николай Антонов, Клара Армандова, 
Сашка Братанова, Бистра Влахова, Илка Зафирова, 
Иван Григоров, Доротея Тончева, Белла Цонева, 
Стефан Илиев, Кирил Господинов, Продан Нончев, 
Стефан Поляков, Любомир Младенов, Иван Стефанов, 
Александър Палиев, Светозар Неделчев, Васил Вачев, 
Илия Раев, Николай Антонов, Гинчо Илчев, Кирил Цонев, 
Станьо Михайлов, Петър Славов, Рашко Младенов, 
Димитър Ганев.
Театър „София“, премиера 19 февруари 1978 г.

5 Гочев, Г. Цит съч., с. 17-18.
6 Топалджикова, А. Цит. съч.

Постановката на „Картотека“ 
на Тадеуш Ружевич в театър „София“:
един мощен нов глас, разтърсил българския 
театрален пейзаж в края на 70-те

Коста Цонев, 1978 г.

Здравко Кисьов  
и Руси Чанев.
Представяне на 
„Битка за дъх“ в 
Полския институт, 
2003. Сн. Роман 
Кисьов
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Калина Бахнева

Съвременното говорене за културното наследство 
на Елада и Рим буди трагичен смях – това е едно от 
посланията на драмата/комедията на Тадеуш Ружевич 
„Групата на Лаокоон“ (Grupa Laokoona, 1962). В 
известната скулптура на Агесандър, Атенодор и Полидор 
от Родос културата на Древна Гърция и ренесансовият 
вариант на Гръцката античност са неразчленимо 
свързани. Шедьовърът е открит през 1506 г. по време на 
разкопки на Есквилин – един от седемте римски хълма. 
Папа Юлий II (1443–1813) откупва скулптурата и я излага 
в Белведер – художествената галерия на Ватикана. 
Гениалната творба на античните гръцки скулптори е 
реставрирана от Джовани Анжело Монстроли, един от 
учениците на Микеланджело1. Редом с името на Ел Греко 
(картината „Лаокоон“), по-нататъшният живот на 
античното произведение се свързва с творческия гений 
на Тициан, комуто се приписва карикатурата на Лаокоон. 
В картината от 1543 г. на италианския художник 
фигурите на древния жрец и неговите синове са заменени 
с маймуни. 
Проблематизираната от Ружевич тема „Лаокоон“ е 
предшествана от обобщението є при Виспянски. Сцена 
XII в драмата „Ахилеис“ (Achilleis, 1903) представя 
разговора между Лаокоон и Приам, мястото на 
действието е храмът в Илион – старото име на Троя. 
В репликите и монолозите на Лаокоон говори преди 
всичко страданието. То е чувството, което конструира 
драматургичната същност на героя и аргументира 
вечния живот на Лаокоон като символ на (не)
заслуженото / неизбежно божествено наказание.

Каквото и да сториш, Бог ще те накаже2.

Горчивата констатация за несправедливия Бог, който 
о(т)съжда всяко деяние, е насочена към Приам, който 
е уверен, че човек твори съдбата си независимо от 
божествената сила. Словесната реакция на Лаокоон е 
логична – в резултат на отреденото свише загиват в 
страшни мъки синовете на античния жрец. Образите на 
децата в спомените на героя са изградени двупосочно. От 
една страна, те са непрежалими рожби, от друга: синове 
змии. Виспянски чертае своята версия за недостойното 
съвременно поколение. Драматургът продължава 
болезнената за Полския романтизъм тема бащи – 
деца, която Словацки развива в „Анхели“. Образите на 
влечугите смислообразуват идентичността на днешния 
полски човек: „My gady“3 – завършва един от своите 
монолози Лаокоон, който идентифицира себе си и своите 
съвременници с влечуги. Последната дума във финала на 
сцената, посветена на живота в Илион (Троя), е ЗМИИ 
(WĘŻE)4. Това са тварите, чиито огромни глави преди 
това заплашително се поклащат в тъмнината върху 
каменното ограждение на кладенеца. Те препречват 
достъпа до бликащата в земята живителна вода, която 
може да утоли жаждата на днешните поляци.
Хиперболизираният образ на змиите логически завършва 
сцената, в чието начало е поставено малко дървено 
конче. То е символ на невъзможното достигане на 
древните дори в предателство, ироничен спомен за 
някогашния Троянски кон. Хиперболата (змиите) и 
литотата (дървеното конче) изграждат образа на 
полското общество, което, разяждано от вражди, е 
неспособно да пресътвори героизма на античните хора.
Драмата на Ружевич актуализира „слънчева“ Италия – 
страната, в която се съхранява и може да се съзерцава 
легендарната „Група на Лаокоон“. От Рим се завръща 
Бащата (Първият пътник), познавачът на класическото 
изкуство, който дискутира във влака впечатленията си 
от видяното в италианската столица. 
За Ружевич влакът – „електрическият кон“, един 
от символите на съвременната цивилизация – е 
традиционно пространство на демитологизираните 
високи (романтически) образци. Към образа на влака 
проявява интерес и Станислав Игнаци Виткевич 
(Виткаци). В драмата „Лудият локомотив“ (Szalona 
lokomotywa, 1923) на Виткаци влакът, който бясно 
препуска към неизвестното, е една от „деформираните“ 
динамични цивилизационни реалии, съдържаща 
потенциала за доближаване до метафизичната Тайна 
на съществуването. Според Виткаци тя може да бъде 
постигната по пътя на нарушените/изкривените форми 
на реалния и художествен живот. Ружевич се дистанцира 
от метафизиката на автора на „Лудият локомотив“ и 
търси стимули за творчески живот в сивото ежедневие. 
В стихотворението „За сбогом на поета и пътническия 
влак“ (Na odejście poety i pociągu osobowego) от Тадеуш 
Ружевич смъртта на поета е сравнена с тръгването 
на пътнически влак, който минава през гарата с 
прозаичното име Зебжидовице. В творчеството на този 
1 Легендата приписва авторството на „Лаоокон“ на 
Микеланжело.
2  Wyspiański, Stanisław. Achilleis. – W: Wyspiański, Stanisław. 
Dzieła zebrane. Redakcja zespołowa pod kier. L. Płoszewskiego. 
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1958–1971. T. VII. Akropolis. 
Achilleis, s. 88.
3 Ibidem, s. 90.
4 Ibidem, s. 95.

автор влакът е само един от метафоричните образи 
на съвременния творец, чиято същност е неделима от 
всекидневния живот. В драмата „Групата на Лаокоон“ 
преди същата спирка героят се среща с Митничарите, 
които дискутират задълбочено върху естетиката и 
труда „Или-или“ на Сьорен Киркегор. Речта на учените 
митничари въвежда във властващите в страната 
„дезинтеграция, алиенация и фрустрация“5, които в 
драмата на Ружевич имат много имена. Човекът е 
част от разпадащото се семейство, отчуждена от 
„високия“ смисъл на съществуването и от идеалите на 
класическото изкуство, личността живее в състояние на 
професионална неудовлетвореност. 
Тези същности на съвременното полско общество от 
60-те години на миналия век намират израз преди всичко 
в езика. Пиесата на полския драматург продължава 
великолепно обобщената в драмата „Картотека“ 
(Кartoteka, 1960) тема за баналния език, псевдонаучния 
жаргон и неуката реч. В драмата „Групата на Лаокоон“ 
класическото знание на предците (Дядото – бащата 
на Бащата), буквалистичното цитиране на трактата 
„История на изкуството на древността“ на Йохан 
Йоахим Винкелман и изследването „Лаокоон, или за 
границите на живописта и поезията“ на Готхолд Ефраим 
Лесинг се разминават с екзалтираното преживяване на 
класическите и съвременните артефакти (Бащата). 
Приповдигнатото говорене на този герой пък „среща“ 
абсолютната отчужденост от всякакви изяви и форми 
на духовното начало (Синът). Идеалът на древните гърци 
за свят, основан върху преодоления и организирания хаос, 
се оказва неактуален за действащите лица в драмата 
на Ружевич. Диалогът хаотично смесва специализирания 
немски език на Дядото, емоционалното слово на Сина, 
трафаретната реч на Майката, невежествените 
формулировки на Сина, който иска да запише „филология 
или класическа стоматология“6, неразбираемите 
„критически“ изказвания на Приятелката7, патетичните 
излияния на членовете на журито в конкурса за паметник 
на полския романтически поет. Дисхармоничното 
обединяване на противоположни говорни стилове 
(научен и всекидневен) с понятия, характерни за 
различни области на знанието, е типично за почти 
всички драматургични герои. Тези изрази на объркания 
и бездуховен свят на съвременния човек показват 
личността и човешката общност като безвъзвратно 
разделени от представите на античните за красиво и 
добро.
Понятията „калокагатия“, „страх и състрадание“, 
които прозвучават в диалозите на героите, са лишени 
от смисъл и „чужди“ на произнасящите ги лица. 
Казаното не свидетелства за елементарно познаване на 
Платоновата естетика/етика или на Аристотеловите 
принципи на катарзисното въздействие на трагедията. 
Отдалечено от същността на античния дух, днешното 
общество познава Класическата древност формално 
или я преживява патетично. Символ на непреодолимото 
различие между минало и сегашно е един от проектите 
за скулптура, представяща „групата“ на великите поети 
пророци на Полския романтизъм.

В този огромен стъклен резервоар, който наистина 
прилича на бутилка, творецът е вместил целия живот 
на поета. Авторът се е позовал на традициите на 
народния примитивизъм, където в една бутилка от 
водка примитивистите успяват да поместят Голгота 
или цяла платноходка. Национално и прозрачно по форма. 
Съдържанието може да се види с просто око. Моля, 
заповядайте! Ето тук, господа, ние виждаме целия живот 

5 Ружевич, Тадеуш. Групата на Лаокоон. – В: Ружевич, Тадеуш. 
Пиеси. Прев. Б. Божков. София: Валентин Траянов, 2011, с. 70.
6 Пак там, с. 90.
7 „Съвсем бях забравила за този легендарен жрец от Троя 
[Лаокоон – б. м., К. Б.]. Агсандрос, Полидорос, Атинодорос... 
Всичко ми се изпари от главата. Едно нещо не го ли използваш, 
бързо се забравя. Лесинг, Винкелман, „Хамбургска драматургия“ 
(пак там, с. 83).

на Юлек8 – от началото до края. Това е Вилно, това – 
Кшеменец9, тук е планината, а тук река Иква. Тук е Людка 
Шнядецка10, а това Сали11. А тук виждаме сцена, на която 
Словацки връчва купа на Мицкевич. Там пък друга сцена, 
изобразяваща обществото на месианците. Мицкевич 
е хванал Словацки за разтворената му яка и с думите 
„пашол вон“, го изхвърля през вратата. Всичко това е 
от гипс и обкръжава като венец кубистичната фигура на 
поета – пророк, където главата и краката са изпълнени 
реалистично. В тази бутилка, която ще бъде висока 
осемнадесет метра, ще се вкарат всички тези фигури, 
въздухът ще се изтегли, а бутилката ще се запуши с тапа 
от гранит. Всичко ще бъде поставено на оръдеен лафет, за 
да може да се мести от едно място на друго. С една дума, 
ще бъде подвижно12. 

Конкурентни на този проект са още две идеи за 
скулптурна група на полските романтически поети. 
Освен на гипса и гранита те „залагат“ на алабастъра и 
мрамора – основния градивен материал на античните 
статуи. Съчетанието между тези разновидности на 
строителната/„творческата“ материя отговаря на 
разностилния езиков свят на героите и съответства 
на абсурдно обединените „идейни“ послания на гипсово-
гранитно-мраморното изделие/„произведение на 
изкуството“. Един от членовете на журито заявява:

Признавам, че на мене повече ми допада съседният проект. 
Да, именно този. Паметник на поета във формата на 
стенен часовник. Стената е от гранит. На стената –  
надпис: „Живях и страдах с вас“13. На циферблата – 
написани заглавията на произведенията на поета. Горе, над 
циферблата от черен мрамор, има малка куличка от бял 
мрамор, от която всеки час изскача фигурка с образа на 
Юлиуш Словацки и с кукане отброява часовете. Изобщо 
буди народа14. 

ПЪРВИ ЧЛЕН НА ЖУРИТО. Да кука? Е, това е малко 
екстравагантно. По-скоро би могъл да рецитира нещо от 
„Мазепа“ или „Кордиан“15. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ. Тук виждаме поета като обикновен 
чиновник във финансовата служба, където Словацки е 
работил. Панталоните и главата му са от гранит. Около 
главата – малка галерийка във формата на Вавелския 
двор. Тук авторът е свързал националната форма с 
астрономическо съдържание. Струва ми се, че леко 
загатнатата форма на якичката на Словацки, също така 
от гранит, говори за една от специфичните черти на тази 
поезия, която мени своите нюанси като сапунен мехур, 
но която е в състояние да гърми и да бляска като мълния, 
когато е необходимо16. 

ВТОРИ ЧЛЕН НА ЖУРИТО. Аз съм по-склонен да приема 
съседния проект. Той е предаден в твърде лиричен план. 
Тук ние виждаме поета, който наднича зад един храст. 
Заобикалящата го композиция от фигури сякаш крещи: 
„Полша! Полша!“, а поетът ги пита: „Полша, ала каква?“. 
Фигурите са от гипс, храстът – от гранит, а поетът – 
от алабастър. Въртяща се глава с цилиндър в естествена 
големина17. 

Има гениални произведения на изкуството на кича. Това 
доказва Херман Брох, който към гениите на този род 
култура причислява Михаил Чайковски, Рихард Вагнер, 
прерафаелитите, Салвадор Дали18. Списъкът от автори, 
залагащи върху „ефектното“ творение, би могъл да бъде 
продължен с името на Лудвиг II (1845–1886), краля на 
Бавария, спомоществователя на Вагнеровия театър в 
Байройт. Вдъхновен от операта „Лоенгрин“, посветена 
на рицаря лебед, „безумният“ крал създава приказния 
дворец „Нойшванщайн“ („Нов лебедов камък“), който 

8 Юлек – Юлиуш Словацки (бел. прев.).
9 Кшеменец – родното място на Юлиуш Словацки (бел. прев.).
10 Людвика Шнядецка – любимата на Словацки (бел. прев.). 
Юлиуш Словацки обобщава иронично образа на избраника 
(офицера Владимир Римски-Корсаков, загинал  по време на 
Руско-турската война oт 1828–1829 г. край Шумла (Шумен) на 
първата си голяма и несподелена любов – Людвика Шнядецка 
– в поемата „Пътуване до Светите земи от Неапол“ (Podróż 
do Ziemi świętej z Neapolu, 1839), а Чеслав Милош предава 
историята на любовите на Шнядецка във фрагмента „Един 
живот“ от книгата „Крайпътно кученце“ (Прев. В. Деянова. 
София: Балкани, 2011, с. 103).
11 Сали – умалителното име на майката на Словацки, Саломея 
Словацка-Бекю. Под името на майка си на гроба є в Кшеменец 
Словацки изписва: „На най-скъпата Сали“.
12 Ружевич, Тадеуш. Групата на Лаокоон…, с. 96.
13 Начало на стихотворението на Словацки „Моето завещание“. 
Прев. Д. Габе (бел. прев.). – В: Словацки, Юлиуш. Избрани 
произведения. София: Народна култура, 1958, с. 65.
14 Ружевич, Тадеуш. Групата на Лаокоон..., с. 94.
15 Драми на Словацки.
16 Ружевич, Тадеуш. Групата на Лаокоон..., с. 95.
17 Пак там.
18 Broch, Hermann. Kilka uwag o kiczu. Przeł. D. Borkowska. – 
W: Broch, Hermann. Kilka uwag o kiczu i inne eseje. Przeł. D. 
Borkowska, J. Garewicz i R. Turczyn. Warszawa: Czytelnik, 1998, s. 
109.

Змии, дървено конче и „класическа стоматология“

на стр. 10

Тадеуш Ружевич със съпругата си
© Семеен албум
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декорира с картини, напомнящи за митическия свод на 
Вагнеровите музикални драми. 
Брох свързва началото на кича с Романтизма, с 
характерното за романтическото съзнание екзалтирано 
и невротично възвисяване на любовта, красотата, Бога. 
Буржоазното съзнание противопоставя на екзалтацията 
пуританизма, под който се укрива потисканото 
желание за осъществяване на еротичното и сексуалното 
начало, угнетеният вътрешен живот на личността19. 
Хипокризията „избива“ в нереално разкрасените форми, 
представящи нереализирания стремеж за нарушаване на 
обществената/религиозната (моралната) конвенция и за 
сбъдване на скрития блян. 
Разпространението на кича се дължи на въздействието 
му върху емоционалното начало, на способността му 
да влияе върху човешката сантименталност. Брох 
припомня за изказването на „стария“ Карамазов, според 
когото там, където властва сърцето, основанията на 
разума са съмнителни20 и открива общо място между 
рационализма и насладата от живота. 

[…] хората, разсъждаващи рационално, обикновено 
стигат до извода, че трябва да се черпи от всички 
наслади, които животът предлага. От друга страна, 
рационализмът изисква да се гледа на света трезво и ясно, 
реалистично и без илюзии, а така скоро откриваме, че 
жестокостта и ужасите на живота ни пречат да му се 
наслаждаваме безгрижно: трябва или като римляните 
при гладиаторските игри, като Нерон или Борджия да 
извисим ужасното до красивото, за да постигнем пълна 
наслада от живота, или да си затваряме очите пред 
грозотата и жестокостите, да отбираме красивото, за да 
бъде естетически „отбрано“ и да ни дава възможност за 
непомрачена наслада. Но и утвърждаването, и отричането 
на жестокостта, въпреки рационалистичното изискване 
за неприкритост, представлява всъщност естетическо 
гримиране на грозното чрез хипертрофиране или 
подслаждане: то означава да отричаме съществуването му, 
криейки го зад една „декорация“21. 

В полската култура на сърцето литературата на кича 
има силни традиции. Патетично-сантименталните 
проекти за „кичовати“ паметници на поетите 
пророци в драмата „Групата на Лаокоон“ имат 
своята предиистория. Към полския литературен 
кич може да бъде причислен романът „Quo vadis“, 
който оригиналният критик на полския модернизъм 
Станислав Бжозовски характеризира като „идиличен 
пасквил“22. В този род романови повествования 
донякъде се вписва епосът на Елиза Ожешкова 
„Край Неман“ (Nad Niemnem, 1888) и със сигурност 
– известният мелодраматичен роман на Хелена 
Мнишкувна (1878–1943) „Прокажената“ (Trędowata, 
1909), посветен на сълзливата любов между девойка 
от нисшите сфери с полски аристократ. Периодът 
след Втората световна война обогатява популярната 
литература с творбите на социалистическия 
реализъм, които са извор на непрестанен „плитък“ 
оптимизъм.
Неслучайно след 1956 г., в противовес на монументалната 
и тенденциозна пропагандна литература и на присъщото 
є повърхностно/оптимистично разкрасяване на света, 
се развива изкуството на „турпизма“ (от turpis, лат., 
„грозен“), характерно за поезията на Станислав Гроховяк 
(1934–1976), Анджей Бурса (1932–1957), Ернест Брил 
(1935–2007) и живописта на Йежи Дуда-Грач (1941–2004). 
Грозотата пречиства – заявява лирическият човек 
от стихотворението „Чисти“ (Czyści) на Гроховяк, 
който в статията „Турпизъм, реализъм, мистицизъм“ 
(Turpizm, realizm, mistycyzm, 1963) излага причините за 
бунта срещу доминиращата естетическа конвенция. 
Нарочно експонираната грозота при тези творци се 
проявява в осакатените човешки фигури, белязани 
от отблъскващата старост или от натуралистично 
обобщената драма на живота. 
Превесът на формата в културата на кича замаскира 
екзистенциалния трагизъм, без който съществуването 
е невъзможно. Милан Кундера твърди, че подобно на 
вярата, политическият и естетическият кич означава 
„категорично приемане на битието“23. В съгласието 
си със сътворяването на света като добър и правилен, 

19 Ibidem, 115–116.
20 Broch, Hermann. Kilka uwag o kiczu…, s. 109. Цит. по: 
Rogucki, Jacek. Trywialność piękna – kicz. – Dyskurs, 
2004/2005, № 2, s. 40.
21 Брох, Херман. Изкуството и неговият антистил в края на XIX 
век. – В: Брох, Херман. Песента на Нерон. Прев. К. Михайлова. 
София: Народна култура, 1984, 11–12.
22 Brzozowski, Stanisław. Legenda Młodej Polski. Kraków–Wrocław: 
Wydawnictwo Literackie, 1983 – фототипно издание по: 
Brzozowski, Stanisław. Legenda Młodej Polski. Lwów: Nakładem 
Księgarni Polskiej Barnarda Połonieckiego, 1910, s. 82.
                                                                                       23 Кундера, Милан. Непосилната 
                                                   лекота на битието. 
                                                   Прев. А. Пенчева, София: Колибри, 
                                                   2000, с. 253.

кичът изключва от зрителното си поле „органически 
неприемливото“. 

Ако съвсем доскоро думата „лайно“ беше заменяна с 
многоточие, това не ставаше по морални съображения. 
Нали няма да седнете да убеждавате някого, че лайното 
е неморално! Неприемането на лайното е метафизично. 
Моментите на дефекация са ежедневно доказателство 
за неприемливостта на Сътворението. Или – или: или 
лайното е приемливо (и в такъв случай трябва да спрем 
да се заключваме в клозета!), или сме създадени по 
неприемлив начин.
От това следва, че естетическият идеал, 
съответстващ на категоричното приемане на 
битието, е светът, в който лайното е отречено и 
всички се държат така, сякаш то не съществува. Този 
естетически идеал се нарича кич24.

Поезията на турпистите, която според 
противниците им (Юлиан Пшибош25) възпява 
„плъховете, изпражненията и трупната отрова“26, е 
иронична към предходниците: към хуманистите, които 
„обичали човека“, рационалистите, които „обожавали 
човека“, романтиците, „защото са били толкова 
романтични“27. 
Концепцията за „[б]олно – осакатено – грозно – 
всекидневно“28 изкуство е провокативна спрямо 
традицията и съвременността. „[П]ървата 
половина на XX в. и най-вече 60-те години на века 
…, пише Еко, е сцена на драматична борба между 
Красотата на провокацията и Красотата на 
потреблението“29. В средата на миналото столетие 
единствено абстрактното изкуство напомня 
за класическата „естетика на пропорциите“. В 
сравнение с широко разпространяващия се попарт 
рецепцията на абстракционизма е ограничена. 
Съзерцаването на абстрактните картини, в които 
личи „неопитагорейско“ завръщане към естетиката 
на пропорциите, се съпровожда с въпросите: „какво 
изобразява?“ и „нима това е изкуство?“30. Надделява 
културата на постмодернизма, в която разликата 
между провокативното и потребителското изкуство 
все повече се заличава. 
В новелата „Смърт сред стари декори“ (śmierć w 
starych dekoracjach, 1970) на Ружевич Рим е символ 
на днешната култура, която премахва границите 
между високо и ниско творчество. Героят отива във 
Вечния град, за да съзерцава шедьоврите на човешкия 
художествен гений. В града, образец на непреходното 
изкуство, разликата/разликите между традицията и 
съвременността са особено осезаеми. Те засягат не 
само духовния живот, но и всекидневния ритъм на 
европейската метрополия. Живее се „[п]литко по-
бързо“ (Płytko prędzej) – ако се позова на заглавието 
на известното стихотворение на Ружевич от 1960 г. 
Редица сцени в новелата, включително и описващата 
пребиваването на героя пред катедралата „Св. 
Петър“, възпроизвеждат ситуацията на лирическия 
човек от този поетически текст31. „Задничето“ на 
келнерката от „Плитко по-бързо“ е по-изкусно изваяно, 
отколкото купола на славния римски катедрален 
храм. Съвършената фигура на момичето от кафенето 
приканва и изкушава лирическия Аз да сътвори 
човек без душа. Философските и естетическите 
идеи от миналите векове позволяват зачеването 
на подобно създание. Ироничната констатация за 
несъществуващата душа припомня за средновековно 
полско стихотворение „Душа от тяло излетяла...“, за 
човека без душа, създаден от Франкенщайн, за „голата 
душа“ на Станислав Пшибишевски – олицетворение 
на всемирната тъмна сила/похот (chuć), бледо копие 
на творческата, вечно искащата воля на Артур 
Шопенхауер. 
Ружевич продължава започнатото от Вагнер 
естетическо преобразяване на катедралата като 
център на обществения и религиозния живот. 
Концепцията на композитора на „Танхойзер“ за 
модерно оперно изкуство, „цялата тази празничност, 
обвита в черно кадифе, позлатена и осветена от 

24 Пак там, 253–254.
25 Юлиан Пшибош (1901–1970), поет и критик, автор на 
текстовете „Ода към турпистите“ (Oda do turpistów – Przegląd 
Kulturalny, 1962, № 45) и „Радостта на спора“ (Radość sporu – 
Przegląd Kulturalny, 1962, № 49).
 26  Grochowiak, Stanisław. Turpizm,  realizm, mistycyzm. 
– <http://hamlet.edu.pl/grochowiak-turpizm> [достъп:                                                   
19.09.2015]. 
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Еко, Умберто. История на красотата..., Прев. Е. Златарова и 
М. Златарова. София: Кибеа, 2006, с. 414.
30 Пак там, с. 417.
31 „Дължа / да кажа / че душа за жалост няма / душата си отиде 
/ чу се смях / оная млада келнерка / бе тъй изваяна / че би могло 
/ от нея да направим / новия човек / и без душа // та тя / и 
задничето е закръглила / по-хубаво / от купола / на катедралата 
– ще си помислиш – / разкошните є украшения / за малко са 
заключени // душата явно беше разсъблечена / от миналите 
поколения / днес трябва да живее / както можем / плитко / и по-
бързо“ (Ружевич, Тадеуш. Плитко по-бързо. Прев. П. Стефанов. 
– В: Ружевич, Тадеуш. Борба с ангела. Прев. П. Стефанов. 
София: Христо Ботев, 1994, с. 112).
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газените лампи“ иззема функцията на катедралата 
и издига до нейните висини оперните площади32. Ако 
Вагнер, съгласно стремежа на буржоазните градове 
за създаване на „някакъв център за общността като 
заместител на катедралите“33, свързва значението 
им със света на гениалния театрален/оперен кич, 
то авторът на „Смърт сред стари декори“ отива 
още по-далеч в (де)конструирането на катедралната 
форма. Ружевич открива нейния смисъл в „долницата“ 
на келнерката, чието неодушевено тяло се асоциира с 
издигащата се в близост катедрала. 
Приживе останалият без душа съвременен човек е 
жив мъртвец. Физическата смърт на героя допълва 
представата за непотребността на дълбоко духовната 
личност, за безполезното познание на класиката, 
безсмислието на високата култура. Заглавната 
прилика с новелата „Смърт във Венеция“ (1912) на 
Томас Ман е привидна. Умирането на героя при немския 
писател е белязано от присъствието на идеалната 
красота, в смъртта си персонажът на полския класик е 
заобиколен от симулакрумите на високото изкуство.
Дошъл в Рим с мечтата да промени живота си, героят 
е намерен мъртъв сред „старите театрални и оперни 
декори от пазача на Термите на Каракала. Сезонът 
още не бил открит и декорите били струпани там 
временно, за да ги поправят или бракуват“34. 
Концепцията на Ружевич за Вечния град като 
място на умирането на традиционните ценности, 
предизвестява художествената представа на Густав 
Херлинг-Груджински („Пикът на лятото. Римски 
разказ“ / Szczyt lata. Opowieść rzymska) за Рим като 
желано място за самоубийството на съвременния 
човек.

32 Брох, Херман. Изкуството и неговият антистил..., – В: Брох, 
Херман. Песента на Нерон..., с. 42.
33 Пак там.
34 Ружевич, Тадеуш. Смърт сред стари декори. Прев. С. 
Борисова. София: Народна култура, 1981, с. 141.

Илюстрация към стихосбирката: Тадеуш Ружевич, „Битка за 
дъх“ в превод на Здравко Кисьов, подарена от художника и 
поета Роман Кисьов на Тадеуш Ружевич. 
„Неслучайно един от любимите му поети, които той 
превеждаше със страст, е Тадеуш Ружевич – казва Роман 
Кисьов. – За баща ми големият полски поет беше еталон на 
житейско и естетическо поведение... И пак неслучайно своя 
преводачески сборник със стихове на Ружевич той озаглави 
„Битка за дъх“, заглавие (съгласувано с автора), изведено от 
стихотворението „Сваляне на бреме“, чието съдържание много 
точно приляга на житейското и поетическо кредо на моя баща: 
„идва някой / и казва // вие не сте отговорни / нито за света 
нито за края му / свален е този товар от плещите ви / вие сте 
като птиците и децата / играйте си чуруликайте //  
и те чуруликат // забравят / че съвременната поезия е / битка 
за дъх“... Именно в този смисъл баща ми е съвременен поет, за 
когото поезията бе битка за дъх, за живот...“ (Роман Кисьов 
– „Духовният път на поета Здравко Кисьов“; текстът е 
прочетен на Паметната вечер за Здравко Кисьов в Унгарския 
културен институт в София на 21 април 2015 г., публикуван 
с незначителни съкращения в книжка 5, 2015 г. на сп. „НО 
ПОЕЗИЯ“ и в ел. сп. „Литературен свят“, бр. 75, юли 2015)
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Кристиян Янев

„Картотека“ не е дебютната драма1 на Тадеуш Ружевич, 
но тя е първото значимо сценично произведение на 
твореца, свързван преди нея основно със своята поезия. 
Освен това самият драматург „отрича стойността на 
своите ранни пиеси, като за свой същински дебют признава 
„Картотека“ (Filipowicz 2001: 25). Това е и една от най-
коментираните и будещи полемики творби на полския 
поет и драматург особено в десетилетието след нейната 
премиера във варшавския Драматургичен театър през 
1960 г.2 Показателен е коментарът на Марта Фик, според 
която „за Тадеуш Ружевич е написано толкова много, че за 
неговото творчество няма как да се формулира съждение, 
което да не е труизъм или реплика на нечия мисъл“ (цит. по 
Gębala 1981: 112). 
Въпреки първоначалните дебати около художествената 
стойност на пиесата, „Картотека“ се превръща в една 
от най-успешните творби на автора. В нея той „намира 
своя собствена поетика“, „възползвайки се частично 
от опита на своите предходници – полски (Виткаци и 
Гомбрович) и западни (Бекет и Йонеско)“ (Filipowicz 2001: 
25). Драматургичната му техника в „Картотека“ обаче 
е дотолкова специфична и самобитна, че включването на 
Ружевич към определено художествено направление изглежда 
проблематично3. Това подчертава и Анна Краевска, според 
която отношението на драматурга към театъра на 
абсурда е доста усложнено. Изследователката отбелязва, 
че „творчеството на автора на „Картотека“, което 
е само малко по-късно от постиженията на западния 
авангард през 50-те години, би могло да се разгледа в 
рамките на тази формация като нейна полска версия“, 
но заявява, че за Ружевич абсурдистката драматургия 
е „затворена, почти изчерпана конвенция“, с която той 
се опитва да влезе в творчески диалог (Krajewska 1996: 
68). Потвърждение за това са и думите на самия творец, 
който признава влиянието на полските междувоенни 
драматурзи и авторите от френския авангард. За 
Тадеуш Ружевич Виткаци и Гомбрович са „гениални 
ликвидатори“ на остарелите художествени традиции, а 
Бекет той възприема като „един от своите учители“, 
заявявайки, че „В очакване на Годо“ за него е „откровение, 
предизвикателство, символична изходна точка“. В същото 
време обаче обявява своето желание да създаде „нова 
драматургия – отвъд Виткаци и Бекет“ (цит. по Filipowicz 
2001: 38–39). 
Въпреки че търсят връзката с традицията на абсурда 
и се опитват да разположат пиесите на Ружевич в 
контекста на авангардните театрални движения от 
средата на миналия век, повечето изследователи виждат 
и друга художествена първооснова, която е ясно различима 
в сценичното му творчество. Според тях то е силно 
свързано с предхождащата лирика на твореца, която 
оказва влияние както върху избора на теми и мотиви, 
така и върху драматургичната му техника. Юзеф Келера 
подчертава, че тя „произлиза главно от собствената му 
поезия“ (Kelera 1989: 134), която „предхожда драмата, 
но и я подготвя“4 със своята „конкретност, витализъм 
и телесност“, с „поразителното усещане за разруха“ и с 

* Текстът е част от дипломната работа „Интелектуалците 
в абсурдистката драматургия на Т. Ружевич, Сл. Мрожек и В. 
Хавел“ с научен ръководител доц. д-р Ани Бурова, защитена през 
2016 г. в Софийски университет. 
1 „Неговите първи драматургични опити се появяват през вто-
рата половина на 40-те години“, както отбелязва Халина Фи-
липович, автор на монографията, посветена на драматургията 
на Ружевич. Тези две пиеси (Będą się bili и Ujawnienie) според нея 
са „типични драматургични упражнения, издържани в конвен-
ционална поетика“, чиято интрига е „схематична, също както 
персонажите“ (в първата това е комунистически деец, загинал 
през 1939 г., а във втората – бивш войник от Армия Крайова, 
„обхванат от усещане за напразност и безсмислие на живота“). 
Въпреки това изследователката посочва, че те предвещават 
по-късната поява на „Картотека“ (Filipowicz 2001: 23–24). 
2 Полският учен Станислав Гембала представя схематично 
основните направления в рецепцията на тази пиеса – от една 
страна са изследователи, които не оценяват високо творческия 
експеримент и драматургичните опити на полския поет; от 
друга страна, автори като Юзеф Келера и театралния режи-
сьор Кажимеж Браун са сред апологетите, признаващи нова-
торството на драмата и значението є за полското изкуство. 
Представител на третата, по-умерена позиция е критикът 
Хенрик Воглер, според когото драматургията на Ружевич от 
този период е все още „в етапа на търсенията и лабораторни-
те експерименти“ (Gębala 1981: 111–113).
3 Въпреки това много изследователи на творчеството му – 
като Мартин Еслин, Анна Краевска, Юзеф Келера, Станислав 
Гембала, Ева Вонхоцка и др. – отбелязват, че е възможно 
търсенето на паралели с абсурдистката поетика дори когато 
самите те не се съгласяват с подобна интерпретация. Така 
например Анна Краевска и Халина Филипович споделят 
мнението, че при обсъждането на Ружевич може да се потърсят 
и връзки с постмодернизма – за това допринасят сложното 
отношение на драматурга към традицията, с която постоянно 
влиза в диалог и пародира, както и силната интертекстуалност 
и колажната структура на „Картотека“.
4 Келера дори определя „Картотека“ като „реалистична и 
поетична драма“ (Kelera 1989: 140); на такова мнение е и Тереза 
Косткевичова, според която „тази творба е отличен пример 
за поетична драма тъкмо затова, защото драматургичното 
напрежение остава и се разиграва преди всичко на равнището на 
езика“ (цит. по Niziołek 2004: 25). 
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„динамичната визия за разпадащия се свят“ (Kelera 1989: 
139–140). Такова мнение споделя и Халина Филипович – тя 
посочва, че неговото творчество наподобява „лаборатория 
на нечистите форми“ (Filipowicz 2001: 26), като творецът 
постепенно преминава от поезията към прозата и 
драматургията, в които обаче се наблюдава постоянно 
прекрачване на жанровите граници5. Кажимеж Вика също 
разглежда творческата еволюция на поета Ружевич и 
насочването му към драмата и прозата, като отбелязва 
смесването на драматургичните конструкции с прозаичен 
елемент, „намиращ се извън диалога, не поместващ се […] 
на сцената“ (Wyka 1977: 47). Това е особено забележимо 
при ремарките в драмите на Ружевич, които не съдържат 
чисто драматургични забележки за поставянето на 
произведението, а често представляват металитературен 
коментар и теоретични разсъждения. На връзката между 
пиесите и прозата на полския творец обръща внимание и 
Гжегож Нижиолек – той вижда в разказа „Нова философска 
школа“ (Nowa szkoła filozoficzna, 1956) прототипа на 
пасивния и примирен Герой на „Картотека“ (Niziołek 2004: 
11–14). Изследователят обаче подчертава специфичното 
място на драмата в творчеството на автора, както 
и нейното значение за полската литература. Въпреки 
аналогиите с предходните му произведения нито една 
друга творба на Ружевич не успява така въздействащо и 
задълбочено да представи преживяванията на общество и 
да разкрие неговото колективно съзнание и опит (Niziołek 
2004: 15), превръщайки се в обобщение на светоусещането 
на поколението, преживяло нацистката окупация и 
сталинския терор6. 
Затова, както заявява критикът Станислав Гембала, 
„Картотека“ трябва да се чете като равносметка7 на 
личността, оказала се жертва на историята и отказала 
се от опита да направлява собствения си живот. Това 
обяснява пасивното отношение на главния персонаж, 
както и примирението му към всичко, което го заобикаля 
– дотолкова, че под съмнение са поставени дори неговата 
индивидуалност и способността му да бъде „герой“ на 
драмата. Още във встъпителните ремарки е отбелязано, 
че „списък на действащите лица няма. „Героят“ на пиесата 
… често престава да бъде герой на разказа.“8 Постоянно 
е порицаван от останалите персонажи, че не изпълнява 
своята драматургична функция, като в техните критики 
може да се открие и упрек, че е изоставил и обществената 
си функция. Хорът от старци, присъстващ през по-голяма 
част от действието, коментира и оценява неговата „игра“ 
(„Това не е никакъв герой“9, „На какво прилича това … – на 
театър, който съответства на нашето велико време“) 
или го призовава да изпълнява по-сериозно своята роля 
(„Приказвай, нещичко върши…/ Пиесата напред движи“, 
защото „в пиесите на Бекет даже / все някой бъбри, чака, 
страда“). Тези металитературни реплики са особено 
любопитни – те не само подсказват, че персонажите са 
наясно с условността и театралността на случващото се, 
но и пряко насочват към западноевропейската авангардна 
традиция от средата на ХХ в.
Героят на Ружевич споделя общи черти с действащите 
лица в абсурдистката драматургия – той е „без точно 
определена възраст, занятие и външност“, представян е 
ту като дете, порицавано от родителите си, ту като 
възрастен мъж, изпаднал в екзистенциална безизходица. 
Останалите персонажи постоянно се обръщат към 
него с различни имена и претенции, които той не може, 
а и не желае да удовлетвори. Представен в „наглед най-
малко драматичния момент от своята биография“, 
тъй като истински значимите епизоди – военният 
опит и следвоенните преживявания – отсъстват 
от драматургичното действие (Gębala 2005: 59). 
Единственото, което изпълва настоящето на Героя, 
са безсмислени действия и случайни срещи, които не 
му носят облекчение. Въпреки това той се различава 
значително от обезличените, психологически немотивирани 
и трагикомични марионетки, характерни за творбите на 
Йонеско или Бекет. Причините за състоянието на Героя на 
„Картотека“ не са единствено метафизичните терзания 
за непознаваемостта и враждебността на заобикалящия 
свят. Той е и жертва на Историята, проекция на 
екзистенциалната безизходност и нихилизъм на личността, 
оцеляла след ужасите на тоталитарните режими по време 

5 „Разбиването на жанровите граници се вижда най-добре на 
равнището на езика. Героите на Ружевич свободно преминават 
от проза към поезия. В техните изказвания се появява ехо от 
неговата поезия и дословни заемки от нея“ (Filipowicz 2001: 27).
6 Подобен опит прави и Сл. Мрожек в своята по-късна пиеса 
„Портрет“ (1987 г.), като в основата на нейния сюжет 
стоят преживяванията от периода на култа към личността, 
политическите доноси и публичните процеси. 
7 „Равносметката, която прави Героят в „Картотека“, 
има тотален характер – това е, разбира се, преди всичко 
политическа и идеологическа равносметка, но също така и 
разправа с традицията, културата, обществените институции 
и ценностната система...“ (Gębala 1981: 129).
8 Гжегож Нижиолек анализира тази жанрова неопределеност 
при характеризирането на драмата, отбелязвайки, че „Ружевич 
последователно нарича „Картотека“ разказ“ или история, а 
„само веднъж използва в ремарките определението „пиеса“ […]. 
Никъде не се появява думата „драма“ (Niziołek 2004: 7).
9 Всички цитати са по изданието Ружевич 2011: 9-62.

на окупацията и след Втората световна война10. 
Кошмарността на „тази проклета война“, прекъснала 
нормалния ритъм на живота на цяло поколение младежи, 
натрапчиво преследва Героя. Въпреки че възкликва „Стига 
вече с това минало“ и „Нямам време за спомени“, именно 
тези размисли и терзания му пречат да продължи живота 
си, да се опита да го съгради наново и да бъде полезен на 
тези около себе си. Двама от събеседниците му са много 
показателни в това отношение – немската девойка 
и убитият погрешка партизанин Врана11. Срещата с 
младата германка „с чисто и светло лице, с очи, които не 
са видели…“ носи оптимистичното послание, че той все 
пак се надява да намери в себе си покой и да се примири с 
всичко случило се. Заявява є, че не изпитва омраза и є желае 
щастие – „сега горите са тихи“, въпреки че с баща є някога 
са ходели на лов („той – за мене, аз – за него“). Последвалата 
сцена обаче поставя под съмнение подобна интерпретация 
– от високоговорителите се чуват груби немски заповеди, 
намекващи за жестокостите на окупаторите и ужасите на 
концентрационните лагери. 
От друга страна, Героят не се възприема само като жертва 
на неумолимите исторически процеси и чуждата агресия. 
Той изпитва и вина заради собствените си постъпки 
както по време на войната, така и в новия обществен 
строй, настъпил след нея. Пред него се появява мъртвият 
партизанин Врана, когото той е убил, защото „заповедта 
си е заповед“. Загиналият присъства като неспокойната 
съвест на Героя, от него той чува обвиненията, че се е 
изолирал от заобикалящата го действителност („Вие, 
изглежда, на целия свят сте се разсърдили“) и че му е 
липсвала политическа далновидност („Уж бяхте образован 
човек, пък излязохте по-глупав от мен … Политически 
бяхте по-глупав от мен. Излъгаха ви“). Става ясно, че 
интелектуалците като Героя не са изпълнили своята 
роля, предали са мисията си – доброволно са се откъснали 
от обществения и политическия живот, а също така 
носят вина за сътрудничеството си с новия режим. 
Допуснали са публичните процеси и култа към личността, 
ограничаването на личната свобода – алюзия към това 
съдържа първата сцена на драмата, в която Героят е 
разпитван от Баща си за изчезналата захар и признава свои 
несъществуващи престъпления като убийството на баба 
си и заговора за покушение на родителите си. Ружевич 
отбелязва, че съзнателно е включил тези политически 
елементи, и изразява своето възмущение, че те са останали 
незабелязани от критиката, която търси в „Картотека“ 
само формалните новости: „Всъщност аз написах това 
напълно съзнателно като пародия на политическите 
процеси. А никой от критиците и рецензентите в 
продължение на 30 години не разбра, че става въпрос за 
пародия […], за комичен начин на разкриване на разпитите 
и процесите от периода на култа към личността“ (Braun, 
Różewicz 1989: 27–28).
Друг красноречив пример за самозаблудите на 
интелектуалците и бездействието им пред 
комунистическите репресии предлага сцената в унгарския 
ресторант – Героят вижда през прозореца бесилки, но 
се оставя да го заблудят, че „това е въртележка“, че 
хората просто висят „в удобните столчета“. Този епизод 
съдържа ясна препратка към събитията в Унгария през 
1956 г. и разкрива част от обществените реакции след 
потушаването на въстанието там. 
Самият Герой обаче добре осъзнава своята отговорност 
и споделя, че това, което тежи на съвестта му, е 
одобрението, което е изразявал: „А аз все още нагласям 
ръцете си като за ръкопляскане и това ръкопляскане звучи 
в мен… Празен съм като храм през нощта“. Изпълва го 
усещането за духовна пустота и разкаяние, както и за 
невъзможността да изрази изпитваните „шекспировски 
чувства“12, защото езикът на баналното и пошлото не 
е способен на това. Затова всичките му разговори се 
разпадат до клишета, той не може да постигне същинска 
комуникация с останалите хора („Колко глупаво, колко 
ужасно глупаво. Та нима може да кажеш нещо на друг човек, 
да му обясниш?“). Това обаче се различава от безсмисленото 
бърборене на абсурдистките герои, то носи трагичното 
осъзнаване, че е откъснат от останалите, защото „езикът 
изкривява мисълта“.
Макар че се чувства самотен и отхвърлен, Героят на 

10 Както посочва Гембала, „Картотека“ трябва да отговори на 
въпроса дали представител на поколението, родено през 20-те 
години на ХХ в., би могъл в края на 50-те години да бъде герой 
на драма след всички преживявания, които са били отредени 
на това поколение. С други думи, дали е изобщо в състояние да 
действа, защото все пак драматургичният персонаж трябва да 
го прави, както постоянно напомня хорът от старци“ (Gębala 
1981: 131).
11 Тази сцена, както и унгарският епизод, първоначално 
отсъстват, добавени са в по-късното издание, но са ключови за 
реконструирането на биографията на Героя.
12 Г. Нижиолек отбелязва връзките с 
Шекспир – директни препратки се срещат 
често в поезията на Ружевич – и смята, че 
с пасивността и поведението си Героят е 
подобен на Хамлет (Niziołek 2004: 35).
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Катерина Б. Кокинова

В творчеството на Тадеуш Ружевич често е 
тематизирано междинното1. Изглежда обаче поетът 
проявява устойчив интерес по-конкретно към фигурата 
на вратата. Тя не само е включена в няколко от 
стихотворенията му, но и дава заглавие на поне три от 
тях: „Врата“ (Drzwi) от цикъла „Форми“ (Formy, 1958; 
прев. Първан Стефанов), „Врата“ (Drzwi, 1966; прев. 
Здравко Кисьов) от сборника „Трето лице“ (Twarz Trzecia, 
1968) и „Порта“/„Врата“ (Brama, 2000) от сборника 
„ножчето на професора“ (nożyk profesora, 2001; прев. 
Здравко Кисьов; Вера Деянова). Тук ще се спра на първите 
две. 
Във „Врата“ (1958) хората и нещата, които могат да 
влязат през отвора и впоследствие през вратата, се 
оказват ключови за мисленето на самата врата:

Murarze odchodząc
zostawili w ścianie pionowy otwór
Czasem myślę
że mieszkanie moje jest zbyt umowne
łatwo tu wchodzą
różni ludzie
Gdyby murarze nie zostawili
tego otworu w ścianie
byłbym eremitą
 
niestety

czas mój trawię
na wchodzeniu i wychodzeniu
ostatnio wstawiono mi drzwi obrotowe
przez te drzwi
wchodzą sprawy tego świata

На тръгване зидарите
оставили отвесен отвор в стената 
Все си мисля 
че жилището ми е твърде условно 
тук лесно влизат 
разни хора

Ако зидарите не бяха оставили 
този отвор в стената 

1 Повече вж. в изследванията на Войчех Броварни, Венеса Начева 
и др.

Врата
(из „Форми“, 1958)

Зидарите са оставили
незазидан отвор в стената
Често си мисля че моето жилище
е твърде условно
лесно влизат 
всякакви хора

Ако зидарите бяха зазидали
и този отвор
щях да бъда отшелник

уви 

сега си губя деня
да влизам и да излизам
отскоро летяща врата ми поставиха
през нея влизат
проблемите на света

но пред нея не се изправи
разцъфнала ябълка нито веднъж
не се появи жребче
с навлажнено око
нито звезда нито златен пчелин
нито рекичка с риби
и жабешко цвете

но няма да я зазиждам
може би някой път
през нея ще влезе добър човек
и ще ми каже кой съм

Т. Ружевич. „Врата“. Прев. Първан Стефанов. – 
В: „Полска поезия. антология в превод на Първан 
Стефанов“. Съст. П. Карагьозов. София: УИ „Св. 
Климент охридски“, 2014, с. 215.

Врата
(из „Трето лице“, 1968)

В тъмната стая
чаша с червено вино
на масата

през отворената врата
виждам пейзажа на детството
кухнята със светлосин чайник
сърцето на Иисус с корона от тръни
прозрачната сянка на мама

в закръглената тишина
кукуригане на петел

първия грях
бяло зрънце в зеления
плод нагарчащо
меко

първия розов дявол
с игриви полукълба
под рокля копринена
в граха

открехва се
в този пейзаж осветен
и трета врата
а зад нея в мъглата
в дълбочина
малко наляво
или в средата

нищо
не виждам

(1966)

Т. Ружевич. „Битка за дъх“. Прев. Здравко Кисьов. 
София: „Карина М“, 2003, с. 85.

Ружевич също така разбира, че историческият опит, 
който го е белязал, го свързва с останалите му връстници. 
Между тях съществуват общата травма на преживяното, 
бремето на поетата отговорност пред обществото и 
срамът от невъзможността да изпълнят своята мисия 
и да съградят по-добър свят след военните разрушения 
и идеологическите репресии. Затова се обръща към тях: 
„Братя мои, поколение мое! На вас говоря. И младите, и 
старите не могат да ни разберат“, преди да заяви своето 
безсилие и духовно опустошение („Аз съществувах, вътре 
в мен имаше толкова много неща. А сега тук нищо няма“). 
Тази емоционална наситеност и крайните състояния на 
Героя на „Картотека“ – от абсолютна апатия до желание 
за самоубийство – показват колко е пострадала личността, 
сблъскала се с разрушителния ход на историята, и какво е 
светоусещането на онези интелектуалци, които не могат 
да се примирят с отказа си от достойно поведение, с 
репресиите и идеологията. 
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„Картотека“ на ...
от стр. 11

Тадеуш Ружевич 

Няколко кратки бележки по вратите
щях да съм отшелник 

за жалост 

времето ми минава 
във влизане и излизане 
последно ми сложиха въртяща се врата 
през тази врата 
влизат проблемите на света (прев. и подч. мои, К. К.)

Първоначално липсващият, а впоследствие набавен 
лиминален обект тук е представен като въртящ се, 
т.е. нито отворен, нито затворен, а в постоянно 
движение. Това подчертава пропускливостта на вратата 
– едно продължаващо и двупосочно (?) проникване. 
Преминаването на предмети и същества първоначално 
маркира разрастването на отвора във врата, а след това 
и потенциала за трансформация на пазеното зад вратата 
и на самата врата. Това може да насочва вниманието 
към личността зад вратата, която също постоянно 
се преобразява благодарение на тази отвореност 
към (която води и до близост със) света. Неслучайно 
Станислав Буркот отбелязва, че няма пълна самота2. 
Отвореността избавя човек от изолацията. 
Дали обаче тази изолация е нежелана? 
Многозначителното „за жалост“ (niestety) е поставено 
между възможността за отшелничество (без отвора) 
и поставянето на въртящата се врата. Още повече, то 
е двойно подчертано и еднакво обособено и от двете 
състояния. Дали влизането и излизането са нежелани, 
или лесният вход е за предпочитане? По-късното 
стихотворение (Drzwi, 1966) обрисува друга отворена 
врата, която напомня рамка на картина. Изглежда 
това е картина на миналото (przez otwarte drzwi / widzę 
krajobraz dzieciństwa – през отворената врата / виждам 
пейзажа на детството). Припомненото минало прилича 
на личното детство, но може и да представлява алюзия 
към общочовешкото детство с препратката към 
първородния грях (pierwszy grzech). Действително, той 
не е назован буквално pierworodny (първороден, първи 
смъртен), но близкото споменаване на плод с черни 
семена и на първия дявол като че ли имплицират тъкмо 
грехопадението (pierwszy grzech / czarne ziarno / w owocu / 
gorzkawe – първия грях / черно семе / в плода / нагарчащ). 
След това е представена „трета врата“, зад която „в 
мъглата, / в дълбината“ нищо не се вижда. С други думи, 
лирическият говорител вижда нищото, въведено като 
обект в една от редакциите на стихотворението чрез 
заемането на мястото на последна дума в него (widzę nic; 
ср. с nic / nie widzę). Това сякаш илюстрира Ружевичевата 
поетика на отрицанието и основната му загриженост 
дали и как поезията е все още възможна. 
Ако се върнем към въртящата се врата от първото 
2 Burkot, St. Tadeusza Różewicza opisanie świata. Szkice literackie, 
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, 42.

стихотворение, след поставянето є започва 
преобразяване на отвора в портал. По този начин 
акцентът е поставен върху прага, предела и това, което 
застава на него. Или по-точно, онова, което не застава 
на него. Само проблемите на света влизат, а природата 
отсъства: 

nigdy nie stanęła w nich
kwitnąca jabłonka
ani mały źrebaczek
z wilgotnym okiem
ani gwiazda ani złoty ul
ani strumień z rubami
i jaskrami
nie zamuruję jednak tych drzwi
może stanie w nich
dobry człowiek
i powie mi kim jestem 

никога не застана на прага цъфнала ябълка 
нито малко жребче 
с влажно оче 
нито звезда нито златен кошер 
нито ручей с рибки 
и лютичета

няма обаче да зазиждам тази врата 
може на прага є да застане 
добър човек 
и да ми каже кой съм (прев. мой, К. К.)

Ако Ружевичевият лирически субект не зазижда 
вратата и не я затваря, то той позволява на всички 
възможности на прага да се активират. От тях ключова 
се оказва онази, която разкрива Аза. Стоенето зад 
въртяща се врата е свързано със самопознанието и 
оттам очакването добър човек да застане на прага. 
Тъкмо заставането (като в ролята на огледало), а не 
прекрачването на прага сякаш подчертава допълнително 
междинността не само на фигурата на вратата, 
но още повече на нейната метонимия, прага. Така 
лиминалното освен провокиращо безпокойство се 
превръща и в средство за самопознание. Любимите ни 
разкриват съкровената ни идентичност, както знаем 
от изследванията върху любовта на Ортега-и-Гасет. 
Онзи, който те обича, ти (по)казва кой всъщност си. 
И така отворената рана у Ружевич се трансформира в 
отвореност към обич.
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Полша претърпява множество човешки и материални 
загуби по време на Втората световна война. Станала 
първата нейна жертва, тя се превръща в арена на едни 
от най-драматичните събития от историята на XX 
век. Подложена на хитлеристка окупация, от първо 
лице преживява ужаса на Холокоста и разрухата от 
военните действия. Краят на войната обаче не слага 
точка на несигурността и притесненията на полския 
народ за бъдещето. Сред руините на опожарената почти 
до основи столица полякът трябва да намери сили и 
начин да възроди разрушения си свят. Но как и възможно 
ли е това изобщо? – пита следвоенното поколение 
полски творци, най-ярък представител на което е 
писателят Тадеуш Ружевич. Част от „поколението на 
Колумбовците“1, участник в Армия Крайова, загубил 
брат си, убит от Гестапо, той се превръща в живата 
памет за тези мрачни времена. Лаконичен и тревожен 
творец, Ружевич се вълнува от разпадането на 
цивилизацията, от девалвацията на идеалите и победата 
на потребителската култура над моралните стойности. 
За значимостта му за полската литература и изобщо за 
литературата след Втората световна свидетелства 
Нобеловият лауреат Вислава Шимборска, която не може 
да си представи как би изглеждала полската следвоенна 
поезия без стихотворенията на Ружевич (цит. по: 
Борисова 2014: 3). 
Личното зло, преживяно от поета, оставя отпечатък 
в творбите му. Осъзнал бремето, което носи като 
оцелял, и убеден, че дълг на писателя е да помни и 
припомня грешките от миналото, за да не се повтарят 
те в бъдеще, той създава творчество, оформено около 
централните теми за паметта, войната и смъртта. 
Без излишна патетика, превърнал прозаичния език в 
поезия, като използва структурата на белия стих, 
Ружевич обговаря едни от най-мрачните периоди от 
човешката история и се опитва да ги осмисли. Той 
изказва голямата трагика на времето в поезията 
си чрез прозаичното и обикновеното, като търси 
скритите значения и същности и оперира с тяхната 
многозначност. Самата военна литература подобно на 
поетиката на Тадеуш Ружевич се стреми да редуцира до 
„абсолютния минимум“ (Balcerzan 1998: 17) употребата 
на естетическите средства, с които е свикнала да си 
служи (традиционната) поезия, защото това е поезия, 
която е създадена от оцелелите и като такава в нея 
се откриват „военните пространства, линиите по 
фронтове, [...] налагайки специални правила за поведение“ 
(Balcerzan 1998: 17).
В творчеството си Ружевич изобразява човека след 
голямата катастрофа, човека, видял погубването на 
ценностите от най-висш порядък, опитващ да се справи 
с травмата чрез преподреждане на пространството, 
в което битува и създаването на нови негови типове. 
Обособяването на нови топоси в лириката на полския 
поет може да бъде разгледано като вид механизъм за 
преодоляване на преживения ужас от войната.
Категорията пространство е една от ключовите 
категории, изграждащи всяка литературна творба. 
Чрез характеристиките си тя нерядко бива натоварена 
с функцията да потвърди или отрече голяма част 
от действията или думите на изобразените в 
произведението лица. Поради условния си характер 
пространството дава възможност на твореца да 
позиционира своите герои както в близки до реалния 
свят топоси, така и в напълно нови, създадени от 
въображението му места. Като осъзнават нейната 
важност и давайки си сметка, че пространството, в 
което функционира героят се явява допълнителна негова 
характеристика, авторите използват пространството 
не само и единствено като фон, а започват имплицитно 
да задават чрез него нови за творбата смисли. Разгледано 
като продукт на културата, то е възприемано без ясно 
определение, а самият му анализ отново се реализира 
именно чрез проявленията му в литературата, 
тъй като: „Пространственото функциониране на 
съзнанието намира своя естествен израз в изкуството и 
литературата, които често са единственият начин да 
бъде извадена наяве интимната ни „география“, да бъде 
придадена „реалност“ на страните, които обитаваме в 
мислите и въображението си, да бъде изобразен светът 
на невидимите неща, за да започнат те „действително“ 
да съществуват“ (Серафимова 2018: 41).
В поезията си Ружевич използва цялата палитра от 
семантични значения, които носи пространството 
в човешките представи, за да съгради наново 
действителността. По този начин чрез поетиката 
си той създава пространства, които могат да бъдат 
групирани както следва: пространства „извън“ човека, 
„вътре“ в индивида и „преходни пространства“, 
носещи характеристиките на предходните два 
* Изследването е част от дипломна работа на тема „Типологи-
зация на видовете пространства в поезията на Тадеуш Руже-
вич“, защитена през 2018 г., с научен ръководител проф. дфн 
Панайот Карагьозов. 
1 Млади хора, които при избухването на войната са около 
двайсетгодишни, едни загиват в битките, а други – „оцелелите“ 
– носят травмата на войната.

типа. Обособените типове са сформирани на база на 
присъстващите в поезията му универсални топоси като: 
дома, града, стаята, а не са пространства, свързани с 
пътуванията на поета, създадени под впечатлението му 
от конкретни градове. 

Пространствата „извън“
Поетът сякаш целенасочено създава една уплътнена, 
материализирана литература, имаща нелеката задача да 
осмисли травмите, останали след голямата катастрофа, 
за да се противопостави чрез нея на усещането за 
тленност, което витае във въздуха. Лириката на 
Ружевич може да се приеме за нагледен пример на 
изказаната в „Поетика на пространството“ мисъл на 
френския философ Гастон Башлар за възможността 
всичко „да се представи нагледно, дори безкрайността“ 
(Башлар 1988: 235). Изказващ притеснението си от 
усещането „че новите стихотворения [...] се разпадат 
за два-три часа“ („От известно време“), Ружевич създава 
лирика, в която дори най-фееричните и абстрактни 
понятия намират своя физически, пространствен израз 
сякаш за да подсили идеята за тяхното съществуване. 
Като използва този тип „опространствяване на света“ 
(Дичев 2005: 8) в поезията си, авторът го прави по-
осезаем, материален, видим и плътен.
Героят на тази поезия е лутащият се човек, оцелелият, 
който сякаш наново опознава света и съгражда връзките 
си с него. Ситуиран, в част от стиховете, в своята 
стая, той е едновременно отчужден от всичко, което 
се случва около него, но и именно чрез нея превърнал се в 
„спирка“ в това лудо движение. Самият той статичен, 
очакващ „на прага лошата вест“ („Чакам“ / Czekam) 
или движещ се безспир и без посока из самата стая, 
става изразител на трескавото време, в което живее. 
В друга част от лирическите творби на Ружевич обаче 
пространството на стаята се разширява до топоса на 
хотелските стаи, който задава имплицитно идеята за 
срещата с Другия и навлизането на нови хора в живота на 
човека. Но същевременно това пространство отпраща 
и към мотива за самотата и преходността, тъй като 
никой не се задържа за дълго в тях. Това свидетелства за 
дълбокото прекъсване на връзките между хората в този 
враждебен свят.
Урбанистичното пространство в лириката на Ружевич 
е пространство на разрухата. Градът като топос е 
поле на отчуждението и навява тягостно усещане за 
изоставеност. Лирическият Аз броди из „този огромен 
град“ („Чужд човек“), сравнен с „безлюден остров“ („Чужд 
човек“) с „изкривени от жарта пътища / с пътеки по 
които тече / мръсна вода“ („Йендеран“ / Yenderan), 
и търси безнадеждно Другия сякаш за да потвърди 
собственото си съществуване. Представено така, 
пространството носи усещането за тленност и поставя 
под въпрос живота, тъй като единственото нещо, 
което може да се различи „в този душен промишлен град“ 
(„***“), „загърнат в сажди“ („***“), е „червеното малко 
гробище“ („В скъпо платената тишина“ / W ciszy tak drogo 
okupionej). Обиталището на смъртта е единственото 
останало разпознато от лирическия Аз пространство 
в този черен град, в който властват мръсотията и 
разрухата. Топос, превърнал се в убежище на бедност и 
смърт. Няма ги вече домовете, а самият град изчезва 
след нахлуването на войната в живота на хората.
Пространството на дома е разгледано в частта с 
пространствата „извън“, тъй като не е част от 
създадените вътре в индивида топоси. Домът в тази 
поезия вече не е сигурно място за човека, а ако го 
приемем като умален модел на света, следва, че и самият 
свят е положен в смисловото поле на враждебното. 
В него много често властва образът на нахлуващите 
Други, който експлицитно отпраща към представите за 
насилието, смъртта и поругаването на интимното.
Топосът на затвора, също част от пространствата 
„извън“, идва сякаш за да подсили усещането за 
затвореност и ограниченост в този обречен свят. 
И тук това пространство, както традиционно бива 
схващано, директно отпраща към мотива за насилието 
над човешкото, сякаш да не остави и капка съмнение, че 
съществува надежда за щастие.
Сложността на света в тази поезия се представя във 
все по-малки пространствени размери и така достига до 
специфичното за периода на войната пространство на 
гетото. Огромната травма, която оставя това време 
у милиони невинни жертви, намира своето проявление 
в създаването на новото пространство на ужаса. 
Гетото като умален модел на макрокосмоса се превръща 
за хиляди жертви в пространство на ограничен, 
изтичащ живот, място на насилие и смърт, гроб. В 
част от стихотворенията размерите му се смаляват, 
достигайки до пространството на вагоните, част от 
товарен влак, безкрайно дълъг състав, който „отнася 
децата“, а с тях и надеждата за по-добро бъдеще. 
Макрокосмосът в тази поезия е нееднороден и 
фрагментарен. Изграден е от множество по-малки 
пространства-светове, подобно на руини, разказващи 
история за отминал живот, като всички те създават 
неговата деформирана след войната цялост. Представен 

е чрез отделни по-малки пространства, които 
доразкриват неговите характеристики по начин, по 
който да не остане никакво съмнение у четящия, че 
тези пространства могат лесно да се отграничат и 
дефинират. Именно в този разпокъсан от разрушения 
свят лирическият Аз на Ружевич се опитва наново да 
изгради себе си и собственото си съществуване.

Пространствата „вътре“
Прегледът на топосите се насочва към микрокосмоса, 
разбира се, без претенцията, че пространствата „вън“ и 
„вътре“ могат да бъдат отделени едно от друго с ясни 
граници, а точно обратното, с убедеността, че те се 
взаимопораждат и непрекъснато си взаимодействат. 
Чрез пространствата „вътре“ поетът предлага 
отговор на въпроса как е построен субективният 
свят на личността, когато оцеляването след войната 
се превръща в нейна единствена екзистенциална 
характеристика.
Човекът след голямата катастрофа в поезията 
на Ружевич се бори с травмата, пренасяйки 
пространството и обособявайки го вътре в самия 
себе си. Осъзнал тленността на заобикалящия го 
свят, разбрал, че няма изцяло защитени места, когато 
всички стени са отворени, когато „се отвориха всички 
добри скривалища, ъгълчета...“ („Хаскел“ / Chaskiel) 
и постепенно „този свят се промъква в отвъдния“ 
(„Пресипване“), оцелелият може единствено сам да 
влезе в ролята на Създател. Справянето с травмата 
чрез създаване идва по линия на митологичното мисленe, 
тъй като „всяко съграждане или изработване ползва 
като модел космологията. Сътворението на Света се 
превръща в архетип за всеки човешки творчески акт, в 
която и да е област“ (Елиаде 1998: 31). 
Лирическият Аз на Ружевич, питащ се „дали съм аз само 
място“ („Момиче отговаря на въпросник“ / Dziewczyna 
odpowiada na ankietę) и усещащ себе си като нещо празно, 
се превръща в пространство-съхранител, натоварено с 
функцията да запази целостта на нещата, позиционирани 
вече вътре в човека: „в мене си / никой няма да те 
докосне“ („***“). В началото на своето търсене на 
изход от чувството за разруха и тленност човекът 
превръща себе си и своето тяло в скривалище. Такъв тип 
построяване на същността отпраща към идеята за по-
доброто съхранение и укриване на човешките ценности, 
явява се последен опит за спасение по време на криза. 
Тялото в тази следвоенна литература се превръща в 
лабиринт, сейф за запазване на най-святото, останало в 
този несигурен и разрушен външен свят. 
Героят е обособен не само като пространство на 
съхранението, но и като място на вечен покой, отдих: 
„аз съм къщичка за умрели / намерили тук своето / 
последно убежище“ („Къщичка“). Използваната метафора 
„последно убежище“ без съмнение се асоциира с мотива за 
смъртта и пространството на гроба, което в подадения 
цитат е загатнато, но в други части от поетическите 
си творби поетът назовава директно. Топосите на 
гробището и гроба, като индивидуално пространство, 
присъстват осезаемо в света на оцелелия, като сякаш 
изпълват този външен свят и създават неговия нов 
облик. Гробището като вид топос след преживяната 
война не се свързва с мотива за старостта и изживения 
живот, а напротив, и именно от това идва голямата 
трагика на епохата, той се превръща в последния дом за 
невръстни дечица, станали жертва на терора.
Тази поезия превръща героя не само във вършител на 
действието, но и в негово „поле“ – „върви старият 
баща / през сърцето ми“ („Моите уста“). Тази 
натовареност на лирическия Аз с нови функции много 
ясно показва метежността на времето след войната. 
Не само външният свят е разрушен от Врага, но и 
самият вътрешен свят на човека се превръща в поле на 
действия, в пространство на търсенето на нови форми 
за преодоляване на травмата и за продължение на живота 
въпреки всичко.
Както споменахме вече, героят на тази поезия 
е подчертано детерминиран като изпълняващ 
пространствени функции. Представата за човека 
– обиталище, убежище, място, бива допълнително 
уплътнена чрез идеята за заетата „обвивка“ – „аз съм 
кожа / на непознат“ („Приспособяване“ / Przystosowanie). 
В познатата външност се е появил нов лик, а тялото, 
подобно на топос, бива населено от съвсем друг човек. 
То сякаш побира в себе си Другия. Очертанията на 
човешката личност се размиват подобно на размитите 
граници между пространствата, което още веднъж 
подчертава идеята за героя-място в поезията на 
Ружевич.
Разкъсаността и чувството за фрагментарност са 
иманентни характеристики на този герой, натоварен с 
пространствени функции – „не съм нещо цяло останах 
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разбит и съблечен / кой ще се спре любопитен над 
тези фрагменти [...] кой ще реконструира формата“ 
(„Разсъблечен“). Той позиционира частите от разрушения 
всемир вътре в себе си, за да го изгради наново като 
последна надежда за съхранение. Започва, разбира се, от 
сакралното пространство на храма: „толкова съм пуст 
/ че вътре в мен може да се построи / цяла готическа 
катедрала“ („***“), тъй като то е част от неговото 
митологично минало. Сакрумът е много важен за човека, 
защото „вътре в свещената сграда профанният свят 
е надмогнат [...] там, в свещеното пространство, 
общуването с боговете е възможно“ (Елиаде 1998: 
17). А човекът, като се опитва да получи знанието за 
оцеляването си, е представен като несъзнателно връщащ 
се към най-древните пластове от своето минало. 
Героят се опитва да преодолее изгубването на средата, 
центъра, като използва непрекъснато уточняващи 
посоката предлози и позиционирайки непрестанно своето 
място спрямо други обекти от външния свят. Като 
описва обектите около себе си, създава усещането, че 
самият той се намира в центъра, или още по-точно, 
че той самият се превръща в център, защото „нищо 
не може да започне, да се извърши без предварителна 
ориентация, а всяка ориентация предполага наличието на 
неподвижна точка. Поради тази причина религиозният 
човек се е постарал да се разположи в „Центъра на 
Света“…“ (Елиаде 1998: 14).
Връзката между абстрактното и материалното, 
мислена чрез представите, които има за нея 
митологичното мислене, намира своя израз в поезията на 
Ружевич, защото в период на ценностна криза човекът 
търси отговори в своето древно минало. Като търси 
положението на човека, лирическият Аз оглежда всички 
потенциални места, в които би могъл светът отново 
да бъде сътворен. Осъзнал нуждата от близкия Друг 
обаче, който да гарантира съществуването му, човекът 
отваря своята вътрешност като последна възможност 
за среща. Това от своя страна води до създаване на нови 
типове пространства – преходните.

Преходните пространства
След направения обзор на спецификите на топосите, 
изграждащи пространствата „извън“ и „вътре“, 
съотнесени към образа на човека в поезията на Ружевич, 
се стига до извода, че няма как да се поставят 
плътни граници и да се отделят един от друг двата 
типа пространства. Тяхната силна промокаемост 
и флуидност довежда до създаването на трети тип 
топоси, наречени тук „преходни пространства“, в 
които спецификите на предходните два присъстват 
осезаемо.
В тази поезия постепенно се заличават очертанията 
между отделните пространства. Границите 
започват да изчезват и всеки топос да преминава 
в другия. Пространствата стават нееднородни, а 
противоположните двойки, с които оперира човекът 
още от своя митологичен опит, за да си обясни 
света, постепенно преодоляват своята крайност. 
Всяко пространство съдържа в себе си друго и така 
„външната форма се слива с вътрешното съдържание“ 
(Башлар 1988: 223). Трескавото движение, характерно 
за лирическия Аз на тази поезия, се осъществява и 
на нивото на пространството сякаш за да затвърди 
идеята, че познатите характеристики не могат да 
спомогнат в новото време, че е нужен нов вид място за 
осъществяване на себе си.
Човекът търси себе си и своето място. Лутащ 
се, объркан и изгубен, той желае едновременно 
спокойствието на усамотението, за да осмисли голямата 
катастрофа, но и се страхува от самотата, която 
подлага на съмнение собствената му екзистенция. 
Сякаш в този разрушен свят присъствието на Другия 
заявява, че и теб те има на света, че и ти съществуваш. 
Опитващ се да се затвори в свое място, за да усети 
отново изгубеното чувство за сигурност, лирическият 
Аз все пак непрекъснато търси връзката със света отвъд 
затворените стени и неслучайно поетът посочва в 
творбите си, че „зидарите са оставили / незазидан отвор 
в стената“ („Врата“).
Често срещаният в поезията на Ружевич образ 
на заключената врата също никога не е положен 
единствено в смисловото поле на ограничението. В 
комбинация с доразказване на това какво има отвъд 
заключеното поетът сякаш добавя нова перспектива 
към пространството и така въвежда имплицитно 
идеята за отвореност. Чрез нея човекът се връща към 
себе си, към своята невинност. Един от малкото пъти, в 
които сякаш се загатва възможността за възвръщане на 
радостта в живота.

Противоположно на 
общоприетите схващания 
обаче в поезията на Ружевич 

най-интимните човешки пространства са изразени чрез 
топоса на чакалнята. Пространството на чакалнята 
се свързва със сакралното посредством глагола 
„пристъпвам“, който идва, за да подсили алюзията за 
плахостта, смиреността, с която човекът пристъпва 
в храма – „пристъпвам / в чакалнята“ („Провинциална 
елегия“). Най-интимното пространство за човека, в 
което осъществява връзката си с Абсолюта, се отваря 
и приема в себе си външния свят чрез образа на храма, 
оприличен на чакалня и летище. Това сравнение обаче 
въвежда и мотива за мимолетността на изградената 
връзка, тъй като тези пространства символизират 
временно убежище и преходната свързаност между 
хората в тях. Чрез тях сакралното е изравнено с 
профанното. По този начин, от една страна, храмът се 
превръща в едно ничие пространство, което не може да 
даде усещането за уют и закрила, тъй като винаги бива 
напускано. От друга страна обаче, все пак присъствието 
на Другия е осезаемо. Тази метафора сякаш отново идва 
да подчертае, че въпреки всичко съществува възможност 
за преодоляване на самотата, ако човек се „отвори“ 
достатъчно към Другия и се опита да го задържи до себе 
си.
Чрез почти пълното отъждествяване на 
пространството на храма с топосите на чакалнята 
и летището се променя и отношението в бинарната 
двойка център – периферия. В митологичните представи 
центърът винаги се е свързвал със сакралното, което 
е трудно достижимо и митично. То е корективът, 
който носи хармонията и реда. Сакралното създава 
Космоса. От своя страна, периферията е положена в 
смисловото поле на обичайното и всекидневното. Тя 
въвежда представите за Хаос и често е отъждествявана 
с неконтролируема мощ, със стихия. В тази следвоенна 
литература обаче Ружевич изравнява двете опозиции, 
като представя тяхната промокаемост. Профанното 
е навлязло в сакралното и обратно. Няма праг, който да 
отделя и да ограничава. Център и периферия се сливат.
Домът, сравнен с чакалня в друга част от стиховете 
на Ружевич, експлицира идеята за самотата. Това 
съчетание на дома-чакалня е положено в смисловото поле 
на изоставеността, липсата и отчуждеността. Домът 
е показан като изгубил своя уют, той е просто спирка по 
пътя на непрестанното движение. Ничие място, за което 
никой не полага грижи, идея за временност и преходност. 
Но все пак създава възможност за среща с Другия и 
вероятна победа над самотата дори и за кратко.
Лирическият герой в поезията на Ружевич отваря 
дома си, отваря себе си и като водач из лабиринта 
на тялото се опитва да въведе Другия в него, за да 
преодолее самотата. Героят разкрива себе си, за да може 
да бъде разбран в своята сложност. Появата на тези 
преходни пространства се свързва с идеята, че след 
преживяването на такава голяма катастрофа, която е 
не само лична, но и общочовешка, човек не може сам да 
възстанови живота. Стремежът към запазване на най-
висшите за човека ценности минава през идеята той 
отново да може да се довери на Другия.
Фрагментарността на представеното пространство 
е положена в смисловото поле на нестабилността 
и допълва идеята за разколебаните устои „извън“ и 
„вътре“ в човека. Преминаването на споменатите 
две пространства едно в друго и тяхното сливане 
в „преходни“ топоси служи като пример за един от 
механизмите за преодоляване на травмата на човека 
след войната. Чрез раздробяването на света на малки 
части лирическият Аз се стреми да опознае и сътвори 
наново света. Носещ в себе си белега от катастрофата, 
след като не открива успокоение в света „извън“, той 
се опитва да го транспонира в себе си, но осъзнал, че 
чрез затварянето си се обрича на отшелничество, той 
допуска външния свят. Това е поезия, в която липсват 
ясни граници между отделните пространства и всеки 
опит за обособяване на такива завършва с тяхното 
преливане.
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Пространствата в поезията на...
Димитрина Хамзе

Женското начало е априорна ценност и поетът не 
може да остане равнодушен към неговото подценяване. 
Позицията му е колкото директно откровена, понякога 
даже с брутален привкус, толкова и дискретна, забулена 
в загадката на тънкия наблюдател, който споделя 
впечатленията си с пестелива на думи, дори „мълчалива“ 
свенливост и поетичен финес. Засягайки женската 
проблематика (подобно на всяка друга), Т. Ружевич както 
винаги остава верен на идейно-творческия си подход – да 
бъде честен и открит пред себе си и пред другите, да 
дава адекватен художествен израз на своите наблюдения 
и усещания, на нещата, с които диша и живее, които 
занимават ума и сърцето му, и да избягва каквато и 
да било показност, патетични изблици и метафизични 
екзалтации. Всякакви авангардни напъни и новаторство на 
всяка цена са му напълно чужди. Не се опитва да взривява 
каноните и естетическите „нормативи“, за да ги замени 
с нови – по-модерни, а просто ги заобикаля, игнорира, 
защото го стягат и пречат на свободното мислене и 
себеизразяване. Затова произведенията на поета са 
изтъкани от въпроси. На повечето от тях той отговаря 
директно с обезоръжаващ чар: „Не знам“. Или поне 
разполага рефлективните си „трофеи“ в оксиморонното 
поле между двата полюса:

животът без бог е възможен
животът без бог е невъзможен (без) (Тук и нататък 
преводът е мой – Д. Х.)
В нашия контекст бихме задали въпроса: „Какво е жената 
и каква трябва да бъде тя (в очите на автора)?“. По 
всяка вероятност бихме получили същия отговор, по-
точно отказа от отговор – „Не знам“. Това не е суетна 
превземка или бягство, а очарователна отвореност, 
по детски непринудено любопитство, удивление пред 
неизчерпаемите възможности за изследване на всеки 
въпрос. Това е и покана към Читателя за диалог, за 
съвместно търсене в тълкувателско-творческата 
експедиция. И реверанс, уважение към неговите 
интерпретативни усилия. „Не знам“ е възможно най-
чистият, най-искреният и най-философският отговор, 
който разклаща и релативизира „установеното“ знание. 
Добра или лоша, без жената няма живот, без нея 
съществуването е невъзможно. Жената е самата 
незавършеност, вечният кръговрат. Оксиморонна е 
нейната същност – в прагматичен план тя е рутинно-
битова, прекалено бдителна, повърхностна, акуратна и 
подредена до дребнавост, а в глобален план – неразгадаема 
енигма, вълшебна, необяснима сила, като подземните 
води. Затова Т. Ружевич не приема тя да бъде подценявана 
и унижавана в нейната висша, сакрална функция – като 
създателка на Живота, като Майка и пазителка на 
домашното огнище. Това, разбира се, не са единствените є 
способности и тя има пълното право да изтъкне и развие 
дарбите си, както и да не се срамува от животворната си 
роля – да бъде съпруга и майка. Не мисля, че „Неконсумиран 
брак“ (Białe małżeństwo) e апология на феминисткия 
екстаз, на сексуалната другост като разчупване на 
„скучния полов стереотип“, на джендърното „пробуждане“ 
и оживление, и то като гаранция за признаване правото 
на жената на собствен избор. Не става дума за избор на 
„другополовост“, на нова полова идентичност – подобно 
тълкуване би било прекалено буквално и опростенческо, 
– а за избор на зряла позиция спрямо статуквото, което 
„хербаризира“ жената в ролята є на домашна „кокошка“, 
пепеляшка и приятен аксесоар, цвете в бутониерата 
на съпруга. Осъзнатият и смел избор би є позволил да 
разгърне целия си жизнен и психо-емоционален потенциал. 
Бианка отказва да бъде забодена с игличка пеперуда в 
общия класьор и иска да реабилитира достойнството 
си. А в закостенялото общество това би било възможно 
само с радикален отскок – в зоната на мъжкото и с 
неговия инструментариум. Това є вдъхва сили за яростна 
съпротива срещу статуквото. Показва го нейният 
драстичен жест в края на пиесата – след бляскавата 
годежна церемония тя се изправя гола и с отрязана по 
мъжки коса пред годеника си – Бенямин, прошепвайки:
,,Бианка: Аз съм (прави крачка към него), аз съм (протяга 
ръце към Бенямин, отпуска ги) твой брат“1.
Красноречивият жест на героинята осветлява 
творбата като монументална метафора на бунта срещу 
принизяването и омаловажаването на женствеността 
и женското, с които момичето вместо да се гордее и 
радва, се срамува и крие, изживява ги драматично, дори 
трагично. Жестът е шокиращ, но той трябва да разтърси 
партньора, да го накара да забележи своята спътница 
и сериозно да се замисли за нейните нужди, желания и 
мечти. Стъписващата постъпка на Бианка е едновременно 
предизвикателство към ретроградната традиция, 
отмъщение за отношението на родителите є и на цялото 
мъжко съсловие към жената и донякъде автоотмъщение, 
самонаказание за безропотното покорство и вековното 
примиренчество – от името на всички жени. Този рязък, 
перформативен акт на героинята e зов за опомняне, за 
преосмисляне на стереотипни присъди за пола, за ревизия 
на оценки. Той не отхвърля брака и семейството като 
институция, а е отрицание на брака, в който жената 

1 Ружевич, Т. „Неконсумиран брак“. – В: Ружевич, Т. Пиеси. 
Прев. Божко Божков. София: Валентин Траянов, 2011, с. 230.
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е безлична марионетка и самка за разплод, сякаш 
„жигосана“ от майчинството.
Индиректна възхвала на изначалната мисия на жената 
е синкретичният образ на Старата жена от драмата 
„Старата жена мъти“ (Stara kobieta wysiaduje). Тя е 
живописно въплъщение – на пръв поглед карикатурно 
– на женското начало, на природната мъдрост, на 
универсалната женственост, на първозданната 
Материнска Цялостност и кохерентния Абсолют. В 
нейния образ като във фокус се събира Природата с 
цялото є разнообразие и пъстрота, а натрупването 
на всевъзможни одежди и бижута върху тялото 
є напомня хетерогенното Първично Единство на 
енергии, представлявано от Майката, и същевременно 
е гротесково изображение на фалша, фетишизма и 
консумеризма на обществото, затънало в море от 
вещи. Това е протест, „веществено“ обвинение и 
предизвикателство на Старата жена към съвремието. Тя 
е като жрица на Съдбата, като екзегет и летописец на 
Живота и на човешката драма2. 
Старата жена от драмата на Т. Ружевич е едновременно 
екстериоризираното вътрешно (чрез напластяване 
на различните одежди и накити = хаос, безформие) 
и същинското вътрешно (с утробата в постоянна 
готовност – ако вече е родила, може отново да върне сина 
си в нея (към което отчаяно се е устремила с цел да го 
спаси, да го предпази от унищожение), за да реанимира и 
реабилитира изгубеното Първично Единство. После ще го 
роди отново и така „ще завърти“ колелото на Живота. 
Родилната функция сама по себе си става инфинитна. 
Генерира живот и му гарантира непрекъснатост. 
Старата жена е персонификация на абекта – тя е красива 
и грозна, отблъскваща (с набразденото си от бръчки лице 
и карнавално-еклектичната си външност) и привлекателна 
(като вездесъща Богиня-Прамайка – царствена и 
респектираща с мъдростта, устрема и духовната си 
сила), стара и млада (напредналата є възраст изключва 
раждане, но за свръхвиталния є порив няма невъзможни 
неща), оформена и безформена (има женско тяло, с което 
функционира в обществото, но то постоянно се „раз-
формя“ чрез ярката абекталност, чрез родилните копнежи 
и реакции). Старата дама е пространствен фокус, който 
обединява външно и вътрешно; тя е и синтез, абревиатура 
на женската одисея и на човешката драма. С нестихващия 
инстинкт за раждане тя се превръща в Майка на 
човечеството и сякаш се опитва да избави човека от 
разпадане и отмиране, от дезинтеграция на личността 
му. Опитвайки се напразно да избяга от абекталното, 
човешкото същество произвежда лавини от боклук, в 
които отчаяно търси спасение и забрава. Старата жена 
прилича на всевиждаща Жрица с демиургична мощ, на 
2 Обяснение и илюстрация на травматичните лутания 
на човека е абектът, термин на Юлия Кръстева, който 
представлява особена материална и/или психическа субстанция, 
която „напомня“ за изначалното Mатеринско цяло чрез 
смущаваща субекта осцилация между Семиотичното  
и Символичното, така както ги разбира френската 
структуралистка. За повече информация вж. Kristeva, Julia. 
Potęga obrzydzenia. Esej o wstręcie. (przeł.) M. Falski. Kraków, 
2007. Aбекталното разтваря, разтяпя о-формеността на 
тялото. Така то става безгранично, безсмъртно и чрез 
Смъртта. Превръща се в субстанция, захранваща Живота и 
затова е вечно младо, „недозряло“, независимо от биологичната 
си възраст и биологичното си състояние. То надхвърля 
категориите младост и красота. Защото има много по-
важна – онтологична и универсална – функция. Може би точно 
затова е красиво посвоему, това е смисълът на абдоминалната 
естетика. Стареещото, „отпадъчно“ тяло е закваската за 
обновлението. В крайна сметка абектът предпазва жената от 
опредметяване, от превръщането є в обект. 

Съдница, на гордо възкачила се на своя 
трон кралица сред страховитите талази 
от отпадъци. Боклукът е метонимичната 
травестация, гротесков субститут на 
абекта, „овъншнената“ и дефективна 
версия на физиологичните и душевните 
сметища, „преоценената“, реифицирана 
интимност като реакция от скъсването с 
първичната Материнска Цялост. Подобно 
на застрашително нарастващия боклук, 
Старата жена трупа върху себе си дрехи. 
Така „отпадъчното“ є тяло като че ли 
добива космически измерения. Посланието 
є е двузначно и двупосочно – от една 
страна, предупреждава, че човечеството 
ще се удави във вира на консуматорските 
си ексцесии, а от друга – му припомня 
за изгубената космическа хармония 
от времето на „Прамайчинството“. 
Вълнуваща и трогателна е възхвалата на 
женския корем като аналог на Космоса от 
устата на героинята:

СТАРАТА ЖЕНА: (...) Коремът, утробата. 
Коремът е нещо прекрасно, но с него се 
отнасят като мащеха към чуждо дете. 
Прекрасен е, огромен.
(...)
нашите кореми
ти клето магаре
са истински мелници
големи бели поеми
огромни меки топли
погачи
новородени от бита сметана

ракети снаряди открития
се целят в нежния
бял открит необятен
беззащитен сляп
корем на майката
земя3

Детето, дори в епруветка, е част от нейното тяло, то е 
тръгнало от нея, то е тя самата; сякаш никога напълно не 
напуска лоното є, където и да странства, винаги може да 
се върне там, за да потърси утеха и закрила:

СТАРАТА ЖЕНА: (...) Дете от епруветка! Детето е от 
мен. То е аз. Прекалено си умен, за да разбереш чувствата 
на една обикновена, проста крава. Няма да го дам.
Излезе от мен
тръгна по света
но аз не прегризах 
пъпната връв
не позволих
да го откъснат
(...)
но аз го държа в ноктите си
не го давам
(...)
Ще го всмуча в себе си
ще го вкарам
затворя
ако трябва
сега
има пълна свобода4

Майчинството е благословено, надхвърля моралните 
канони. То е над и извън критериите за добро и зло, 
има пречистваща и всеопрощаваща сила, изравнява се с 
Божественото. Нещо като женско издание на Христовия 
принцип. Едновременно с това като върховна ценност 
майчинството е най-високото мерило за морал. То е 
самият морал. Майката на поета е неговият Бог, който 
винаги е на разположение, винаги ще откликне и никога 
няма да го изостави – дори след смъртта си. За разлика 
от невидимия и недостъпен Бог, тя е осезаема, ласкава, 
топла и „уютна“, от плът и кръв. Нещо повече, тя е извор 
на вярата, тя е постижимата религия, която може да се 
докосне, да се погали, да се опита. Тя е живата награда за 
разклатената или изгубената вяра в Бога и опора, пристан 
в хаоса на съществуването. Майката е въплъщение на 
универсалната хармония и спасителната утопия на 
съвършенството. Тя е антроподицея; извор, инкарнация 
и символ на любовта, без която наистина не може да се 
живее. Олицетворява добротата и нежността, към които 
човек инстинктивно се стреми дори в моментите на 
крайно разочарование и отстъпление от живота:

целия ден изстрадах
за капка топлина и нежност
искам като малко дете
да се сгуша в майка си
моята стара уморена душа
страда за земна любов
не за божия хладна

3 T. Różewicz, Dramaty wybrane. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 
1994. (Stara kobieta wysiaduje, s. 144–146, skrót SKW). 
4 Пак там.

небесна
страдам за майка ми
(...) (Z kroniki życia Lwa Tolstoja)5

Всевиждащите и всеопрощаващи очи на Майката, 
нейният ласкав поглед, преливащ от безусловна любов, 
разбиране и милосърдие, са безценният лъч светлина за 
поета, пътеводната звезда в лабиринта на Живота. Тези 
очи гледат (и топлят) винаги и отвсякъде. Те са извън 
категорията време, защото са безсмъртни: 

Очите на майка ми гледат раждането гледат през целия 
живот и гледат след смъртта „от отвъдното“. Дори ако 
синът се е превърнал в машина за изтребление звяр убиец 
очите на майката гледат с любов... гледат.
Когато майката извърне очи от детето си, детето 
започва да се губи в света, лишено от любов и топлота.6

Всеотдайната и ненакърнима любов между майка и син 
сякаш възстановява предвечното Материнско Единство, 
в което енергийният обмен предизвиква постоянна 
размяна на ролите. Майката става дете на сина си, сякаш 
му завещава свещения дар на Майчинството и неговата 
тайна:

(...)
идваше при мен майка ми
не се бой в земята си є казвах
никой вече няма да те обиди нарани докосне
майка ми пак с онзи страх
се притискаше в мен
не се бой в земята си
в мен си никой няма да те докосне
унизи отвори рани7

Когато майка му умира, сякаш го напуска собственото 
му дете, но и от отвъдното тя продължава да озарява с 
любовта си съществуването му, продължава да разговаря с 
него, да го изслушва с търпение и съпричастност:

Отдадох на земята моята любима. Моето добро страдащо 
дете – моята душа. (...)
Разговарям и винаги ще разговарям с Теб, Мамо.
Ще разговарям с Теб така, сякаш си до мен8.

Като красив венец, изплетен от безгранична 
всеотдайна любов, признателност и възхита изглеждат 
заключителните думи на поета:

Най-скъпоценното и най-красивото нещо в нашия дом беше 
Мама9.

Майката е и върховен коректив на аномалиите в 
обществото. Само майчиният образ може да затвори 
раните на твореца от ставащото в света, да отмени 
„Нищото“, за което Т. Ружевич мислено разговаря с 
любимия си поет Норвид, да бъде зов за опомняне и 
вразумяване, стимул за действие, за прелом:

Велики Дон Кохоте! Остана Нищото. И ако ние хората 
не се вразумим и не овладеем това Нищо, то... то какво?! 
Кажи, не се страхувай! Какво ще стане... ще си стъкмим 
такъв ад на земята, че Луцифер ще ни се стори ангел, е, 
да, паднал ангел, но все пак нелишен от душа, способен 
на горделивост, но изпълнен с тъга по изгубеното небе, 
изпълнен с меланхолия и мъка... политиката ще се превърне 
в кич, спортът в проституция, религията в наука, науката 
във вяра10.  
 
Женското присъствие в творчеството на Т. Ружевич 
през призмата на абекталното сякаш отразява 
напрежението между индивидите и Космоса – нещото, 
което движи психологическия ни живот. В този процес 
човек преминава през определени етапи, в последния 
от които едновременно е насочен към себе си и единен 
с движението на живота във всичките му аспекти. 
В този дух канадският психолог Ги Корно прави 
следното обобщение: „Неизбежният сблъсък между 
индивидуалност и универсалност е самата същност на 
съзидателния дух. Той произвежда жизнената енергия на 
човешкото същество“11. За да се впишеш хармонично в 
универсалното, трябва преди всичко да опознаеш себе 
си. Жената представлява едновременно възможност да 
опознаеш себе си, да се осъзнаеш като индивидуалност и да 
се осъзвучиш с Космоса. Тя учи на любов: Si vis amari, ama.
5 T. Różewicz. Wiersze. Warszawa: PIW, 1988, s. 325. 
6 T. Różewicz. Matka odchodzi. Wrоcław: Wydawnictwo 
Dolnośląskie, 2000, s. 7, skrót MO.
7 Пак там, с. 66.
8 Пак там, с. 107.
9 Пак там, с. 134.
10 Пак там, с. 12.
11 Ги Корно. Има ли щастлива любов? 
Прев. Росица Ташева. София: Колибри,  
1999, с. 37.
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Грях

Ние сме едно тяло. Моята ръка е твоя ръка, окото ми е 
твое око. Не усещаш ли това?
– Не знаем нищо един за друг.
– Вече ти казах всичко. В живота твърде рядко се случват 
необикновени неща. За войната няма да говоря. Това не е 
нещо интересно.
– Говори за себе си, само за себе си.
– За себе си? Добре, ще ти разкажа най-страшната случка. 
Никога след това не съм изпитвал такъв страх. Такова 
изкушение и такава уплаха. Помня всяка дума, всяка 
светлинка, всяка прашинка. Тогава бях на осем… В нашия 
дом нямаше много красиви неща. На масата в стаята 
стоеше гилза от оръдие. Това беше единствената красива 
вещ. 
–Гилза?
– Не знам дали това е точното наименование… беше част 
от снаряд. Казвахме є гилза. Беше от мед. Отдолу имаше 
кръгла капса, вдлъбната след удара на иглата. Беше гилза 
от изстрелян оръдеен снаряд, още от Първата световна 
война. Тогава държавите можели да си позволят толкова 
скъпи снаряди, все още не била измислена по-евтина сплав, 
която да замени месинга. Винаги бъркам медта с месинга. 
На грошовете казвахме медни монети, макар че сигурно 
са били от месинг или бронз. През зимата гилзата бе пълна 
с хартиени цветя, от филтърна хартия. След Първата 
световна бе тежко. Едва десет години след войната мама 
купи по-голямо, овално огледало. В продължение на няколко 
години вкъщи имаше малко квадратно огледалце. Висеше 
в кухнята. Тогава мама купи и голяма разтегателна маса. 
В тази стая нямаше слънце. Винаги бе сенчесто. Имаше 
дървета пред къщата, но вече не ги помня. Вечер майка ми 
кърпеше чорапи и чорапогащници. Понякога, но много рядко, 
баща ми сядаше с вестник в ръка. На масата имаше газена 
лампа. Край масата бе светло, но в ъглите цареше мрак. По 
стените се движеха сенки. Огромни ръце, глави.
Един ден отворих вратата и видях ваза на масата в 
стаята. Приличаше на голямо яйце. Не забелязах гилзата, 
сигурно съм я бил забравил. В онзи миг цялата стая бе 
изпълнена от вазата. Приближих се към масата, вперил 
поглед във вазата. Беше бяла. Залята от светлина отгоре и 
почти прозрачна. Коремът є бе дебел, блестящ. Протегнах 
ръка. Чух стъпките на майка ми и пуснах ръката си. Майка 
ми запита с усмивка: „Сега е по-хубаво, нали? Само не я 
пипай, не я докосвай! Това е порцеланова ваза. Много скъпа. 
Навярно баща ти ще се сърди, че съм я купила. Ала сега в 
стаята е по-красиво“. „А какво ще има в нея? Цветя ли?“ 
„Не – отвърна майка ми – тя не е за цветя“. „А за какво?“ 
„За нищо. Просто е красива, има толкова красива форма, 
че самата тя е украшение. Само те моля, не я докосвай“. 
„Защо?“ „Красивите неща не трябва да се докосват“ – 
отвърна майка ми и излезе.
Постоях още миг, взирайки се в порцелановата ваза. 
Беше първата красива вещ в жилището ни, която не 
служеше никому за нищо. Естествено, домът бе пълен със 
столове, тенджери, чинии, лъжици, кошове, картини, легла, 
часовници, маси, но всички тези предмети имаха своето 
предназначение. Дори гилзата бе била някога оръдеен снаряд. 
А тази красива порцеланова ваза бе безполезна. Никога не е 
била нещо друго. Всъщност това дори не беше ваза. Защото 
в нея не можеше да се налее вода, нито да се сложат цветя. 
Беше красива сама по себе си. Без цветя. Бе се озовала в 
дома ни внезапно. Майка ми никога не беше споменавала, че 
има намерение да купи такава ваза. За огледалото и новата 
маса се говореше месеци преди това. Че трябва да ги 
купим, но нямаме пари и прочие, и прочие. А вазата се появи 
внезапно. Като яйце, подхвърлено от някаква непозната, 
голяма птица. Почти всичко у дома бе ръбесто, квадратно 
или правоъгълно. 
Един ден бях останал сам вкъщи… Не слушаш какво ти 
разказвам.
– Слушам.
– Не слушаш, скъпа, а това е най-голямата тайна в живота 
ми. 
… стоях край масата и се взирах във вазата. След това 
протегнах ръка и я докоснах с пръсти. Повърхността 
є бе хладна. А в стаята бе топло. Най-ясно си спомням 
светлината и вазата. Светлината в стаята бе като в 
короната на огромно гъсто дърво. Влажна като в кладенец, 
зеленикава и подвижна. Сякаш през стената течеше вода. 
В центъра на светлината стоеше вазата. Докоснах я леко с 
пръсти. Погладих нежно студеното є тяло. Положих ръка, 
а във вътрешността на ръката си усетих изпъкналост, 
заобленост. В ръката си държах формата на красотата. 
Дълго държах ръката си, усещайки, че повърхността на 
вазата се нагрява. Бе топла. Свалих ръката си от вазата 
и отидох в кухнята, където държах войниците си в една 
кутия под масата. Наредих ги в две редици. Но това не 
ме радваше. Захвърлих войската обратно в кутията и се 
върнах в стаята. Положих ухо на вазата и лекичко почуках. 
После още веднъж. Не бях сам в стаята. По-рано бях сам, а 
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сега бях с вазата, която бе чуждо тяло в дома ни. Красеше 
стаята, но не служеше за нищо. Всички останали вещи, 
уреди, картини бяха свързани с нас или помежду си чрез 
невидими нишки. Като вени, по които тече кръв. Ден и 
нощ. А вазата бе сама. Откъсната от всичко. Наистина 
ли бе красива? Съмнявам се, че сега би стояла в жилището 
ми. Но и тогава не ми се струваше красива. Беше ми 
тайнствена, чужда. Не принадлежеше на дома ни. Чувствах 
към нея това, което чувства някой дивак, кланяйки се на 
идол. Чудна фигурка, паднала от небето. Беше преди всичко 
неприкосновена. Но ставаше красива; виждам лицето 
на майка ми, когато казваше: „Погледни колко красива е 
вазата“. А в разговор с баща ми същия ден каза: „Краси 
жилището повече от най-красивата мебел“. Вече не помня 
какво отговори баща ми…
Дойде зимата. Топлината идваше от желязната печка, в 
която от сутрин до вечер гореше торф. Локвите бяха 
покрити с ледени стъкла. Удряхме в тези стъкла с камъни 
или подковани токове. Ледът се пукаше и сякаш бели коси 
се стелеха по повърхността му. Хрущеше хрупкаво под 
копитата ни. Водни балончета се движеха под леда като 
в стъклената тръбичка на нивелир. Един ден ме болеше 
гърлото и не отидох на училище. Лежах си в леглото 
и разглеждах „Муха“… имаше такова хумористично 
издание… печатано на розова хартия. Не точно розова, а 
някакъв нюанс на розовото. Уж разглеждах „Муха“, но „с 
очите на душата си“ виждах вазата на масата. Стоеше 
си там чужда, съвършена и неприкосновена. Въпреки че 
вкъщи нямаше никого, вървях на палци, бавно и внимателно. 
Прокрадвах се в тишината, в която вазата стоеше като 
в памук. Дръпнах покривката, вазата помръдна. Тогава 
дръпнах по-силно. Вазата се разклати и се преобърна. На 
масата имаше вестници. Вазата се търкулна няколко 
сантиметра и спря на ръба на масата. Във вътрешността є 
блестеше синкава светлина. Знаех какво ще последва. Много 
се боях. Дори започнах да се моля: „Ангел Божи, страже 
мой, винаги край мен бъди. Сутрин, вечер, ден и нощ, Ти в 
беда ми помогни…“, но нещо ме изкуши и отново дръпнах 
подложката. Сега вече не вярвам в това, но тогава ми се 
яви самият дявол, протегна ръката ми и дръпна. Наистина 
не исках това. Все още можех да хвана вазата в последния 
момент, защото се завъртя бавно, сякаш около себе си, и 
много бавно падна на пода. Наистина падаше бавно и можех 
да я хвана във въздуха… ала дяволът задържа ръцете ми. 
Сега също се смея. Ала само веднъж в живота ми дяволът 
ме изкуши. По-късно винаги грешах за собствена сметка…
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Момчето отвори очи. Беше нощ. Дочу силно дишане и 
вопъл. Беше тъмно. Лелята не затваряше гардероба през 
нощта, макар че чичото є крещеше и нареждаше винаги 
да го затваря. Навън духаше вятър. Търчеше по покрива и 
запъхтян вреше ръбестата си муцуна по всички кътчета. 
Момчето вдигна глава и надзърна през открехнатата 
врата. На леглото се въргаляше голямо кълбо. Някъде 
изръмжа мотор. Лъч светлина проби през прозореца; 
светлият правоъгълник се плъзна по стената. В тази 
светлина момчето съзря чифт големи бели крака, вдигнати 
нагоре, без черни обувки и копринени чорапи, неподвижни 
като странни животни. В тъмнината се разнесе смях и 
хлипане, а след това – пляскане. Чичото и лелята пак се 
биеха на леглото.
Момчето се скри под одеялото, направи колибка над главата 
си и присви крака. Топли и солени сълзи се стичаха по 
устните му.
Лелята беше по-добра към него; веднъж, когато се върна от 
града, му каза да излезе от гардероба и му даде бисквита, 
поръсена със захар звезда. Дълго след това в джобчето му се 
търкаляха сладки трохи, които изгребваше и опитваше.
Стана му задушно и измъкна глава изпод одеялото. Сега 
чуваше хъркането и едно тъничко свистене, сякаш малко 
птиче цвърчеше в самото сърце на тъмнината, която няма 
лице и е навсякъде. Вятърът фучеше по покрива и биеше в 
керемидите. 
Сега отново чу удара в прозореца, стъклото прозвъня. 
„Сигурно мама е дошла – помисли си – и стои зад прозореца“. 
Ако дойдеше, щеше да я целуне, а веднага след това щеше да 
я помоли да го среше. Веднъж хвана въшка, която изпълзя 
от косата му и започна да лази по ухото му; беше колкото 
зърно; голяма и мека като неузряло пшеничено зърно. 
Кожата на главата силно му пареше. Когато отново чу 
удара по прозореца, отвори гардероба. В стаята бе тъмно. 
Отвън нещо се движеше. Подаде крака си от гардероба 
и пръстите му докоснаха пода. Дочу се внезапно хъркане 
и момчето бавно затвори гардероба. Уви се в одеялото 
и притаи дъх. Стори му се, че гардеробът скърцаше и 
стържеше плашещо. Чуваше монотонно почукване, все 
по-тихо и по-тихо, докато накрая ударите се превърнаха в 

шумолене, сякаш някой сипеше пясък по стъклото. 
Събуди се, когато в къщата нямаше никого. Внимателно 
отвори вратата на гардероба и излезе. Седна на стола в 
средата на стаята. Краката му бяха сковани и крехки като 
слама, огъваха се в колената. Чичото му бе казал, че ще го 
убие, ако излезе от гардероба. 
На кухненската маса стоеше хаван. Светеше като звезда. 
Нещо отвън се раздвижи. Чу шумолене, на стената се 
олюля сянка; сега някой почукваше по стъклото. Момчето 
се мушна в гардероба. Там бе тихо и тъмно като в чувал. 
Никога не поглеждаше през прозореца, дори когато беше 
сам, се обръщаше с гръб. Знаеше, че не е позволено. Мама му 
казваше да не гледа през прозореца и плачеше. Отвръщаше, 
че няма да гледа. Чичото му казваше, че ако гледа през 
прозореца, немците ще го застрелят. Немците носеха 
високи черни ботуши и всички се бояха от тях. Имаха 
червени лица и стреляха със златни куршуми. Немците 
стискаха тези куршуми в зъбите си и тогава се виждаше 
как куршумите светят. Веднъж при чичото дойде един 
немец и стреля с такива огнени куршуми по тавана. Ала 
момчето вече не можеше да си спомни. Така беше и със 
слънцето. Затваряше очи, за да види слънцето, притискаше 
с пръсти клепачите си и тогава в тъмнината се показваха 
очертанията на бяло колелце без лъчи: това колелце не 
приличаше на слънцето на небето и бе студено.
Бръкна с ръчичката си в джоба. Там имаше няколко 
камъчета, с които си играеше. Бяха кръгли и остри. Знаеше 
всичките камъчета и техните цветове. Този най-малкият, 
кръглият, беше розов, а този триъгълният и острият беше 
син като цветенце. Другите бяха сиви и жълти. Имаше и 
един бял, който приличаше на малко яйчице. Когато удариш 
камъка в камък, изскача малка червена искра, която ухае 
на дъжд. Тези камъчета бе събрал по пътя, докато мама го 
водеше към чичкото, към гардероба. Бе си направил от тях 
дрънкалка и скришом си дрънкаше на ухо. Понякога говореше 
с камъчетата и ги слагаше в устата си.
Дочу викове, които идваха откъм улицата и отново 
дрънчене по стъклото, почукване и шумолене, сякаш някой 
се бореше отвън. Това е мама – помисли си – стояла е цяла 
нощ под прозореца, а сега го чака. Отвори гардероба и 
притича на пръсти до прозореца. Отсреща, до червената 
стена, момчета играеха на топчета. В прозореца се удряше 
клон. Мокри листенца полепваха по стъклото и политаха 
след отдалечаващия се клон, вятърът лъхаше в дърветата 
и нашепваше нещо. Едно от момчетата приклекна над една 
локва и пусна малко бяло корабче във водата. В небето не 
се виждаше слънце. Момчето, което бе пуснало корабчето, 
вдигна глава нагоре; изведнъж грабна корабчето и се затича 
към прозореца. Прилепи лице към стъклото; имаше сплескан 
нос и две големи ноздри. Момчето от гардероба стоеше на 
прозореца, не можеше да помръдне, краката му бяха толкова 
леки, че не ги усещаше и в същото време тежки като къща. 
Очите на момчето с корабчето бяха неподвижни, очи от 
жълто стъкло. Изведнъж замига и подвикна нещо. Другите 
момчета край червената стена се затичаха към прозореца. 
Повдигаха се на пръсти и прилепваха лица към стъклото. 
Едно от тях, което стоеше отзад, подобно на пръчка, 
изплези широкия си език и после крясна:
– Евреин!
Момчета започнаха да подскачат, подвиквайки:
– Евреин, еврейче, еврейче – а после отново прилепваха към 
стъклото чела, устни, носове, очи и езици, като широки 
розови лопатки. 
Момчето, което приличаше на пръчка, взе камък и го метна 
по прозореца. Един мъж, който стоеше на ъгъла на улицата и 
четеше вестник, вдигна глава и започна да размахва бастуна 
си. Момчетата се пръснаха на всички страни, подвиквайки:
– Евреин, еврейче, еврейче!
Момчето бавно се извърна с гръб към прозореца. Под масата 
лежеше голям сив камък. Момчето погледна камъка и каза:
– Какво направих?!
Повтори тези думи няколко пъти, а след това се върна в 
гардероба и скри глава под одеялото.
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