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200 години от рождението на Гюстав Флобер

На 12 декември 2021 г. се навършват 200 години 
от рождението на Гюстав Флобер. Обикновено 
годишнините са повод за равносметка на едно 
наследство, което безспорно е оставило своя отпечатък 
върху френската литература, но което има и своя 
дълбока следа в българската рецепция на автора. Флобер 
обаче принадлежи и на световната литература, той 
е част от нейния канон като предтеча на модерния 
роман, като дълбок изследовател на човешката душа 
и на човешката глупост. Боваризмът е навлязъл като 
термин в психологията, а творчеството на писателя 
е вдъхновявало и продължава да вдъхновява творци от 
различни области, както и да буди размисъл или да носи 
утеха. Това творчество ни подтиква да се запитаме дали 
литературата е способна да повлияе на човешкия живот 
и да го промени.  
Не мога да не изразя удивлението си от един пасаж 
към края на романа „Доброжелателните“ на Джонатан 
Лител, спечелил наградата „Гонкур“ и Голямата награда 
на Френската академия за 2006 г. Романът представя 
мемоарите на Максимилиан Ауе, бивш нацист, който 
след войната се заселва във Франция и отваря фабрика 
за производство на дантела. Героят чете по време на 
войната до последно „Възпитание на чувствата“ на 
Флобер, томчето, което е взел от дома на сестра си, 
чиято кожена подвързия вече е прогизнала, докато край 
него напредват руските танкове и целият път е осеян 
с трупове: „Обилният равен поток на прозата бързо 
ме понесе, вече не чувах тракането на веригите, нито 
рева на двигателите, странните подвиквания на руски 
„Давай! Давай!“, нито малко по-далечните експлозии; 
единствено издутите и лепкави страници ми пречеха на 
четенето.“ Дали литературата остава единственото 
пространство на свобода сред разпадащия се свят? 
Ауе ни дава недвусмислен отговор: в изкуството, сред 
красотата и спокойствието, които само една творба на 
духа може да предложи на човека той успява да съхрани 
човешкото у себе си.
Този недисциплиниран ученик, който се научава трудно 
да чете, но още от дете изпитва желанието да „пише 
истории“ е както проницателен наблюдател и критик 
на обществото, така и романтик. През 1836 г., на плажа 
в Трувил се запознава с Елиза Шлезингер, млада жена на 
26 г., в която се влюбва тайно. Тази невъзможна любов е 
въплътена от доста негови герои в „Спомените на един 
луд“, „Възпитание на чувствата“. А с Луиз Коле поддържа 
дългогодишна епистоларна връзка, съпътствана от редки 
тайни срещи. Именно пред нея споделя: „Когато след една 
година романът ми бъде завършен, ще ти донеса пълния 
ръкопис, от любопитство. Ще видиш с каква сложна 
техника успявам да сътворя едно изречение.“
Век и половина по-късно съвременната критика е успяла 
да превърне тази хубава интелектуална изненада, 
която Флобер обещава на Луиз Коле, редактирайки 
първия си роман, в едно от най-удивителните 
приближавания до литературната творба. Писането, 
пазител на паметта и културата ни, всъщност е 
една техника. Нашата съвременност преоткрива 
писането като техника, а заедно с него и средствата 
за практикуването му (хартията, пособието за 
писане, ръкописа, печатницата) тъкмо в момента 
– и очевидно това не е случайност – когато новите 
технологии преобръщат историята на текста, водени 
от амбицията за една нематериална и мигновена 
комуникация в пространството. Досега хората пишеха 
книги, за да оставят съобщения във времето и сякаш 
нарочно, писателите не ни завещаваха друго, освен 
своите текстове (сещаха се също да ни оставят и 
черновите си). Приемайки на сериозно тази очевидност, 
сме задължени да разгледаме отново литературата с 
онова материално, почти медиологичо, или още по-добре 
казано „генетично“ любопитство: на писателя трябва 

да се гледа като на техник, независимо колко голям 
може да бъде талантът му.
Истински шампион на задраскването, Флобер започвал 
от пет до петнадесет пъти една и съща страница, 
за да получи окончателния, достоен за отпечатване 
според него вариант, а някои пасажи от „Мадам Бовари“ 
изисквали до шейсет последователни пренаписвания.
В едно свое интервю от 2018 г. Джулиан Барнс твърди, че 
„Флобер би могъл да напише чудесен роман за съвременна 
Америка.“ Авторът на „Папагалът на Флобер“ подобно 
на своя герой Джефри Брейтуейт, пенсиониран лекар 
вдовец, обсебен от Флобер, безспорно познава чудесно 
Гюстав и можем да му се доверим, когато ни казва:  
„А какво мислят хората за Флобер сега? Как си го 
представят? Като плешив мъж с увиснали мустаци; 
като отшелника от Кроасе, човека, който е заявил: 
„Мадам Бовари, това съм аз“, като непоправимия естет, 
буржоазния буржоазофоб? Самонадеяни сентенции, 
улесняващи резюмета за ония, които бързат. Флобер 
едва ли би се изненадал от умствената ни леност, от 
нежеланието ни да вникнем в нещата.“

РеНи Йотова

Гюстав Флобер – „Мадам 
Бовари, това съм аз“
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Тематичен център на 
новия 166 брой на списание 
„Християнство и култура“ 
е 200-годишнината от 
рождението на Ф. М. 
Достоевски, която е 
отбелязана с текстовете 
на Николай Зернов 

Символиката на имената в романите на Достоевски и 
на англиканския богослов Джордж Патисън „Човешко, 
твърде човешко“? „Портретът на Христос“ на Настася 
Филиповна.  В броя е отбелязана и стогодишнината 
от рождението на френския православен богослов 
Оливие Клеман (1921– 2009) с неговия текст Времето 
на празниците. В памет на отец Радко Поптодоров 
е представена статията на Дилян Николчев 
Недоизказаното на страниците от отец проф. протопр. 
д-р Радко Поптодоров за съборното и изборното начало 
в Църквата и за ролята на миряните в църковния 
живот. Рубриката „Пътища“ включва разговор със 
сестра Максимилиана Пройкова от монашеската 
общност на сестрите евхаристинки, посветено на 
отец Йосиф Алоати – Божият раб, който става всичко 
за всички, както и третата, последната част от 
спомените на о. Купен Михайлов, озаглавена С Ронкали 
из Европа. Броят включва и пътеписа на Ангел Иванов 
Египетски диптих. Две истории от едно поклонение 
в Пустинята, а рубриката „Хоризонти“ – текста на 
Дамиан льо Ге Как спасението може да носи смърт? 
Сборникът Как станах свещеник е представен чрез 
разговор с неговия съставител Димитър Митев и чрез 
разказа на свещеник Лазар Георгиев, а новото издание 
Дневникът на един селски свещеник на Жорж Бернанос 
е представено чрез предговора на Тони Николов „Всичко 
е благодат“. Темата „Християнство и литература“ 
е продължена с Фрагменти от паметописа на един 
обикновен християнин (2009–2018) на Калин Михайлов. 
Броят е илюстриран с творби от изложбата Allegoria 
Sacra, представена от богослова Мариян Стоядинов и 
куратора Красимир Русев.

„Съдбата на Халите“ е 
водещата тема на брой 
09 на сп. „Култура“. 
„Кауфланд България“ 
представи през октомври 
преработения си идеен 
проект за преустройство 
на вътрешното 
пространство на Халите 

в София и предстои този проект да бъде разгледан 
от Националния институт за недвижимо културно 
наследство. Ще се съхрани ли способността на Халите 
да носят историческа памет? Разговор с културолога 
проф. Александър Кьосев и с архитекта проф. Тодор 
Кръстев, анализ от арх. Павел Попов и отговорът 
на „Кауфланд България“. И още – дебатът „Западът 
има ли бъдеще?“ с отговорите на политическия 
философ Пиер Манан, на писателя Паскал Брюкнер и 
на историка Пол Кенеди.  И други две гледни точки 
по темата – на политоложката Албена Азманова (за 
капитализма на ръба на нервна криза) и на историка 
Франсоа Артог (за сблъсъците с историята). И още 
в рубриката „Интервю“ – Георги Господинов: „Какво 
може литературата?“; Виталий Мански: „Свободата 
и властта“; Вернер Херцог: „Как се конструира 
истината?“. В „Галерия“ ще прочетете рецензия за 
изложбата на Алцек Мишев и репортаж за новия музей 
на Франсоа Пино в Париж. И още – Веселка Кунчева за 
„болката и пречистването“ и Явор Гърдев за „другата 
страна на театъра“. Деян Статулов  с анализ за 
българското кино след „Златна роза“ 2021 и размисъл на 
Весела Казакова и Мина Милева след филма „Жените 
също плачат“. И още: „Останах на самотен остров“ – 
изповедално интервю на големия български композитор 
и диригент Васил Казанджиев. Фотографиите в броя 
са на Добромир Иванов, а разказът в рубриката „Под 
линия“ е дело на Ангел Иванов. 

Аз съм писател-гущер, ленивец, който цял ден 
лежи на припек под благодатното слънце на Красотата. 

И нищо повече.

През 1821 година във Франция се раждат двама души, 
които ще променят напълно литературата на 20-ти 
век и ще поставят началото на модернизма. Единият 
е поетът Шарл Бодлер, а другият романистът 
Гюстав Флобер. Двамата имат доста сходна съдба: 
болни, самотни, те посвещават целия си живот на 
творчеството си, а книгите им са дадени под съд за 
нарушаване на обществения морал.
Романите на Флобер са изучавани, коментирани в 
стотици книги, дисертации, дипломни работи, статии: 
Гугъл ни дава над 11 милиона резултата. И все пак 
интересно е да се запитаме с какво днес, 200 години 
след раждането на писателя, неговите книги могат да 
привлекат читателя.
Първото нещо, което веднага идва на ум, е неговият 
изключителен перфекционизъм: способен е да поправя 
непрекъснато, за да намери точната дума, да изглажда 
фразата. Идеалът е текстът му да бъде здрав и гладък 
като истинска тъкан, да прилича на стена, по която не 
се виждат следи от зидане. За тази цел той изобретява 
съвсем нов творчески метод, той не разказва, а показва, 
той не е всезнаещият и всевиждащ автор и не се 
появява в произведението, всичко е показано през нечий 
друг поглед. За него формата не е „балтон, наметнат 
върху голото тяло на мисълта“. „В изкуството, казва 
той, всичко зависи от претворяването, разказът за 
една въшка, може да е толкова прекрасен, колкото за 
Александър Велики.“ И Флобер претворява на практика 
своите възгледи за литературата: неговите герои не са 
непременно изключителни личности, напротив, често 
са неудачници и живеят в една пошла, потискаща среда. 
Ема Бовари неведнъж дава оценка на съществуването 
си: „Животът є бе студен като таванско помещение 

със северен прозорец и досадата, мълчалив паяк, плетеше 
в мрака своята мрежа във всички ъгли на сърцето 
є“. Майсторството на Флобер е изключително, 
той наистина успява да събуди у читателя различни 
чувства, оставайки до известна степен безпристрастен 
наблюдател. Сякаш държи камера и умело снима 
само това, което ще предизвика у читателя най-
разнообразни преживявания. Изумителна е сцената с 
жертвоприношението на децата в романа „Саламбо“. 
Без да използва емоционално наситени думи, освен най-
общите „ужас“ и „страх“, Флобер създава страшната 
картина на фанатизма.
Друго нещо, което и днес е забележително у Флобер, е 
неговата ирония и сарказъм. „Присмивам се над всичко, 
дори над онова, което обичам най-много. Няма случка, 
чувство, вещ или човек, които да са отминати от 
простодушната ми палячовщина, подобна на железния 
валяк, който придава лъскавина на платовете.“
Забележително в това отношение е описанието на 
селскостопанския събор в „Мадам Бовари“, когато 
едновременно протичат обясненията в любов и 
награждаването на селяните. 
Незавършеният роман „Бувар и Пекюше“ е истинска 
епопея на посредствеността и дава възможност на 
Флобер да  излее цялата си омраза към своята епоха.
„Никога досега духовното не е било тъй маловажно. 
Никога досега не е била тъй явна омразата към всичко 
велико – пренебрежение към красотата, ненавист към 
литературата. Винаги съм се опитвал да живея в кула от 
слонова кост, но един прилив от лайна оплисква стените 
є и има опасност да я срути.“
Всъщност всеки днешен прочит на Флобер трябва 
да тръгне от това противопоставяне: духовното 
и красотата срещу замърсяващата всичко вълна на 
посредствеността, корупцията и опиянението от 
властта.

ГалиНа МелаМед

Гюстав Флобер и благодатното 
слънце на красотата

Роден на 12 декември 1821 г. в град Руан, Гюстав 
Флобер е един от най-големите творци в историята 
на френската литература. Считан за далеч по-малко 
продуктивен от свои известни съвременници, той 
е автор на романите Мадам Бовари (1857), Саламбо 
(1862), Възпитание на чувствата (1869), Бувар и Пекюше 
(1881), на поемата в проза Изкушението на Свети 
Антоний (1874), както и на сборника Три разказа (1877), 
включващ историите Чисто сърце, Легенда за Свети 
Юлиян Гостоприемец и Иродиада. Творчеството му е 
определяно като гранично между романтизма и реализма. 
Разграничавайки се от писателите романтици, които 
създават силни протагонисти, носители на енергия и на 
положителен морал в конфликт с обществото, Флобер 
създава героите си такива, каквито те са по силата 
на човешката си природа, а конфликтът индивид – 
общество отсъства в творбите му. Той обаче поставя 
под въпрос и същността на реализма като литературно 
течение, дотолкова доколкото, от една страна, се 
дистанцира от простия факт, а от друга, заличавайки 
напълно автора като съдник, поднася тъкмо фактите 
като носители на каквато и да е идея. Ключът се крие 
в изяществото на самото поднасяне. Гласът на автора 
надскача звученето и се затваря в стила с религиозно 
смирение и безпощадна трезвост. Посредствеността, 
същностна черта на човека като индивид и като 
социално животно, може да бъде избрана за ключовото 
понятие в подстъпа към света на писателя. Тя е това, 
което първо и най-силно го отблъсква и отвращава. 
И именно нея поднася той – ненадвикана от авторов 
порив, неподправена, непоправена и непоправима – на 
изненадания, очакващ да бъде грабнат, отвлечен и 
опиянен от фикцията читател. Флобер твори като 
дискретен критик, встрани от действителността – 
както от конкретната действителност на съвремието 
си, така и от абстрактната, тази на литературата и 
познанието. Добре премерената, елегантна дистанция 
на перото му отваря, от една страна, пътищата 
на проникновението като водещо в натурата му на 
писател, а от друга определя своеобразния кодекс, 
избран от Флобер, на общуване между пишещ и четящи. 
„Моралът, почтеността, принципите са наложителни 
за поддържането на установения обществен ред. Но 
между обществения ред и литературата няма нищо 
общо. За романиста главният предмет на наблюдение и 
описание са човешките страсти, добри или лоши“ пише 
в своето Есе за Гюстав Флобер Ги дьо Мопасан, негов 
верен следовник.1 Привидно скромен, това е кодекс, 

1 Ги дьо Мопасан. Есе за Гюстав Флобер, Гюстав Флобер. 
Избрани творби в четири тома. Том 1., изд. Народна култура, 
София, 1984.

Смълчаният съдник Гюстав Флобер

който оправдава жестокостта на нецелящия ничие 
добруване жест на твореца – жесток към читателя, 
трижди жесток към себе си. Тласкан от творческия 
императив на гения като абсолютно начало, Флобер 
се посвещава на писането със саморазрушително 
ожесточение: колосалният труд, който представляват 
подготвителните прочити и бележки към всяко от 
произведенията му, остава незрима за читателите, 
но неимоверно важна част от творчеството му. 
Като отношение към творене и публика, неговият 
индивидуален аристократизъм добива неотменна 
стойност на мерило в света на литературата. Бидейки 
чисто духовна величина, това мерило е непреходно. 
Чувствителен за него, четящият Флоберово 
произведение – бил той изявен творец, литератор или 
просто, но първо и най-важно, мислещ индивид – би 
срещнал отклик на свое вътрешно търсене или неочакван 
коректив на тежащи заблуди.   

ПавлиНа РиБаРова 
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Липсва информация колко дълго името на Флобер 
обезпокоително се е появявало из нашите вестници и 
списания, преди читателите да се запознаят с едно или 
друго негово произведение, но по всичко личи, че е привличано 
като еталон за величина и естетическа мярка, с които 
посвещаващият се на литературен труд е следвало да се 
съобразява. Вазов например от страниците на в. „Народний 
глас“ се опитва да възпре плодовитостта на „неукротимий 
г. Станчев“ (драматурга Тодор Хаджистанчев, съчинил 
десетина драми през първите месеци на 1880 г.), напомняйки 
му, че „Флобер пишеше всеки свой роман по десет години най-
малко“.1 През 1890 г. пък, по повод Novissima verba на Стоян 
Михайловски, в „Периодическо списание на българското 
книжовно дружество“ д-р Кръстев заявява, че „между 
нашите писатели – изключение правят няколко единици 
само – още няма никакво съзнание и никакво стремление към 
стилистически прелести, към елегантност на стила“. И 
добавя: „У нас един Gustave Flaubert е немислим, невъзможен; 
за нас би било непонятно, да не кажа смешно, ако ни кажеха, 
че еди-кой [си] български писател прекарвал безсънни нощи, 
за да намери една хубава дума.“ И цитира по книгата на Георг 
Брандес Moderne Geister какво авторът є разказвал за Флобер: 
„че не търпял повтарянето на една и съща дума след 40 реда 
и повтарянето на един и същи слог в едно предложение“ и че 
„едничкото важно и вечно нещо под слънцето е едно хубаво 
предложение, което има ръце и крака и т.н.“2.
Доста по-късно и Г. Милев използва същия еталон, за да 
направи на пух и прах „Идеи и критика“ на Иван Радославов, 
позовавайки се този път на Реми дьо Гурмон: „Да се каже 
като класиците: мисълта е всичко, или като Флобер: стилът 
е всичко, еднакво. Няма мисъл без форма, нито форма без 
стил.“ „С други думи – уточнява Милев, – няма критика без 
идеи, нито идеи без стил (…) За стил, в широката творческа 
смисъл на думата, при тая книга и дума не може да става; 
не стил, а просто стилистика липсва на идеите на автора.“ 
И след няколко цитата, онагледяващи „разпрата“ между 
изречение и стилистика, отново прибягва до превърнатото в 
метафора име: „Флобер, мъченикът на стила, би настръхнал 
пред тия стилистични страшилища“3. И Людмил Стоянов, 
вече превел „Вечните спътници“ на Д. Мережковски с 
есеистичните портрети на Сервантес, Монтен, Флобер, 
Ибсен…, а и не виждайки освен наченки на художествена проза 
у нас, постулира от страниците на в. „Развигор“ няколко 
изисквания към нашите белетристи, последното от които 
е формулирано така: „Флобер и Балзак, Дикенс, Толстой и 
Достоевски, Мопасан и Тургенев… трябва да се преплуват 
големите морета, за да се излезе на нова земя“4. Както се 
подразбира, преди век „преплуването на Флобер“ не е ставало 
на български език, но пък знаещите френски по това време у 
нас са били дотолкова убедени в качествата на Флоберовата 
проза, доколкото не са си позволявали да бъдат мнозина от 
тогавашните френски критици.
Първият забелязан превод в следосвобожденския ни 
литературен печат е Флоберовото заглавие „Песен на 
смъртта“ в бр. 7-8 на в. „Напредък“ от 1886 г., преводачът не 
е посочен. Парадоксално, но текстът е част от младежката 
творба на Флобер „Танцът на мъртвите“ (La Danse des morts, 
1838), представена след смъртта на писателя през 1880 г. от 
издателя му Шарпантие заедно с други ранни негови текстове 

1 Иван Вазов, Събрани съчинения в 20 тома, т. 18, Статии, БП, 
1957, с. 13.
2 Д-р Кръстьо Кръстев, Съчинения, т. 2, Академично 
издателство „Проф. Марин Дринов“, 2001, с. 418. 
3 Гео Милев, Критичен преглед, сп. Везни, 1921, кн. 17-18, с. 313-
314.  
4 Людмил Стоянов, Литературни писма. Проза и „проза“, в. 
„Развигор“, 1925, бр. 196, с. 2-3.

Флобер на български
като „неиздавано“. (Повече за ранните творби на писателя, 
преди да стане „Флобер“, пише Иван Младенов в коментара 
си към „Саламбо“ и „Изкушението на Свети Антоний“, 
включени в прецизно подготвеното в по-ново време 4-томно 
издание.5) През 1888 г. в двумесечното списание „Библиотека 
„Свети Климент“ (год. I, кн. 2) излиза „Иродиада“ в превод 
на Екатерина Каравелова, която превежда и Légende de Saint 
Julien l’Hospitalier за третата годишнина, кн. 16, останала 
обаче неотпечатана след арестуването на Петко Каравелов. 
Както отбелязва Христо Йорданов6, вниманието на Е. 
Каравелова е насочено към най-значителните произведения 
и най-представителните имена от френската класика 
(Юго, Флобер, Мопасан, А. Доде, Е. Зола, А. Франс и др.). В 
месечното списание „Из чуждата книжнина“ през 1898 г.,  
кн. 3, се появява и третата новела (от Флоберовите 
Trois contes) – Un coeur simple, преведена от Г. Грозданов 
под заглавие „Простодушна“, а в кн. 5 е публикуван и 
литературният портрет „Гюстав Флобер“ от Пол Бурже 
в превод на Еким Ст. Андрейчин. Портретът и новелата 
са събрани същата година в едно книжно тяло със заглавие 
„Просто сърце“. Други самостоятелни публикации на трите 
новели в периодиката до 1944 г., преди да бъдат издадени под 
общото заглавие „Чисто сърце“ („Хр. Г. Данов“, 1973) в превод 
на Пенка Пройкова, посочва Михаил Неделчев в студията си в 
4-томното издание.7 
Паралелно с преводите продължава и критическото 
представяне на френския романист: в сп. „Звезда“ с редактор 
Антон Страшимиров, в кн. 7, 8 и 9 от 1900 г., са публикувани 
лекции върху романовото творчество на Дикенс, Текери, 
Балзак, Флобер, Зола и др. от Александър Кирпичников, 
редовен професор тогава в Катедрата по западноевропейска 
литература на Московския университет. По-късно, в сп. 
„Дело“ (кн. 1, 1910 г.), Димитър Полянов, широк познавач 
на френската литература и следовник на Плеханов, под 
псевдонима Д. Кар., съпоставя руските прозаици с европейски 
фигури като Балзак, Флобер, Зола, Дикенс. В литературното 
приложение на в. „Мир“ Ив. Г. Данчов през 1911 г. представя 
Г. Флобер с есеистичен портрет. Някъде по това време 
започват проучванията на Михаил Арнаудов над творческия 
процес у Флобер, над бележниците и кореспонденцията 
му, над критическите и мемоарните текстове за него, за 
да му отдели изключително място в своята „Психология 
на литературното творчество“ (1931), изяснявайки най-
заплетените въпроси в работата на гения и свързаните с 
писателското майсторство „тайни“ на формата, стила, 
сюжета и хармонията в литературното произведение.
Превод на „Иродиада“ и „Легенда за свети Юлиан 
Милостивий“ от Р. Ст. (Рачо Стоянов) в „Библиотека за 
самообразование“ на издателя Ст. Атанасов предшества 
с две години относително късния превод на „Мадам Бовари 
(Провинциални нрави)“ (1914), дело на Васил Карагьозов, 
който през 1918 г. препубликува знаменития роман отново в 
старозагорското издателство „Живот“. Анонсът за книгата 
гласи: „Рядко са произведенията, които се четат с такъв 
интерес и с такава голяма наслада, както „Мадам Бовари“ 
– таз ярка, трогателна, правдива и художествена картина 
на приключенията на една слаба женска душа, оставена 
сама на себе си сред вихъра на стихийни пориви, загиваща 
под развалините на собствените си химери. Романтик по 
природа, натуралист по убеждение и творчески похвати, 
Флобер е съумял да съчетае с безподобно съвършенство, 

5  Иван Младенов, Неистовото съзерцание; Г. Флобер, Избрани 
творби в 4 тома, т. 3, НК, 1984, с. 443.
6 Периодика и литература, т. 1, Изд. на БАН, 1985, с. 418.
7 Михаил Неделчев, „Три новели“ – един синтез на изкуството на 
Флобер; Г. Флобер, Избрани творби в 4 тома, т. 2, НК, 1984, с. 
566-568.

особено в „Мадам Бовари“, 
само положителните страни 
на тези литературни школи – 
романтизма и натурализма…“. 
В „Кратки биографични бележки 
за автора“ от Жорж Пелисие 
бива пояснено, че „сам Флобер 
се счита като основател на 
нова школа“. В нов превод от 
Димитър Симидов и с предговор 
от Д. Б. Митов романът излиза 
през 1937 г. от издателство 
„Ив. Г. Игнатиев“. Превод от 
Васил Тодоров на „Саламбо“, 
появил се през 1926 и 1928 г., 
втория път в „Библиотека 
„Перли из световната литература“ на издателство 
„Право“ и с предговор от Александър Балабанов, както и 
нов превод на „Просто сърце“ (1931) от Георги Д. Юруков в 
„Библиотека „Всемирни романи“, допълват представата за 
френския класик, анекдотите из чийто живот започват да се 
конкурират с бездруго редките отзиви за творчеството му 
в периодиката ни между двете световни войни. Така Николай 
Дончев преразказва мемоарите на Жан Ришпен, цитирайки 
следния спомен: „Веднъж бяхме на дине у Юго. Беше и Флобер. 
След динето старият писател зачете непубликувани стихове. 
Флобер беше в един ъгъл зяпнал, слисан от удивление, тупайки 
се с всичка сила по бедрата, не можейки да изрази чувствата 
си другояче...“ („Развигор“). Или – отново в „Развигор“ – текст 
със заглавие „Майката на Мопасана“, преведен от Ст. Н. 
Коледаров, разсейващ мълвата, че Мопасан бил син на Флобер.
Преводът на Константин Константинов на „Мадам Бовари“ 
се появява през 1949 г. от „Народна книга“; през 1962 г. е 
преиздаден от „Народна култура“ с предговор от А. Ф. 
Ивашченко, автор също на „Социалистический реализм и 
современная зарубежная литература“ (М., 1959), който 
впрочем не хвърля никаква сянка върху майсторския превод. 
Високо оценен като рецептивно-художествен труд, досега 
е преиздаван десетина пъти и включван в престижните 
поредици „Избрани романи“ (1969), „Световна класика“ (1979, 
с предговор от Людмила Стефанова) на „Народна култура“, 
както и в представителни колекции на  други издателства, 
създадени след 1989 г. Нов превод на „Саламбо“, дело на 
Мария Николова и Георги Чакъров, излиза през 1957 г. от изд. 
„Отечествен фронт“, а „Възпитание на чувствата“ (НК, 1970) 
в поредицата „Избрани романи“ с предг. от Л. Стефанова.  
Флоберовите „Писма до Луиз Коле“ (1976) в превод на Пенка 
Пройкова, с приложени материали по процеса срещу Флобер 
и обвинителната реч на прокурора Ернест Пинар, излизат в 
библ. „Панорама“. Най-пълно представящо творчеството на 
Флобер до днес си остава споменатото 4-томно издание от 
1984 г. с предговор (към т. 1) на Богдан Богданов и включеното 
есе от Мопасан, преведено от Росица Ташева; с послесловите 
и бележките (в т. 2) и коментарните текстове (в т. 4) на 
Михаил Неделчев; с преведените за първи път: романтичната 
драма „Изкушението на Свети Антоний“ (в т. 3) от Силвия 
Вагенщайн, „Бувар и Пекюше“ – от Росица Ташева, „Речник на 
готовите истини“ – от Атанас Сугарев, нова подборка писма 
– от Пенка Пройкова и Елка Русева (в т. 4); с ревизията най-
сетне на собственото ни разбиране на френския класик.
По обясними причини в този текст не стана дума за отдавна 
познати у нас книги и текстове на другоезични критици, 
философи, социолози и хуманитаристи, на всички онези 
модерни и постмодерни мислители и артисти, от М. Пруст 
през „новите романисти“ до Дж. Барнс или О. Памук, за които 
Флобер беше и продължава да бъде Писателят. 

ЮлиаН Жилиев 

Силвен Венер

Силвен венер е професор по история в Университета в 
Гренобъл, Франция. Голяма част от изследванията му 

са посветени на пътеписите през 19. век. Предлагаме 
откъс от последната му книга, „да пишеш или да правиш 

снимки“, публикувана в 2020 г. Паралелът между Гюстав 
Флобер и Максим дю Кан позволява на автора да направи 
убедителни заключения за творческия метод на двамата 

писатели.
  С. а.

Отивах да търся картини, нищо повече.

В 1849 г. Гюстав Флобер и Максим дю Кан са на двадесет и 
седем години. Вече са стари приятели. Мечтаят за изкуство и 
за пътешествия.
Максим има малко повече опит. Пет години по-рано е 
пътешествал до Мала Азия. По повод на това първо пътуване 
той е написал книгата Спомени и пейзажи от Ориента1, 
посветена на Гюстав. Публикувал я е предната година, 
забележителната 1848, когато умира Шатобриан, а Ламартин 
застава начело на правителството. Случайно съвпадение 

1 Maxime du Camp, Souvenirs et paysages d’Orient. Smyrne, Ephèse, 
Magnésie, Constantinople, Scio, Arthus Bertrand, 1848.

да пишеш или да правиш снимки
Флобер и дю Кан в египет

ли са тези два факта? С книгата си Пътуване от Париж 
до Йерусалим2 Шатобриан поставя началото на модерните 
пътеписи за Ориента. С книгата си Спомени, впечатления, 
мисли и пейзажи от пътуване до Ориента3 Ламартин 
утвърждава триумфа на жанра. Максим е имал предвид тези 
два образеца, когато публикува своята книга.
По-късно Гюстав и Максим ще престанат да се виждат, но 
в 1849 г. те като че ли са неразделни. И двамата мечтаят 
да бъдат писатели, поети, творци. Искат да виждат и да 
чувстват заедно. Две години по-рано те са обикаляли пеш 
Бретан, един до друг. Наблюдавали са, разговаряли са весело, 
водили са си бележки. Въз основа на тях възнамерявали да 
издадат заедно книга. Дори са изработили план и са предвидили 
кой коя глава ще напише. Но в крайна сметка всеки запазва за 
себе си своите страници.
На 29 октомври 1849 г. сядат един срещу друг  в удобен 
дилижанс, който напуска Париж. Във Фонтенбло взимат 
влака. В Шалон сюр Сон се качват на параход, а в Лион 
пътуват с един от речните съдове по р. Рона. Във Валанс 

2 François-René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem 
et de Jérusalem à Paris, en passant par la Grèce et en revenant par 
l’Égypte, la Barbarie et l’Espagne, Paris, Le Normant, 3 vol., 1811.
3 Alphonse de Lamartine, Souvenirs, impressions, pensées et paysages 
pendant un voyage en Orient (1832-1833) ou notes d’un voyageur, 4 
tomes, Paris, Librairie de Carles Gosselin et Librairie Furne, 1835. „Ори-
енталската“ мода в литературата (към Шатобриан и Ламартин 
следва да добавим Байрон) ще окаже влияние върху Жерар дьо 
Нервал, който публикува в 1851 г. своето Пътуване до Изтока.

отново продължават с дилижанс. В Авиньон пак се качват на 
влака. Накрая пристигат в Марсилия.
Пътуването траяло три дни, но това е само началото на 
дълго пътешествие. В Марсилия се качват на „Нил“ – параход 
с колела и мощност 250 конски сили. Параходът е собственост 
на компания, която след революцията от 1848 година се 
нарича „национална“. В писмо до Луи Буйе Гюстав описва 
морското си пътуване с Максим и техния прислужник Сасети: 
„Бях най-напереният от всички пасажери, макар че морето 
беше много гадно (търкаляхме се, повръщахме. Беше чудесно). 
През цялото време на единадесетдневното пътуване аз ядох, 
пуших, шегувах се и бях толкова забавен с моите пикантни 
разказчета, солени думи, майтапи и пр., че командването 
на кораба ме обожаваше. Мисля, че бих могъл пак да се кача 
на „Нил“ гратис. Тук се убедих в едно: предвидените неща 
рядко се случват. Боях се от морска болест, а изобщо нямах. 
С Максим и с младия Сасети обаче нещата протекоха 
съвсем различно. Опрян на фалшборда, гледах вълните на 
лунна светлина. Опитвах се да мисля за всички исторически 
спомени, които трябваше да ме обземат, но които не 
дойдоха“4. На 15 ноември пристигат в Александрия, после 
продължават за Кайро и за Горен Египет. На 10 април 1850 
те стигат до Филе, който вече става последният обект от 
красивия туристически маршрут в Египет. Връщат се в 
Кайро на 25 юни и продължават към Ливан. В Бейрут те се 
отказват да ходят в Дамаск (и може би дори в Персия, която 
донякъде са възнамерявали да посетят).

4 Gustave Flaubert, Correspondance, t. 1, présentée, établie 
et annotée par Jean Bruneau et Yvan Leclerc, Gallimard, 
« La Pléiade », 1973. 
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Жорж Бернанос, 
„дневникът 
на един селски 
свещеник“, прев. 
от френски 
Нели Захариева, 
изд. Фондация 
„Комунитас“, 2021, 
286 с., 15 лв. 

В анотацията към 4-та корица Тони 
Николов пише: „Романът носи на своя 
автор Голямата награда на Френската 
академия и надхвърля успеха на „Под 
слънцето на Сатаната“ – творбата, 
която десетилетие преди това е 
накарала да се заговори за Бернанос 
като за „френски Достоевски“. И 
до днес критици се питат дали 
„Дневникът на един селски свещеник“ 
– тази „изповед от бездната“ – не 
е и последният голям християнски 
роман в съвременната литература. 
При всички случаи става дума за книга 
предизвикателство, убягваща от 
всякакви традиционни класификации 
или жанрови определения“.

Марти Жиронел, 
„Силата на една 
мечта“, прев. 
от каталонски 
венцислав Жиков, 
изд. „Колибри“, 
2021, 328 с.,  
18 лв.

Марти Жиронел е каталонски 
журналист и писател, автор на 
десетина романа, сред които „Мостът 
на евреите“, постигнал изключителен 
международен успех, и „Отмъщението 
на бандита“, удостоен с наградата 
„Нестор Лухан“. Настоящият пък 
представя любопитната, завладяваща 
и необикновена история за съдбата 
на една мечта, която при това е и 
истинска. 
Книгата е част от поредицата 
„Съвременна европейска проза“.

Радослав Парушев, 
„от тази страна 
на смъртта“,  
изд. „Колибри“,  
136 с., 15 лв.

Новата книга на Радослав Парушев, 
писател, който никога не е еднакъв и 
който никога не оставя читателите си 
равнодушни, е сред най-добрите  
му и експериментира с различни  
жанрови похвати – този на 
дистопиите, на комедията, на 
историческия разказ, смесва стилове, 
хумор и рацио, за да разкаже едни 
запомнящи се истории.

в и т Р и Н а

Творчеството на Гюстав Флобер 
(1821-1880) оказва и до днес своята 
притегателна сила върху появилите се 
във Франция след втората половина на 
19. век естетически течения, които 
свързваме с идеята за модерност. 
Реализмът и натурализмът го обявяват 
за свой основоположник. Писателят 
отказва обаче приписваните му 
принадлежности. Когато Сент-Бьов, 
най-авторитетният критик по онова 
време, възхвалява автора на Мадам 
Бовари, че перото му описва като 
със скалпел живота във френската 
провинция, тоест вижда в стила му 
един непознат дотогава реализъм, 
Флобер възразява и се определя като 
„непоправим“ романтик. Зола и 
Мопасан също се възхищават на своя 
събрат, виждат в него най-значимия 
представител на натурализма. И 
в този случай Флобер не се смята 
за писател-натуралист. Една от 
най-компетентните съвременни 
изследователки на Флобер, Клодин Гото-
Мерш, поставя пък Изкушението на 
Свети Антоний под знака на символизма. 
Всички тези класификационни опити 
имат своите основания, макар че 
Флобер многократно заявява, че пише 
не за да илюстрира или потвърждава 
определена естетическа доктрина, а 
за да създава истинско изкуство. Своя 
естетически идеал той формулира в 
писмо до любимата си Луиз Коле от  
16 януари 1852 г.: „Най-много бих искал 
да напиша книга за нещо незначително, 
книга без външна връзка, която да се 
задържа сама с вътрешната си сила на 
стила, както земята, без нищо да я 
подкрепя, се задържа във въздуха; книга, 
която почти да няма сюжет или чийто 
сюжет да бъде почти невидим, ако е 
възможно. Най-хубавите произведения 
са тези, в които материалното е 
най-малко“1. Тази писателска амбиция 
на Флобер би могла да се коментира 
надълго. Тук няма място за това. 
Ще отбележа само едно качество на 
идеалната според Флобер творба: „да 
се задържа сама с вътрешната сила 
на стила“. Писателят абсолютизира 
значението на формата, подценявайки 
съдържанието. Тези негови убеждения 
подготвят почвата за новия роман и за 
структурализма във Франция.
Стилът на Флобер се отличава с 
дистанцията, която писателят 
поддържа спрямо описваните герои и 
събития. Оттук и липсата на персонални 
оценки за случващото се в романа. В 
повествованието на Флобер за разказвача 
няма място. Тази „обективност“ потапя 
изложението в своеобразна анонимност. 
1 Превод Пенка Пройкова.

Тодорка Минева

В есето „Струва ли си да четем 
класиците“ Итало Калвино ни приканва 
да четем и препрочитаме шедьоврите 
на световната литература, защото 
именно те ни дават отговор кои сме 
ние, и твърди: „Класическа е онази 
книга, която никога не престава да 
казва онова, което има да каже“. 
Тези думи на Калвино доста точно 
определят произведенията на Флобер. 
Писани в продължение на години, след 
внимателно проучване на огромна 
по обем информация и литература и 
скрупульозно търсене на „mot juste“ 
(точната дума), „Мадам Бовари“, 
„Саламбо“, „Възпитание на чувствата“, 
„Изкушението на свети Антоний“, 
незавършеният роман „Бувар и Пекюше“ 
са все творби, които продължават да 
говорят на човека за човешкото. 
Огромната по обем кореспонденция 
на писателя, наречена от Андре Жид 
„своеобразна Библия и хранилище на 

енергия“ – над 4000 писма, адресирани 
до около 300 кореспонденти, – от 
която българският читател познава 
писмата му до поетесата Луиз Коле, 
съдържа колкото картини на времето 
и тогавашните нрави, толкова и 
ценни сведения за литературната 
история, философските, политическите 
и естетическите вълнения в 
артистичните кръгове, както и 
размисли за приятелството, любовта, 
семейните и издателските проблеми, 
споделяне на творчески съмнения и 
проекти, съвети към приятели, в 
които се провижда и личното верую на 
писателя. „Работє, работє, пишє, пишє 
колкото можеш повече, докато музата 
ти те води. Това е най-добрият кон, 
най-добрата карета, с която можеш 
да минеш през живота. Умората от 
съществуването не тегне на раменете 
ни, когато творим“ – съветва Флобер 
поета Алфред Льо Поатвен в писмото 
си до него от 5 септември 1845 година.
В останалия незавършен и публикуван 

посмъртно „Речник на установените 
истини“, който Флобер замисля още 
от юношеството си, с помощта на 
афоризми писателят пародира различни 
клишета, властващи във френското 
общество (само френското ли и само 
тогава ли?!) и издаващи ограничено, 
откровено еснафско мислене: така срещу 
Френска академия четем: „Очерняте 
я, но се опитвате да станете част 
от нея, ако можете“, Ахил: „Добавяте 
„бързоноги“, та да си помислят хората, че 
сте чели Омир“; Творци на изкуството: 
„Всякакви леконравници. Хвалите 
тяхната безкористност. Учудвате се, че 
са облечени като всички хора. Те печелят 
луди пари, но ги хвърлят на вятъра. Често 
ги канят на вечери в града. Жената 
творец на изкуството не може да не бъде 
лека жена. Онова, което те правят, не 
може да бъде наречено работа“; Поезията: 
„Напълно безполезна, излязла от мода“; 
Поетът: „Благороден синоним на глупак; 
мечтател“… 
Вселената Флобер.

Гюстав Флобер – предтеча на 
модерността в литературата

Струва ли си да четем Флобер

Флобер я обяснява със стремежа 
си да изгражда не индивидуалности, 
а общочовешки типове. Вече 
съществуващите книги му се струват 
предпоставка за тази универсалност. 
Едно от митичните лица на писателя 
Флобер е свързано с преклонението му 
пред книгите. Всяка негова творба се 
предхожда от подготвителен прочит 
на хиляди страници. Пред приятеля 
си Ернест Шьовалие младият Флобер 
споделя в писмо от 24 февруари 1842 г.: 
„Трябва да свикнем в хората около нас да 
виждаме само книги“2.
Друг аспект на безличното писане е 
разривът между Аза на писателя и 
неговите герои.  Пак на Луиз Коле Флобер 
пише писмо от 14-15 август 1846 г.: 
„Никога не съм си позволявал да вложа в 
творбите си нещо от себе си, обаче съм 
влагал много“3. Напрежението между 
идеала за безлична творба и изкушението 
да говори за себе си, макар и преобразено 
в художествената фикция, наблюдаваме 
от най-ранните творби на Флобер до 
последния му, незавършен роман Бувар и 
Пекюше.
Когато публикува за пръв път в 1857 г. 
своя роман Мадам Бовари, Флобер си 
навлича много критики. Но получава 
и ласкави оценки от Виктор Юго, 
Жорж Санд, Бодлер. В литературата 
новото винаги си е пробивало трудно 
път. Решаваща роля за признаването 
на модерността на Флобер ще изиграе 
статията на Марсел Пруст „По повод 
на стила на Флобер“4. „Флобер – пише 
Пруст – обнови почти толкова нашия 
поглед към нещата колкото и Кант […]“ 
(с. 314). Макар че пише тази статия по 
памет, при липсата на каквато и да било 
документация, Пруст се спира много 
детайлно върху фразата на Флобер, 
прави наблюдения за безпрецедентната 
употреба на миналите времена. Пруст 
определя метафорично написаното 
от Флобер като „голям движещ се 
ескалатор“ (с. 315). Ще дешифрирам 
– с неизбежното опростяване – тази 
метафора, като напомня, че Флобер 
изрича на глас всяка фраза, докато не се 

2 Flaubert, Correspondance, t. 1, Paris, 
Gallimard, « La Pléiade », 1973, p. 96. По 
въпроса за определящата роля на книгите 
във въображението на писателя вж. есето на 
Мишел Фуко, посветено на Изкушението на 
Свети Антоний. М. Фуко, „Фантастичната 
библиотека“ в Генеалогия на модерността, 
Университетско издателство „Свети 
Климент Охридски“, София, 1992, стр. 31-46.
3 Flaubert, Correspondance, t. 1, цит. съч, с. 302.
4 Статията е публикувана за пръв път в 
януарския брой от 1920 г. на La nouvelle revue 
française. Аз я цитирам по изданието: Marcel 
Proust, Écrits sur l’art, Paris, G.F. Flammarion, 
1999. 

увери в нейния 
ритъм и в 
хармонията 
между думите. 
По същество 
Флоберовият 
идеал за 
прозата е 
поетичен. Това 
заслужава и по-
задълбочено 
тълкуване, особено 
като знаем, 
че писателят 
няма особен 
стихотворен 
талант. Флобер 
впечатлява и с 
умението си 
да избягва 
всякакви 
словесни 
клишета и 
общи места 
– признак 
за еснафско 
съзнание, 
към което 
изпитва 
силна 
неприязън.
Списъкът 
на големите 
писатели от 20. век, позоваващи се на 
Флобер, е дълъг. Много избирателно 
ще спомена имената на Хенри Джеймс, 
Марсел Пруст, Франц Кафка, Хорхе Луис 
Борхес, Натали Сарот, Марио Варгас 
Льоса.
Пред Луиз Коле писателят споделя в 
писмо от 27 март 1852 г.: „Творецът 
трябва да направи така, че да 
накара потомството да мисли, че 
той не е живял“5. Художествените 
фикции на Флобер са плод на това 
негово убеждение. Ала негово 
блестящо опровержение намираме в 
хилядите писма на писателя6 – най-
проникновената кореспонденция 
за екзистенциалните възгледи на 
един чувствителен и изтънчен дух, 
за любовта и за художественото 
творчество. Българският читател 
познава само малка част от тази 
кореспонденция. Тя заслужава неговото 
внимание в много по-широк обем.
      
  СтояН атаНаСов

5 Flaubert, Correspondance, t. 2, цит. съч., с. 62.
6 Най пълното издание на кореспонденцията 
на Флобер, представено и анотирано от Жан 
Брюно за престижната поредица „Плеяда“ на 
Парижкото издателство Галимар, съдържа пет 
тома.
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амели Нотомб, 
„аеростати“, прев. 
от френски Светла 
лекарска, изд. 
„Колибри“, 2021, 
120 с., 16 лв.

Една от най-интересните и 
провокативни съвременни писателки, 
която прави литература с въображение, 
а не стъпвайки на реално преживени 
истории, ни представя роман, който 
може да се определи като истинска ода 
за добрата литература, от Омир през 
Стендал до Кафка. И в същото време 
„Аеростати“ е и роман за самотата, 
любовта и приятелството, както 
и за неочакваните ракурси, които 
историите при Амели Нотомб винаги 
подемат.

джеронимо 
Стилтън, 
„да опознаем 
италия. Хиляди 
чудеса“, прев. 
от италиански 
Паулина Мичева, 
изд. „Колибри“,  
224 с., 26 лв. 

Джеронимо Стилтън е роден в 
Мишкозия, столицата на Мишия 
остров и е редактор на „Гласът на 
гризачите“, най-известния вестник на 
Мишия остров, основан от дядо му 
Торкуато Унищожителя. В 
свободното си време Джеронимо 
колекционира стари корички 
от сирена от XVIII век, но преди 
всичко обича да пише изключително 
успешни книги: издадени на 50 езика, 
те са продадени в 37 милиона копия 
само в Италия, 170 милиона по целия 
свят! Настоящата представя едно 
забавно и просвещаващо пътуване из 
Италия…

ян Пол Схютен, 
„Мистерията на 
живота“, прев. 
от нидерландски 
Мария енчева,  
изд. „Колибри“,  
160 с., 38 лв. 

В „Мистерията на живота“ 
писателят Ян Пол Схютен и 
илюстраторката Флор Ридер 
отприщват чувството си за хумор 
и развихрят въображението си, и 
всичко това – в служба на науката 
в тази своеобразна и провокативна 
енциклопедия.

Когато получих имейл от доцент доктор 
Рени Йотова, в който тя ме уведоми, 
че ще е редактор на специален брой на 
Литературен вестник, посветен на Флобер, 
и ми предложи да преведа едно-две неща, 
както и да напиша „една страница за 
Флобер, за значимостта му като автор, 
за смисъла да го четем днес“, се зачудих 
какво мога да напиша за смисъла да го 
четем. Че е бил модерен за времето си? 
Че тогавашната му модерност е с такива 
измерения, че е модерен и днес (което 
означава, че той носи дамгата на големите 
писатели, които получават истинското си 
призвание посмъртно)? Че е оставил такава 
следа в литературата, че творческите му 
похвати са вплетени в тъканта на почти 
всеки роман от неговото време, та до днес? 
Не знам за четенето. Колкото до смисъла – 
ами самият Флобер е смисъл.
Гюстав Флобер е парадоксална личност 
и не по-малко парадоксален творец. 
„Отшелникът от Кроасе“, както го 
наричат, определено е домошар, но 
той съветва видния тогава археолог, 
пофренчилия се Вилхелм Фрьонер, който 
е негов отявлен критик, да попътува, 
за да види някой и друг музей1. Флобер 
се разполага на пресечната точка на 
три творчески школи – повлиян е от 
романтизма, причисляват го към реализма, 
сочат го за виден представител на 
натурализма, все неща, които самият 
Флобер яростно отрича. Според неговия 
приятел и критик Шарл-Огюстен 
дьо Сент-Бьов в Nouveaux lundis, том 
четвърти, в над 60-страничния анализ на 
Саламбо, Флобер е „сърдечен, щедър, добър“, 
но в произведенията си смятал, че трябва 
да се показва като силен, пишейки „ужасии“, 
като по този начин изглеждал „безчовечен“. 
Той е маниакален писател, но същевременно 
(и това е една от „модерностите“ му) 
се стреми да изличи напълно автора от 
текста – за него текстът е истински 
важното и персонажите в него заживяват 
собствен живот. Именно това лежи и в 
основата на скандала със и процеса срещу 
първия му роман, Мадам Бовари, защото 
обвинителите смятат, че героинята 
изразява идеите на самия автор. А за 
Флобер единствената следа, която 
авторът оставя в творбата си, е стилът, 
самото изкуство. Пак според Сент-Бьов, 
той е и ужасно опърничав: „Ироничен и 
горд творец, който твърди, че не зависи 
нито от читателите, нито от успеха си, 
а и се противи на всеки един съвет {който 
му дават}“. Когато всички очаквали едва 
ли не в новия му роман да се появи нова 
мадам Бовари, той изтипосва пълната є 
противоположност – статичната, обладана 
от мистицизъм Саламбо. „Изкушава го 
невъзможното“: воден от романтичните 
си влечения и интереса си по Ориента, 
Флобер решава да напише един роман 

1 Flaubert, Gustave : Salammbô. Eugène Pasquier, 
éditeur, 1923, p. 372 в приложението.

за Античността, но не избира Древния 
Египет, Древна Гърция или Древния Рим 
(за които се знае много), а Картаген, за 
който не се знае почти нищо, но самият 
Флобер изчита цялата (най-буквално) 
литература по въпроса – от древните 
автори до модерни за времето си научни 
трудове, докторски тези, а също така 
черпи и от вече утвърждаващата се нова 
наука – археологията. А за да е максимално 
сигурен в търсенето на достоверност, 
той предприема пътуване до Тунис малко 
след като е започнал да пише Саламбо. 
Когато пък очакват нова Саламбо и нова 
порция ужасяващи сцени, той написва 
изпълнения с автобиографизми Възпитание 
на чувствата.
Знчението на Флобер? Накратко: 
той е бащата на новия роман. Кърти 
тогавашната политкоректност. Образът 
на мадам Бовари е образ на жената, на 
нейните въжделения, борби и заблуди, 
обрисуван с клинична точност, която е 
толкова характерна за Флоберовия стил. 
Дори се говори за „боваризъм“ като форма 
на невроза. Флобер е на литературния 
кръстопът на XIX век и той използва 
похвати, характерни едновременно за 
романтизма, реализма и натурализма, за 
да създаде модерния роман. Романтизмът 
често е фон, романите на Флобер са 
като поредица от сцени, изобразени с 
кинематографично внимание към детайла 
и които на моменти са с почти оперен 
размах, но това се съчетава с използването 
на дълбок психологизъм и магьосническа 
способност да превърне и най-баналното в 
драма. Влиянието му като писател е най-
пряко в следващите няколко десетилетияя 
(а косвено – и до днес).
Зад всяка използвана дума стои дълбоко 
проучване, подходът му в това отношение 
е чисто академичен. Това обяснява и защо 
Флобер отвръща с настървена хапливост 
на критици, независимо дали са приятели 
или врагове. В отговорите си цитира 
медицински речници (и дори с типичната 
си киселост открива грешки в тях, като 
например за „кучешкото мляко“, което 
лекувало проказата), Плиний Стари и 
Теофраст за всяко едно скъпоценно камъче, 
реч на Цицерон, Страбон, Силий Италик, 
Евсевий, свети Августин за човешките 
(детските) жертвоприношения. Сент-
Бьов го упреква за сцената с акведукта, в 
която липсвала достоверност, на което 
Флобер, не и без самоирония, отвръща: 
„Тайното ми мнение е, че в Картаген 
изобщо не е имало акведукт“. Пак по 
повод критиките на Фрьонер той пише до 
директора на вестника Л’опинион насионал: 
„Действително съм извършил една много 
сериозна грешка. Вместо Диодор, книга ХХ, 
глава IV, да се чете глава XIX. Друга грешка. 
Забравих {да спомена} един текст по повод 
статуята на Молох в митологията на 
доктор Якоби, превод на Бернар, страница 
322, където той (т.е. Фрьонер) още веднъж 

ще види седемте отделения {на статуята}, 
които толкова го възмутиха“.
В търсенето и писането Флобер направо 
съпреживява случващото се в романите му. 
В писмо до Жюл дьо Гонкур той пише: „Не 
мога повече! Обсадата на Картаген, която 
приключвам сега, ме довърши, бойните 
машини ме изтощиха напълно! Избива 
ме кървава пот, пикая  вряла вода, сера 
катапулти и плюя железните жълъди на 
прашкарите“2.
Маниакалността във Флоберовото писане 
далеч не се ограничава в документалната 
основа, залегнала под всяка една подробност, 
същата клиничност в подхода се наблюдава 
и в самия изказ. Ако човек се вгледа в 
оцелелите чернови на Саламбо, ще види 
как много пасажи са писани по няколко 
пъти, като често се започва от почти 
синоптичен текст в телеграфен стил, 
стига се до богато разгръщане на мотиви, 
описания, действия, емоции и накрая всичко 
това се компресира, за да се стигне до 
окончателния вариант на дадения пасаж, 
неизменно съкратен спрямо предните 
няколко. Така например в началото на глава 
XI от Саламбо сцената, в която героинята 
напуска смълчания Картаген, е написана 
шест пъти, като в някои от фрагментите 
се описват птици фламинго, пляскащи в 
морските вълни край брега, които напълно 
изчезват от окончателния вариант, като 
оставят след себе си само някакъв намек 
за цветови нюанс – първоначално розовият 
им цвят се превръща в розов пясъчен нанос 
само за да остане накрая „пяна“ и „бели 
бразди“3. Същото се вижда и при срещата 
между Саламбо и Мато в палатката (в 
същата глава), където Флобер се опитва 
да покаже чувството на страхопочитание, 
което Мато изпитва към Саламбо и което 
минава през смътен спомен, но и объркване: 
това става чрез сложна игра с едно було, 
прикриващо лицето є и приглушаващо 
гласа є (което го прави почти неузнаваем, 
но и някак смътно познат) и след осем (!) 
варианта на параграфа от целия мотив 
остава само „лицето на Саламбо бе 
скрито от жълтия воал на черни цветя“4. 
Академичната прецизност, изразяваща се в 
„ровене“, и търсеният стилистичен ефект 
обясняват защо Флобер пише романите си 
толкова дълго време – между пет и седем 
години за всеки един.
Опърничавият, заядлив, цапнат в 
устата и ненавиждащ глупостта и 
политкоректността автор неизменно 
ни показва как се пише, как трябва да се 
пише един роман. Ето това е смисълът на 
Флобер.

владиМиР СУНГаРСКи

2 Цитирано от Ганьобен, Бернар: „Трудностите 
на писането“ в Литературата, книжка 14-15, 
ИК SPS-Print, 2002, стр. 118.
3 Ганюбен, стр. 120-123 и ФЛОБЕР, Гюстав: 
Саламбо, Сиела Норма АД, София, 2017, превод 
Мария Николова и Георги Чакъров.
4 Ганьобен, стр. 125-132 и ФЛОБЕР, с. 206.

Флобер, или авторът и писането

Столична библиотека,
Къща за литература и превод
и 
Разговори за литературата 
и полуострова
имат удоволствието да ви поканят на 
ХЪРватСКа литеРатУРНа СРеЩа

на 11 декември 2021 г. от 18.30 часа 
в Клуба на Столична библиотека

с участието на Дария Жилич, Нева Лукич, 
Албена Тодорова и Георги Гаврилов 
и в превода на Димана Митева и Людмила 
Миндова

Модератор на събитието Петър Чухов

дария Жилич е родена през 1972 г. в 
Загреб. Завършва история и сравнително 
литературознание във Философския 
факултет на Загребския университет. 
Пише поезия, есеистика и критика. 
Сътрудничи с Хърватското национално 
радио, както и в различни проекти и 
списания.

Превежда съвременни американски, 
словенски, британски и арабски поети. 
Нейни стихове са преведени на италиански, 
словенски, словашки, английски и български 
език. Автор е на книгите „Гърди и 
ягоди“ (поезия, 2005, 2009); „Да пишеш с 
мляко: очерци за поезията на съвременни 
авторки“ (2008); „Танцувай, Modesty, 
танцувай“ (поезия, 2010); „Муза вън 
от гетото: есета за съвременната 
литература“ (2010);  „Паралелни градини“  
(интервюта с писатели, учени и активисти 
от Хърватия и региона, 2011);  „Номади 
и хибриди: есета за литературата и 
филма“ (2011); „Тропизми: текстове 
за поетически книги“ (2011); „Омара“ 
(разкази, 2012); „Тропизми 2: критики и 
есета“ (2013); „Ирис: запис за изчезването и 
повторението“ (разкази, 2013).

Нева лукич е родена през 1982 г. в Загреб. 
Завършила е история на изкуството и 
археология във Философския факултет 
на Загребския университет, след което 
защитава магистратура по история на 
изкуството в университета Лайден в 
Холандия.

Нейни стихотворения и разкази са 
публикувани в редица хърватски и 
чуждестранни печатни и електронни 
издания. Участвала е в четения и фестивали 
на краткия разказ, поезията и филма, 
сред които се открояват Стихът в 
региона (Загреб), FLEM – Фестивал 
на литературата на европейското 
Средиземноморие (Белград), Скочи поезия 
(Белград), Панаир на книгата (Любляна), 
Панаир на книгата (Белград), NEMAF – 
Международен фестивал на новите медии 
(Сеул), Фестивал на късометражния 
филм (Кан), Холандски филмов фестивал 
(Утрехт) и т.н.
Публикувала е стихосбирките „Рокля 
Обскура“ (2011), „Сенки на семки“ (2015), 
„Ежене“ (2020), сборниците с кратки 
разкази „Хора без парк“ (2009), „Море и 
спрели разкази“ (2016), както и детската 
книжка с илюстрации на Иван Тудек 
„Тревичка над облака“ (2018). Нейни 
произведения са превеждани на английски, 
словенски, сръбски. Съавторка е на 
експерименталния филм The Motel in the 
Well (2016). Повече за нея и от нея може да 
се прочете в сайта є: www.nevalukic.org
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Михаил Неделчев
  
През 1984 г. получих изключителната възможност 
да напиша и публикувам в четиритомното издание 
на Гюстав Флобер на „Народна култура“ послеслов 
към омагьосалия ме завинаги роман „Възпитание 
на чувствата“.  Писах дълго и пресрочих всички 
срокове. Трябваше да се опитам да се „разомагьосам“ 
или може би, напротив, да разбера на какво се 
дължи това опияняващо въздействие на тази 
велика книга. Изчетох много от 
писаното от французи за нея – и в 
съвремието на Флобер, и по-късно. 
Потърсих и други чуждестранни 
свидетелства и интерпретации. 
Мисля, че пространният ми 
текст стана съдържателен и 
цялостен, не бих го променял и днес. 
През 2011 г. го включих в книгата 
ми „Литературноисторическата 
реконструкция“ (изд. „Просвета“) – в 
раздела „Задължителни/незадължителни 
реконструкции на чужди културни 
контексти“, с първоначалното му заглавие 
„Историята и социалното битие на 
парижкия роман на Флобер“ – заедно с другия 
ми послеслов за последния му роман – „Една 
френска Одисея на познанието, или нов Кандид“. 
А „Възпитание на чувствата“ чета отново и 
отново още с включването му в поредицата 
„Избрани романи“ през 1970 г. Чета го 
приблизително на всеки две години и откривам 
винаги недопрочетено и недовидяно. Тези прочити 
ми служат за преценка в каква насока са се 
„възпитали“ и моите сабствени чувства и мисловни 
нагласи. Въвлечен съм опиянително в общия поток 
на течащото историческо време, но и се подлагам на 
един сложен и безпощаден тест. Наслагвал съм през 
годините идентификационно върху повествованието за 
Фредерик и Мари дори някои от личните ми пропаднали 
в безвремието и нищото собствени любовни сюжети. 
Заради това подновяващо се желание за нов прочит, 
„Възпитание на чувствата“ се нарежда в читателското 
ми съзнание до „Вълшебната планина“, „Гепардът“, „Война 
и мир“, „Червено и черно“, „Майстора и Маргарита“, 
„Закуска в Тифани“, „Чумата“...  
И все пак опитвал съм се и да рационализирам 
увлечението си по този роман: защо точно „Възпитание 
на чувствата“ се превърна за мен в свръхважен 
художествен свят, защо стана „моят роман“!?  Та нали 
аз самият съм писал, че това е роман за издърдорването 
и профукването на любовта, за провалените животи, 
за участта на едно цяло „загубено“ поколение, за 
зависимостта от фалшивите идеи, за лошата 

Илка Антонова

Двестагодишнината от рождението на Флобер ми дава 
повод да споделя един различен поглед към творчеството 
му –  на учител по френски език и литература в 9 ФЕГ 
„Ламартин“ – София.
През годините в езиковите гимназии има значителна 
разлика в броя на часовете по френски език, но се 
съхрани и обогати разбирането, че докосването 
до съкровищницата на френската литература и 
култура влияе положително върху общата култура и 
емоционалното съзряване на младежите.
След създаване на езиковите гимназии в България (1951 
г.) с времето българските учители по френски език 
и литература, със съдействието на френски колеги, 
създадоха последователно учебници по френски език 
и четири учебни комплекта по френска литература 
за паралелките с интензивно изучаване на френски 
език. Следвайки промените в учебните програми, 
в методиката на преподаване на френски език и 
литература и духа на времето, авторите на учебната 
литература са търсили най-подходящия подход за 
обучение и въздействие върху учениците. На всички 
нива в обучението по чуждия език има откъси от 
литературни произведения, стихотворения. Но с оглед 
на възраст, ниво на знания по френски език, литературни 
понятия, изучавани по българска литература и 
други учебни дисциплини, в последните две години на 

гимназията са предвидени повече часове за 
френската литература. 
На 17-18 години младежите са с поглед към 
своето бъдеще, устремени към своето 

в четене на „възпитание на чувствата“

двеста години от рождението на Гюстав Флобер
себедоказване и реализация, с очи отворени за красота 
и справедливост, със сърце, жадно за приятели, любов и 
взаимност. Така е според психолозите, а и според моите 
дългогодишни впечатления. Бързо осъзнах, че часовете 
по френска литература, всред всички други учебни 
дисциплини все важни за бъдещето им, би трябвало  да 
породят интерес към човешката същност, връзката 
между характер и обстоятелства и пр.
Гюстав Флобер се появява на литературното 
поле след романтиците. Учениците вече познават  
стихотворението на Ламартин „Езерото“ (1820), 
драмата на Виктор Юго „Ернани“ (1830): неприемливата 
за аристокрацията  любов между бандита Ернани 
и аристократката Доня Сол, романа на В. Юго 
„Парижката Света Богородица“ (1831) с любовта-
себеотрицание на Квазимодо, любовта-убийствена 
страст на  духовника Клод Фроло и любовта-забавление 
на Феб. Романът „Червено и черно“ (1830) на Стендал, 
в който Жюлиен Сорел, син на дърводелец, но умен и 
чувствителен, се стреми към социално издигане, за да 
бъде оценен по достойнствата му. Познат им е също и 
Йожен дьо Растиняк  от романа „Дядо Горио“ (1835) на 
Балзак,  беден аристократ, студент в Париж, решен на 
всичко, за да спечели богатство и положение във висшето 
общество. Тези литературни образи са водени от силни 
чувства, от опустошителни амбиции, чийто залог често 
е животът им. Учениците не остават безпристрастни 
към тях.
През 1857 г. е публикуван романът на Флобер „Мадам 
Бовари“. И ето ни в друг свят: Шарл Бовари, със скромен 
провинциален произход, насочван за всичко от майка 
си, с много старание и учене наизуст успява да стане 
лекар. Харесва Ема, дъщеря на фермер и след смъртта на 
първата си жена – очаквано разочарование, иска ръката є. 
Ема е възпитана от сестрите като за дама от доброто 
общество. С оглед на произхода си  Ема стаява в себе си 
мечтите за любов „с конник с бяло перо, който язди в 

галоп на черен кон“, за любов като на Мария Стюарт, и 
приема да се омъжи за Шарл.
Отношенията в семейството, детето, което се ражда, 
обстановката и хората, с които живее, не є носят нито 
радост, нито удовлетворение. Любовните є връзки с 
Родолф и Леон са отчаян опит за щастие. Прави заеми 
от аптекаря Оме, тайно от мъжа си, пак в името на 
недостижимите преживявания. Това са стъпки към 
невъзможността на Ема да живее. Получава само 
разочарования. Разбира своето падение и въвлича и Шарл 
в своя материален провал. Остава є само бягството 
от живота. Възходът на семейство Оме, противно на 
разоряването на семейство Бовари, е правдивият, но 
песимистичен край на романа. Флобер постига дълбочина 
на психологическите анализи и истинност на образите. 

При досега на учениците с този роман, за разлика от 
срещата с романтиците, е особено важна ролята на 
учителя. Представянето на литературната творба, 
подчертаване на качествата є са необходимото начало. 
Бих добавила още нещо, може би особено важно е личното 
отношение на учителя към творбата, за да разберат 
младежите безпътната участ на Ема Бовари, позната на 
стотици други жени във френската провинция по това 
време според Флобер.
Това е поводът да спомена един наш колега, Георги 
Въртигоров, с когото винаги ми е било приятно и полезно 
да общувам. Той имаше определени предпочитания 
към  Гюстав Флобер и успяваше да внуши на учениците 
състрадание към Ема Бовари и уважение към майсторски 
описаните є чувства. Неговите часове, посветени 
на „Мадам Бовари“ бяха вълнуващи и запомнящи се за 
неговите ученици.

вторичност на социалното и политическото битие, за 
идейната и морална несамостоятелност на едно голямо 
мнозинство от представяните ни персонажи? Защо 
обаче в такъв случай изпитваш при прочита 
по-скоро просветление, отколкото 
усещане за безнадеждност и 
покруса?

Много са възможните отговори и интерпретационни 
схеми. Преди всичко действието на романа се 
разгръща в топографски точно възпрозведения 
пейзаж на един велик град, който ни облъчва със 
своите мощни енергии. Този град е бил арената на 
епическите събития от XVIII в., на последните дни 

на бляскавата, но прогнила отвътре монархия, на 
Великата френска революция, на възшествието на 
Императора, поразил въображението на милиони 
юноши по Европа – събития, които сега, през XIX 
в., сякаш имат (според Флобер) своето пародийно 
и снизяващо повторение не само по време на 
революции, въстания и масови сблъсъци от 1848-ма 
и 1871-ва, но и в цялото трагикомично етатистко 
самовъзвеличаване на прогонилата Юго Втора 
империя. Но и всички тези сюжети са така 
увличащи и въвличащи, така отлично представящи 
как се случва политиката върху пластовете на 
многообразното и многопосочно общосоциално 
битие, как интерферират тези общностни 
сюжети и върху интимното, любовното, дори 
телесно-разгулното! (Чрез своето отлично 
Въведение – „Флобер анализатор на Флобер. 
Прочит на „Възпитание на чувствата“ 
към голямата си книга „Правилата на 
изкуството“, чрез схемата си за полето на 
властта, чрез анализите на литературното 
поле, чрез формулите за „фундаменталната 
взаимовръзка“ на Флобер и неговия герой 
Фредерик Моро, Пиер Бурдийо даде 
през 1998 г. отговори на много от тези 
въпроси.) А и немалко сцени и фрагменти 
в книгата пулсират с автетична 
страст или например приласкават ни 
с умиротворителната любовност на 
прислонилия се край децата на госпожа 
Арну неин несбъднал се напълно 
любим/любовник Фредерик...
Имаше и една допълнителна, 
странична мотивировка за 
съпреживяването ни/ми на 
мотивите за пропадналия 
и нестаналия живот от 
„Възпитание на чувствата“ 
при прочитите на романа 
през 70-те и 80-те на ХХ в.: 
изпитвахме клаустрофобиите 
на брежневско-живковските 
застойни времена, 

чувствахме, че не можем да 
реализираме пълноценно личностни 

и общностни способности и енергии. И това 
също задвижваше механизмите на идентификация и 
съпреживяване.
А не доби ли и една особена (поредна) актуалност един 
друг роман на великия Флобер – „Бувар и Пекюше“ – 
в днешните времена на изпълзели като грозни змии 
от подмолите на обществото всякакви теории на 
конспирациите, всякакви катастрофически засияли 
колективни глупости? 
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Морис Надо определя „възпитание на чувствата“ 
като един от големите романи на века. Какво усещане 
предизвиква тази творба у вас?
Росица ташева: Със сигурност е един от големите 
романи на века може би на първо място като роман 
основоположник, ако мога така да се изразя. Във 
„Възпитание на чувствата“ Флобер развива немския 
билдунгсроман, като му придава повече дълбочина и 
повече всеобхватност, всъщност създава нов роман 
на съзряването. Флобер е, разбира се, и представител 
на късния романтизъм, колкото и да го обявяват за 
реалист. Освен това полага основите на натурализма, 
както смятат и Мопасан, и самият Зола. Но това, 
което у мен лично буди специално този роман, който 
съм чела може би в късния пубертет, беше сходството – 
сходството в чувствата, което тогава намирах между 
изживяваното от Фредерик Моро и това, което самата 
аз изживявах по онова време макар и по аналогия, макар и 
в съвсем различен контекст. В ранната младост човек се 
отъждествява с героите на любимите книги и Фредерик 
беше за мен един такъв герой – редом с някои персонажи 
на Джек Лондон, на Ерих Мария Ремарк и доста други, 
които сега не бих поставила редом с Флобер.
атанас Сугарев: Показателно за този роман е 
подзаглавието „Историята на един млад човек“. 
Ненапразно „Възпитание на чувствата“ е разглеждан 
от критиката като най-автобиографичния роман на 
Флобер. Главният герой Фредерик Моро, също като самия 
Флобер, е подвластен на несподелена любов, а и в негово 
лице авторът описва някои свои преживявания, както и 
определени нрави по времето на Френската революция от 
1848 г. Романът, въпреки противоречивото първоначално 
приемане от публиката, наистина е сред най-значимите 
произведения на ХІХ век, защото показва всъщност 
историята на цяло едно поколение. В него без излишна 
емоция, правдиво е описана житейската реалност такава 
каквато я вижда авторът и каквато той ни я поднася 
чрез своите герои в сблъсъка между мечти и реалност, 
между добротата и нравствената и морална нищета.

Какви са предизвикателствата пред преводача на 
Флобер?
Р. т.: Стилът, разбира се. Точната употреба на думите, 
отказът от повторенията, синонимизацията в добрия 
смисъл на думата. Много отдавна съм превеждала „Бувар 
и Пекюше“, но още си спомням как в самото начало 
Флобер успява на повече от десет страници да употреби 
поне двайсет пъти понятието за шапка, без нито веднъж 
да използва една и съща дума. Тогава положих усилия да не 
остана по-назад и мисля, че в този точно случай успях. 
Беше мъка и удоволствие.
а. С.: Предизвикателствата пред преводача на Флобер 
са огромни. Всеизвестно е какво внимание отделя той 
на своя стил, колко е прецизен към думата, фразата 
и изказа. Навремето преведох „Речник на готовите 
истини“.  Тези петдесетина страници ми отнеха повече 
от година. От една страна, трябваше да подредя 
българските понятия по азбучен ред (а тогава нямаше 

У всеки истински голям писател  
има храна за всякакви възрасти и вкусове
Разговор с преводачите Росица ташева и атанас Сугарев

компютри и изписах няколко тетрадки с постоянно 
променящата се последователност), а от друга, 
търсех точния еквивалент в българското звучене на 
френското клише. То трябваше да звучи ясно, лаконично 
и същевременно да посочи цялата палитра на човешката 
глупост. Наложи се и да правя безброй справки за 
обяснителните бележки.

Според вас младите хора в България биха ли 
чели Флобер и защо? 
Р. т.: Не виждам защо не. Флобер не е писал за зрели или 
за възрастни хора, нито впрочем за млади. Той е писал за 
изкушени от литературата хора, но у него, като у всеки 
истински голям писател, има храна за всякакви възрасти 
и вкусове. Освен това разграничението млади – стари е 
колкото разпространено, толкова и изкуствено. Мисля, 
че представителите на глупостта, с която Флобер 
води война през целия си живот, са еднакъв брой във 
всички поколения. Както тези, които четат, така  и 
тези, които изобщо не четат книги. Така че да, младите 
хора биха чели Флобер – онези от тях, които биха чели 
Флобер.  
а. С.: За четящия човек според мен би била интересна 
съпоставката на нравите, живота, стремленията и 
илюзиите между двете епохи. Въпреки че ни делят век 
и половина от творбите на Флобер, в тях откриваме 
много общочовешки качества и недостатъци, валидни и 
днес. Дано младите посегнат към книгите му. Дано.

любим цитат от Флобер? 
Р. т.: В едно от писмата си до Луиз Коле Флобер пише, че 
препрочита Рабле и му се струва, че го чете за първи път. 
Че Рабле – преразказвам, не цитирам точно – е големият 
извор на френската словесност и че трябва да се 
завърнем към него, да обичаме истинското с ентусиазма, 
с който той се е отнасял към фантастичното. И мисля, 
че Флобер е правил точно това, всъщност във всичките 
си романи. Разбира се, що се отнася до хумора, пък и на 
фантастичното, най-много в „Бувар и Пекюше“.
а. С.: Колкото и странно да е, той е от „Бувар и 
Пекюше“ и струва ми се, разкрива цялата сложност 
на човешката душа – „Защо дадена особеност, даден 
недостатък ни е противен у един, а ни очарова у друг?“.

Госпожо ташева, вие сте носител на наградата на 
Съюза на преводачите в България за превода на 
„Бувар и Пекюше“ от Гюстав Флобер (1985 г.), колко 
време ви отне преводът на тази творба и кое беше 
най-трудното?
Р. т.: Не искайте от мен да си спомня колко време ми е 
отнело нещо през 1985 година. Иначе тази награда ми е 
най-свидната, защото имам лични отношения с хумора, 
а с „Бувар и Пекюше“ Флобер е написал под формата 
на гротеска мечтаната енциклопедия на човешката 
глупост макар и в смекчен вариант. Докато превеждах, 
през цялото време усещах – или си въобразявах, че усещам 
– двойственото отношение на писателя към двамата 
му дълбоко комични и определено глуповати герои. 
Именно глуповати, непосредствени, простодушни, не 
глупави. Може и да се лъжа, но ми се струва, че Флобер е 
харесвал тяхната добронамереност, нестихващата им 
любознателност и тъпото им упорство, отказа им да се 
откажат. На мен поне ми харесаха. А най-трудното беше 
да намеря „точната дума“ – le mot juste, която Флобер е 
търсил през целия си творчески живот.

имате ли наблюдения каква е рецепцията на Флобер 
в България? в какви тиражи са издавани преводите 
му?
Р. т.: Флобер винаги е бил издаван в България и в това, 
разбира се, няма нищо чудно. Тиражите на книгите 
на Флобер преди 89-а бяха в десетки хиляди, каквито 
изобщо бяха на класиката по времето на държавното 
книгоиздаване. След 89-а Флобер е нееднократно 
преиздаван, главно „Мадам Бовари“. Тиражите по 
разбираеми причини са много по-малки, но със сигурност 
може да се каже, че Флобер продължава да бъде издаван. 
Например „Колибри“ подготвя второ издание на „Бувар 
и Пекюше“, ще излезе по някое време догодина, в какъв 
тираж – не питайте. Няма да е в десетки хиляди, но 
смея да се надявам, че ще се изкупи целият.
а. С.: Навремето „Народна култура“ го издаваше в 
огромни тиражи, а сега нямам преки наблюдения.

Защо фестивалът „Синелибри“ през 2020 г. бе 
озаглавен „възпитание на чувствата“?
Р. т.: Според идеята на организаторите в момента 
изживяваме период на изпитания, а всяко изпитание 
възпитава чувствата, изгражда характера, насърчава 
ни да преосмислим ценностите си, да си направим 
равносметка. Разбира се, фестивалът отбелязва и 140 
години от смъртта на Флобер. А през декември пък се 

навършват 200 години от рождението му.
а. С.: В конкретния случай акцентът трябва да падне 
върху думата „възпитание“. Този фестивал е събитие, 
което цели да покаже и представи някои от най-
стойностните образци в областта на литературата и 
киното, както и да организира срещи с техни създатели. 
А и въпросното издание съвпадна с годишнина от Флобер.

от 1841 г. Флобер обмисля да напише „енциклопедия 
на човешката глупост“. той не крие своето намерение 
да си отмъсти: „единствената ми цел, пише той, е 
да избълвам върху съвременниците си отвращението, 
което ми вдъхват! Най-после ще кажа открито какво 
мисля“. Как бихте коментирали това твърдение? 
Р. т.: Като му противопоставя едно друго Флоберово 
твърдение: „Когато роптаеш против идиоти, рискуваш 
сам да се видиотиш“. Флобер винаги успява да спази 
мярката между „избълваното отвращение“ и неговата 
литературна форма. Той използва силни думи, за да изрази 
отношението си към хората, с които е бил принуден 
да общува (сред които е имало и малък брой личности с 
главно Л, с които е общувал с удоволствие, да си спомним 
Тургенев, двамата Гонкур, Бодлер…), но мисля, че би 
възприел безстрастната констатация на фантаста 
Хауърд Лавкрафт, с когото може би някъде там горе 
вече се е запознал: „90% от всичко не струва нищо“. 
Самият Флобер е от десетте процента.
а. С.: Това твърдение е реализирано великолепно както 
в „Бувар и Пекюше“, така и в „Речник на готовите 
истини“. Показателно е това, което отбелязва Едмон 
дьо Гонкур в дневника си след смъртта на Флобер – 
„Бувар и Пекюше“: какъв странен подход! Да издирваш 
старателно в течение на пет, на шест години всички 
глупости по другите книги, за да напишеш своята“.

Мадам Бовари еманципирана жена ли е?
Р. т.: Едва ли. В мадам Бовари има нещо парадоксално. Тя 
е, както си личи от отношението на Флобер, колкото и 
да е прикрито, тя е банална и не особено интелигентна 
подобно на други негови герои. При все това тя изглежда 
романтична и буди романтични чувства в не един 
читател. Преди години в някакво проучване бе зададен 
въпросът: „С кой литературен герой бихте искали 
да прекарате Нова година?“. За мое велико учудване 
имаше много отговори „С мадам Бовари“! При това 
явно на мъже. Всъщност може би и в „Мадам Бовари“ 
романтикът Флобер се размива в реалиста Флобер, но 
прозира достатъчно добре.
а. С.: Какво означава еманципация? Според речника 
това е освобождаване от състояние на зависимост, 
от ограничения или забрани. А самото значение на 
„освобождаване“ съдържа воля, усилие, целеустремено 
действие. Какво е положението при Ема Бовари? 
Проблемът в трагичния є живот идва от сблъсъка 
между нейната мечтателност, породена от 
романтичната литература, и опита є да приложи тази 
илюзорна представа в заобикалящата я действителност. 
При сблъсъка между мечтите и дребнавия провинциален 
бит Ема Бовари е по-скоро жертва както на 
собствените си мечти, така и на жестоката реалност. 
И въпреки привидните є опити да промени това 
положение, тя скача от заблуда в заблуда, свързани по-
скоро с нейните егоистични подбуди, отколкото с 
грижите на делника и семейния живот. В бягството 
от действителността, съчетано с нейната слабост, 
се крият причините за нещастния є край. За мен тя е 
по-скоро жертва на собствената си мечтателност, 
отколкото еманципирана жена.

Как романите на Флобер се пренасят на екрана? 
имате ли любим филм по негов роман?
Р. т.: Само „Мадам Бовари“ между 1934 и 2014 г. е 
филмиран шест пъти, а през 2000 г. излиза сериал по 
романа. Има дори български филм „Мадам Бовари от 
Сливен“! По „Възпитание на чувствата“ също има и 
филм, и сериал. И по „Бувар и Пекюше“! А „Изкушението 
на свети Антоний“ е филмирано още през 1898 г. За 
съжаление, не мога да си спомня да съм гледала филм 
по роман на Флобер. А най ми се иска да видя „Бувар и 
Пекюше“ на екран! Представям си ги такива, каквито 
са изобразени на кориците на многобройните френски 
издания на книгата.
а. С.: За съжаление, не съм гледал нито една екранизация 
по роман на Флобер, така че не бих могъл да дам мнение 
по този въпрос.

въпросите зададе: РеНи Йотова
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КаМелия НиКолова „алея на космонавтите“ на Саша валц,

или съвременният танц като 
социологическо изследване

„алея на космонавтите“
танцов пърформанс
Режисура и хореография: Саша Валц 
Сценография: Саша Валц, Томас Шенк; костюми: Анет 
Бец, Саша Валц & гости; осветление: Андре Пронк; Видео: 
Елиът Каплан; Композиция, музика: Хано Лайхман, Ларс 
Рудолф; Композиция, акордеон: Хуан Круз Диас де Гарайо 
Еснаола; Репетиции: Хуан Круз Диас де Гарайо Еснаола; 
Драматургия: Йохен Сандиг. Това представление е 
разработено от танцьорите Надя Кусимано, Луц Дюнбери, 
Хуан Круз Диас де Гар.

Представления на спектакъла в София на 24 и 25 ноември 
2021 г. 
в програмата на 10. ACT Фестивал за свободен театър  
Регионален център за съвременно изкуство „Топлоцентрала“

Със Саша Валц, едно от емблематичните имена на 
съвременния танц в Европа през последните три 
десетилетия, и спектакъла є „Алея на космонавтите“, 
превърнал се в нейна визитна картичка, на 24 ноември 
тази година отвори вратите си за публиката новото 
пространство за съвременно изкуство в София 
„Топлоцентрала“. Представлението е част от 
международната селекция на 10-ото издание на ACT 
фестивал за свободен театър и целенасочено е избрано за 
предофициалното откриване на новоизградената сцена 
за независими проекти. Саша Валц създава „Алея на 
космонавтите“ през 1996 г. и с премиерата му започва 
дейността си знаковото пространство за съвременен 
танц и ново изкуство Sophiensaele в наскоро обединения 
тогава Берлин. Спектакълът предизвиква бурен прием и в 
следващите години обикаля европейските и световните 
сцени и фестивали. През 2011 г. Саша Валц и екипът є го 
възстановяват и показват отново в Sophiensaele, за да 
отбележат с него 15-годишнината от създаването на 
театралния център и на представлението. Сега през 2021 
г., 25 години след появата си, „Алея на космонавтите“ пак 
открива ново пространство за съвременно изкуство – този 
път „Топлоцентрала“ в София. 
Безспорно, когато гледаш днес, при това в чудесната 
просторна Голяма зала на „Топлоцентрала“, представление 
на „Алея на космонавтите“, ти го възприемаш 
едновременно като важен факт от историята на 
съвременния танц, респектиращо съхранен „на живо“, 
и като непосредствено събитие, на което присъстваш. 
Веднага трябва да кажа, че знаменитият спектакъл на 
Саша Валц впечатляващо отговори на тази неизбежна 
двойна опция на възприемане при първата си среща със 
софийската публика. Той потвърди както предварителните 
знания и очаквания за себе си, така и провокира нови 
асоциации, препратки и въпроси. 
В началото на 90-те, веднага след политическата промяна в 
Централна и Източна Европа и обединението на Германия, 
едва двайсет и няколко годишната тогава Саша Валц (р. 
1963) се налага като дръзка и провокативна изпълнителка в 
областта на съвременния танц, хореографка и режисьорка. 
Тя започва да учи танц през 60-те при един от учениците 
на Мери Вигман в родния си Карлсруе в Западна Германия, 
а в периода 1982-1986 г. продължава обучението си като 
танцьор в Училището за ново развитие на танца в 
Амстердам, след което посещава и курсове по различни 
танцови техники в Ню Йорк, както и създава първите 
си хореографии. След завръщането си в Берлин през 1987 
г. Саша Валц инициира и участва в няколко оригинални 
интердисциплинарни проекта, включващи танцьори, 
хореографи, музиканти и визуални артисти, част от 
които обединява под названието „Диалози“. През 1993 г. 
създава собствена танцова компания „Саша Валц и гости“, 
а през 1996 заедно с Йохен Зандиг основават Sophiensaele 
като амбициозно пространство за развитие на свободния 
театър и танц, което е открито, както вече беше 
споменато, със специално и дълго подготвения спектакъл 
„Алея на космонавтите“. Превърнала се в следващите 
години в емблема на новите търсения в съвременния танц 
и пърформанс, през 1999 г. Саша Валц е поканена от Томас 
Остермайер, другото ярко наложило се име на германската 
сцена през 90-те, да оглавят заедно Шаубюне. Тук тя 
започва с най-значимото си танцово представление от 
началото на новия век – „Тяло“ (2000), последвано от още 
няколко спектакъла. След като напуска Шаубюне през 
2004 г., Саша Валц продължава да работи активно със 
своята компания, превръщайки я в международна мрежа на 

артисти от различни страни и изкуства. 
През последните две десетилетия тя 
интензивно поставя и опери, които се 

стреми да обнови и актуализира чрез стратегии и елементи 
от съвременния танц. От 2019 г. Саша Валц е асоцииран 
артистичен директор на Държавния балет в Берлин. Най-
новото є представление, създадено с нейната танцова 
компания е „In C“ по едноименната композиция на Тери 
Райли. 
Саша Валц се откроява в необозримата пъстра картина на 
съвременния танц и пърформанс със своя последователен 
интерес към отношенията между тялото и средата, 
между тялото и предметите около него, и от социалните 
измерения на тези отношения. Би могло да се каже, че тя 
развива своеобразен социологически танцов език, изгражда 
танца като специфично социологическо изследване.
Когато сега гледах „Алея на космонавтите“ на Саша 
Валц в „Топлоцентрала“, непрекъснато си спомнях за 
представлението є „Тяло“, което ми беше направило много 
силно впечатление преди години. Става дума най-вече 
за една ключова сцена от него, в която няколко полуголи 
тела са скупчени в нещо като огромна стъклена чаша и 
с неистови движения и гърчове се блъскат помежду си, 
търсейки напразно изход от затвореното пространство. 
Саша Валц прави „Алея на космонавтите“ в много 
специален момент в новата история на Германия – няколко 
години след нейното обединение. Тогава на първо място в 
дневния ред на обществото са опитите за  разбиране на 
източногерманците и на преживяното от тях в процеса 
на взаимна интеграция. „Алея на космонавтите“ е част 
от тези опити. В общото културно пространство 
тогава като емблема на живота в Източна Германия и на 
Източния блок въобще се е наложил образът на живота 

„Планината“ е последният спектакъл, с който придобилата 
международно признание съвременна театрална компания 
от Барселона „Сеньор Серано“ покорява международните 
сцени. Създаден по време на пандемията и с премиера през 
октомври 2020 г. в Бордо (Франция), на 1 декември 2021 
г. спектакълът бе представен и в България в рамките на 
десетото издание на АСТ фестивал за свободен театър, 
след като вече беше минал и през Италия, където получи 
номинация за театралните награди „Юбю“ в категорията 
„Гостуващо представление“. Преди „Планината“ 
основаната от Алекс Серано, Пау Паласиос и Барбара 
Блоин компания успява да привлече вниманието на 
европейската театрална публика и критика със своите 
мултидисциплинарни спектакли, екстравагантно и 
ефектно съчетаващи документалистика и фикция, театър 
и кино, политика и попкултура, като „Къща в Азия“ (“A 
House in Asia”, 2014), „Птичка“ (“Birdie”, 2016) и др. За тях 
компанията печели няколко престижни отличия от водещи 
фестивали в Европа, сред които и „Сребърен лъв“ от 
Биеналето във Венеция през 2015 г. 
Отивайки да гледам „Планината“ в новооткритото 
пространство за съвременно изкуство „Топлоцентрала“, 
донякъде знаех какво да очаквам. Познавах ярко 
визуалния почерк на компанията, който превръщаше 
театралната сцена във филмово студио и създаваше на 
живо, пред очите на зрителите въздействащи със своята 
кинематографичност картини, които прожектираше 
върху големи екрани с помощта на видеокамери, улавящи 
и уголемяващи и най-дребните детайли в изобретателно 
замислените декори-макети. Така в „Птичка“ върху екрана 
наред с откъси от хорър класиката „Птиците“ на Алфред 
Хичкок и парчета от интервюта със самия него във 
филмови кадри се превръщаха и разположеният на сцената 
зелен декор, подобен на голф-игрище, върху който имаше 
множество миниатюрни пластмасови фигурки на хора 
и животни. Те прерастваха във фантастична картина, 
излязла като от филмирана версия на Стария завет, в 
която виждахме безкрайната върволица на всички живи 
същества, поели към ковчега на Ной преди потопа. Но 
не преобръщането на театъра в „кино на живо“ е онова, 
което придава на компания „Сеньор Серано“ уникалност. 
Подобен микс от театър и нови медии са отличителен 
белег за стила на множество съвременни компании като 
Imitating the Dog и Forced Entertainment от Обединеното 
кралство, Rimini Protokoll от Германия, както и за 
нашумелия спектакъл “Kiss and Cry” от 2011 г., с който 
известният белгийски филмов режисьор Жако ван Дормал 
(„Тото героят“, „Осмият ден“, „Господин Никой“) направи 
триумфален скок към театъра. Оригиналността на „Сеньор 
Серано“ е в начина, по който компанията ползва тази 
еклектична лексика от сцената и я прави своя, създавайки 
неочаквани и лични асоциации, към които успява да направи 
съпричастни и зрителите в залата. Така страховитите 
ята от „Птиците“ на Хичкок преливаха в тревожния образ 
на един рояк от хора – бежанците днес, а спектакълът се 
разгръщаше като медитация върху болезнения проблем за 
страха от чужденеца, от натрапника, от другия.    

Спектакълът „Планината“ също се разгръща като 
медитация по тема, кръжаща около една централна идея. 
Тази идея е колкото банална и добре позната (натъкваме 
се на нея всеки ден), толкова и непосилна за точна 
дефиниция до такава степен, че на нея са посветени цели 
направления във философията. Подобно на Платон с неговия 
мит за пещерата „Планината“ се занимава с проблема 
за истината, но го драматизира не като сократически 
диалог, а като зрелищно театрално есе, в което се смесват 
множество измислени и реално случили се истории, много 
хипотези, фантазии и факти. Тук действащи лица са един 
летящ дрон, четирима актьори с няколко видеокамери и 
софтуерен филтър, който може да видоизменя в реално 
време изображенията на лицата на актьорите с лицето 
на руския президент Владимир Путин. Драматургичният 
разказ е съшит от парчета филми, монолози и диалози 
с публиката. Започвайки с най-актуалното измерение 
на проблема за истината – виртуалната реалност и 
фалшивите новини, спектакълът повежда зрителите в 
много неочаквани и интригуващи посоки. Те преживяват 
отново предполагаемото първо покоряване на Еверест в 
1924 г. от изчезналия английски алпинист Джордж Малори. 
Дали наистина Малори е стигнал върха остава загадка и 
до днес, тъй като неговият фотоапарат, за разлика от 
съхраненото в ледовете му тяло, е изчезнал. Изчезнала е и 
снимката на неговата съпруга Рут, за която се твърди, че 
е носел в джоба си и е искал да остави на върха. Публиката 
на спектакъла чува гласа на нейните писма до него. В 
тях любовните откровения се преплитат с тревоги 
и главоблъсканици: младата жена е развълнувана около 
книгата, която пише за прочутия английски емпирик 
Джордж Бъркли, но в главата є нахлуват и натрапчиви 
интимни въпроси – защо нейният съпруг рискува живота 
си сред снеговете, каква истина очаква да му се разкрие от 
върха? 
До медийните манипулации на руския президент и до 
историята за недокументираното покоряване на Еверест 
се залепва и още един разказ – за големия американски 
режисьор Орсън Уелс и неговия експеримент с водещата 
тогава нова медия – радиото. През 1938 г. той разиграва 
фантастичния роман на Хърбърт Уелс „Война на 
световете“ като документална радиопиеса и хвърля в 
истински ужас своите съвременници, които повярвали, че 
действително планетата е атакувана от извънземни.  
Джордж Малъри – Орсън Уелс – Владимир Путин. 
Мистериозната непристъпност на Хималаите – страхът 
от необятния космос – страховитата харизма на модерния 
демагог. Различни герои – различни подстъпи към истината. 
Проблематизирайки идеята за истина, „Планината“ 
стига до неподозирани преки пътеки и създава неочаквани 
асоциативни връзки. Тук аз споменах само няколко, но 
в представлението те са много повече. Гледането му 
е наелектризиращо преживяване. Драматургичната 
конструкция е като дигитален метатекст, в който всяка 
нова сцена, отваря, сякаш с клик, нов прозорец. 

аСеН теРЗиев 

„Планината“ и истината 

на човека в малък апартамент в голям панелен блок в 
някой от еднотипните огромни панелни квартали на 
градовете в бившите комунистически държави. Точно 
този образ емблема Саша Валц избира да изследва в своето 
представление. „Алея на космонавтите“ е известен 
булевард в Източен Берлин, който пресича подобен 
панелен квартал в града. Хореографката „влиза“ в случаен 
апартамент в случаен блок, намиращ се на този булевард, и 
внимателно и проникновено се вглежда чрез импулсите на 
движението и танца в напрегнатите до агресия и насилие 
отношения между телата на неговите обитатели и 
предметите, които ги заобикалят. Особено показателен и 
ключов за въздействието на представлението е първият 
епизод, в който бащата в дома се движи и огъва на и 
около дивана в дневната на семейството като тяло, 
което едновременно иска и не може да се отдели от 
този предмет, което има възможност само да се блъска 
и преплита с него и с другите тела в позволеното им 
клаустрофобично тясно пространство.
Днес, когато гледахме „Алея на космонавтите“ вече извън 
описаната конкретна социална и политическа рамка, 
спектакълът умело успя не само да ни препрати към нея, но 
и да постави по-универсални философски и екзистенциални 
въпроси за човека и съществуването във всяко време и 
във всяка среда. Именно тази заложена в знаменитото 
представление на Саша Валц несекваща актуалност заедно 
с чудесно съхранената естетическа форма убедително 
обясняват дългия му и интензивен живот на сцената. 

 КаМелия НиКолова      



Литературен вестник 8-14.12.2021      9

Зорница Китинска

„... Като заговорихме за великото изкуство на 
литературата, прочетохте ли „Саламбо“? Днес при среща 
хората си задават само този въпрос. Колкото до мен, все 
още съм го чел само два пъти, но ще се захвана да го проуча. 
Вече мечтая за него нощем, чувствам как сърцето ми 
залюбва загадъчната дъщеря на Хамилкар, тази богоподобна 
девица, жрица на Танит, която умира от ужас и любов по 
изтезавания водач на наемниците, пренебрегвайки красивия 
си годеник Нар Хавас... Пред очите ми в шеметен бяг се 
вият огромни дворци сред страховитите приветствени 
викове на онези диви животни, опръскани с цивилизация... И 
картагенските селяни, които за забавление разпъват лъвове! 
Този спокоен в огромната си мощ стил, толкова цветен, че 
замайва главата на читателя. Оттук чувам как добрите 
души, почтените буржоа ми подвикват: „О, вие пък, на вас 
май много ви е харесало! – Понеже е ужасяващо, нали? Не, 
харесва ми, защото е красиво.“ 
Това са впечатленията на Ектор Берлиоз, публикувани в  
Journal des Débats на 23 декември 1862 г., непосредствено 
след издаването на „Саламбо“. Но те не са първите. В 
началото на ноември, няколко седмици преди официалното 
публикуване на романа, Флобер изпраща копие на 
композитора, който бърза да му отговори със: 

Скъпи ми господин Флобер,
Искаше ми се да изтичам при вас още днес, ала ми беше 
невъзможно, при все това не мога да чакам повече, за да 
ви кажа, че книгата Ви ме изпълни с възхита, удивление 
и дори с ужас... чак ме хваща страх, а последните нощи я 
сънувах. Какъв стил! Какви познания по археология! Какво 
въображение! О! Вашата загадъчна Саламбо и нейната 
неволна тайна любов, изпълнена с ужас към врага, който я 
е насилил, е замисъл, изпълнен с най-висша поезия, макар да 
остава в областта на най-истинната истина. Нека стисна 
вашата силна ръка и да се нарека Ваш предан почитател. 

Творбата, определяна често като втора по значимост в 
творчеството на Гюстав Флобер, сред читателската 
публика днес много често остава в сянката на „Мадам 
Бовари“. Но тя има призванието да вдъхновява творци 
от други изкуства и да ги предизвиква да я пренасят и 
адаптират (ту предано, ту по-свободно), да ги очарова с 
размаха на екзотичната, ориенталска, отдалечена времево 
и географски история, изпълнена с мистерии, кървава 
жестокост, див еротизъм, смъртоносни чувства, силни и 
ярко обрисувани действащи лица и обширни масови сцени. 
Само по себе си мащабно и внушително като композиция и 
структура, произведението съдържа множество елементи, 
които носят в себе си огромен заряд за разработка 
с похватите и средствата на други изкуства. И ако 
епохата, в която то се ражда, се характеризира със силно 
влечение към екзотизма и историческите сюжети, което 
донякъде обяснява бързия интерес и възторг на художници, 
скулптори и композитори от епохата, как да си обясним 
продължаващото 159 години вдъхновение, което „Саламбо“ 
представлява не само за, нека да ги наречем „класическите“ 
изкуства, но и за родените далеч след него кино, анимация и 
компютърни игри? И защо ли част от имената, които днес 
считаме за едни от най-големите, например в класическата 
музика, посягат към произведението с бурно въодушевление, 
но така и не завършват замисленото?  
Преди да отправим кратък поглед към големите 
композитори и няколко от техните оперни и балетни 

творби, започнати, но незавършени или дори замислени, 
но незапочнати, нека да споменем, вън от всички други 
изкуства, черпили с пълни шепи от романа на Флобер 
(живопис, скулптура, театър, кино и т.н.),  единствено 
любопитния живот на „Саламбо“ в комиксите и 
компютърните игри. Романът е в основата на част от 
поредицата исторически комикси на един от най-видните 
френски илюстратори Жан Мартен „Приключенията на 
Аликс“. Друг легендарен френски автор на комикси Филип 
Друйе, има дълга лична история с романа, като издава три 
албума на тази тема, започвайки през 1980 г. и стигайки до 
компютърната игра  „Битката за Картаген“ през 2003 г.
Нека се върнем при големите имена в музиката, които не 
реализират докрай своите замисли за работа над опери 
и балети по сюжета на „Саламбо“. Само един погед към 
техния списък ни убеждава, че става дума за някои от най-
забележителните: Мусоргски, Берлиоз, Сен-Санс, Дебюси, 
Верди, Рахманинов, Чайковски. 
Безспорно най-често споменаваният от тези проекти е 
операта на Мусоргски. През 1863 г. едва двайсет и четири 
годишният Мусоргски, който е прочел романа в оригинал, 
въодушевено започва да пише опера по свое собствено 
либрето, в което включва стихове на Хайне и на руски 
поети. Три години по-късно той изоставя този проект, 
без да е написал централните сцени. Този отказ се дължи 
в голяма степен на приема на съмишлениците му от 
„Могъщата петорка“, които подхождат доста критично 
към музикалния материал, който той им представя. 
Откъси от тази незавършена опера Мусоргски използва по-
късно в „Борис Годунов“, а редица специалисти отбелязват 
новаторското използване на необичайно голяма група 
перкусии, заедно с арфа, пиано и глокеншпил, особено в 
„Химна на Танит“ във втора сцена от второ действие, 
нещо, което се появява като практика чак петдесет години 
по-късно. Съществуват няколко оркестрации на тази 
незавършена опера, едната от които на Римски-Корсаков, 
както и няколко записа под палката на големи имена като 
Клаудио Абадо и Мстислав Ростропович. 
Въпреки възхищението на Берлиоз от творбата на Флобер 
и тяхното близко общуване, едновременното излизане на 
романа на Флобер и на операта на Берлиоз „Троянците“ 
осуетява възможен общ проект, който би могъл да се 
основава на „Саламбо“. 
Един от най-интересните и значими проекти и 
единственият, в който Флобер участва за известно 
време, събира три от най-великите имена на тази 
епоха. Но да започнем отначало. Макар Флобер да 
не е горещ почитател и чест зрител на операта, 
той споменава една „уговорка с Ернест Рейер“ за 
написването на оперно произведение по романа. Когато 
неговият приятел и съгражданин от Руан Емил Перен 
е назначен за директор на Парижката опера, за миг 
се появява възможността това да бъде първото 
произведение, което ще прозвучи в „новата зала“ 
на Опера Гарние, по това време в процес на строеж. 
Флобер се обръща към големия френски поет Теофил 
Готие, също негов приятел, със задачата да напише по 
романа либрето в стихове. А директорът на Операта 
решава да изостави първоначалния избор на композитор 
и да се обърне към верди, който вече на няколко 
пъти е писал опери по адаптации на големи френски 
произведения. За общо съжаление, този проект не се 
осъществява и в крайна сметка музиката написва 
Ернест Рейер по либрето не на Готие, а на Камий дю 

Локл, но вместо в Париж премиерата се състои в 
Брюксел през 1890 г.
Някои автори сочат творбата на Рейер като причина за 
неосъществяването на общ проект между Флобер и Сен-
Санс, който те обсъждат в няколко писма през 1874 г. 
Личното им познанство и знанието за уговорката на Флобер 
с Рейер възпира Сен-Санс да започне работа по този замисъл. 
През 1906 г. Сергей Рахманинов обмисля създаването 
на опера по романа на Флобер. От 1904 г. той дирижира 
оперните спектакли в Болшой театър и това му дава 
възможност да планира по-мащабен проект. Трудността 
се явява още при създаването на либретото. Първоначално 
той го поверява на приятеля си Михаил Свободин, поет 
и журналист, а по-късно на друг свой приятел – Михаил 
Слонов. В крайна сметка нито едно от либретата не го 
удовлетворява и той се отказва от идеята. Това е един от 
малобройните оперни опити на композитора, преди той да 
изостави окончателно оперния жанр като свой възможен 
творчески път. 
Чайковски получава предложение от директора на 
императорските театри Всеволожской да напише 
балетна музика за „Саламбо“ по хореография на големия 
балетмайстор Александър Горский, но не го приема. В крайна 
сметка Горский създава балета с композитора Андрей 
Арендс, а премиерата е през 1910 г. в Болшой театър. 
Любопитно е, че неговата съвместна работа с художника 
и сценограф Константин Коровин ражда една изклюително 
модерна за времето си постановка, без класическите пачки 
и палци, с костюми, характеризиращи всеки от героите 
чрез ясно разграничен цвят. Запленен от работата си 
по проекта, Коровин дори назовава вилата си в Крим 
„Саламбо“.
И след всички несъстояли се проекти, почиващи на романа 
на Флобер, без да изброяваме близо двестате музикални 
произведения от различни жанрове (от поппесни през 
клавирни пиеси и арии от несъществуващи опери до реални 
и поставяни такива), нека да споменем и българския 
принос за пренасянето на този впечатляващ литературен 
материал на оперната сцена. Операта на веселин Стоянов 
по либрето на Борис Борозанов е завършена пред 1942 г., а 
постановката се състои на 22 май в Софийската народна 
опера. През 1944 г. тя е изпълнена в Братислава. През 70-те 
години на ХХ в. следва втора постановка с участието на 
цвета на българския оперен свят – Александрина Милчева, 
Христина Ангелакова, Сабин Марков  и др. под режисурата 
и диригентството на Иван Маринов, с която Софийската 
опера гостува и във Варшава. Специалистите определят 
операта като музикална драма, близка по дух на Рихард 
Щраус, а проф. Боянка Арнаудова нарича произведението 
„бяла врана1 сред оперното ни творчество от втората 
половина на ХХ век“. С грандиозните си масови сцени и 
с пищната си звучност, огнен темперамент, раздвижен 
ритъм и екзотика музиката на тази опера пресъздава с 
особена яркост драматичните моменти от действието и 
вътрешните борби на действащите лица.  
Да завършим с една усмивка и един въпрос. 
С усмивка заради думите на Максим дю Кан, виден френски 
писател, член на Френската академия, фотограф и близък 
приятел на Флобер: „Той до такава степен няма ухо, та 
никога не е успял да запомни и най-малката мелодия, пък била 
тя и приспивна песен“. 
И с въпроса: а дали „Саламбо“ не ни готви нови музикално-
сценични изненади?
1 С благодарност към проф. Боянка Арнаудова за любезното 
съдействие. 

Николай Йорданов

Странно е, даже глупаво, на 25 години да пиша текст, 
свързан с „Мадам Бовари от Сливен“, филм, излязъл през 
1991 г. Има едно разминаване, диспозиция на моя поглед 
сега и погледа на екипа, създал филма тогава. Между 
мен и него стои дистанцията на времето и идеите, 
което възпрепятства пълноценната комуникация с 
произведението. Нещо наивно, нещо предоверено и 
неизмислено в този филм изяжда от гениалността на 
Флоберовия роман, който адаптира. Но заглавието „Мадам 
Бовари от Сливен“ продължава да ме преследва. Зад него 
като че ли стои нещо повече, някаква идея, която привидно 
не се постига. Идея, която след няколко чаши водка успях да 
видя, да чуя в съня си и да седна да тракам по клавиатурата 
си.

Но преди това – как стигнах дотук
За мое скоропостижно нещастие, заглавието ме предаде – 
изградените се разбиха, когато центърът на действието 
беше трансформиран в лелинско търсене на мъже по разни 
клубове. Главната героиня – Емилия, която дели същото 
име с героинята от романа – е от картон. Нищо не успя да 
предизвика интереса ми до момента, в който забелязах най-
великото достойнство на този филм – той няма процес. 
Съзнателно или несъзнателно, екипът на филма спестява 
голяма част от кадрите, сцените, моментите, в които 
персонажите взимат големи решения, в които изграждат 
своите големи връзки. Животът на Емилия е представен 

Неслучилото се вдъхновение „Саламбо“ в света на операта

„Мадам Бовари от Сливен“, или фрагменти от постсоца
на фрагменти – и те не са най-интересните. Животът на 
Мадам Бовари от Сливен е такъв – еднакъв и провинциален. 
Такъв, че той може да си позволи да няма крайна драматична 
линия.
Фрагментарният език на сюжета отчуждава зрителя. Вход 
към персонажите липсва. Входът към сюжета е някъде 
там… където се хванеш.
На база на това филмът е видение-лабиринт, който 
представя един чужд живот, студен живот – студен за 
гледащия, студен за играещия. 
Кого гледам и защо го гледам?

Мадам Бовари от Сливен и отсъствието
Още Флоберовата Мадам Бовари може да се синтезира 
с думите „мечта, блян, фантазма“. Историята на жена, 
която вярва в отсъстващия живот. Този тип мислене се 
превръща в поза – може би маска.
Емилия от филма желае да изживее себе си като мадам 
Бовари. Тя търси това преднамерено. Осмисля живота 
си, като играе тази роля. Странен е този похват, в който 
тя играе една псевдо-мадам Бовари и впоследствие играе 
още една псевдо-мадам Бовари в театъра. Позата е вечно 
битуване в маските. След опита за самоубийство тази 
илюзия пада. Провалът зачерква позата. Емилия не може 
да приключи живота си като героинята от фикцията. Тя 
остава пред огледалото във фризьорския салон като човек, 
който е там, човек без конкретен смисъл. След това изчезва 
в лабиринта на града.

Появата на още втора интерпретация на образа на мадам 

Бовари от фикционалния режисьор Петко Деспотов – „Това 
е жена на революцията“ – усложнява наслагването на образа 
върху Емилия. Получава се положение на наслагване – игра в 
играта в играта. Може да се разгледа и като сън в сън в сън 
в сън.
Има ли момент, в който Емилия е самата тя, Емилия като 
човек, не като поза-фигура.

Филмът има странно начало – визион, спомен за концерт във 
физкултурен салон. Стилът на този откъс, спецификата на 
светлината насочват към поетичност, сантименталност; 
бавната увличаща музика – „Бразилия, Бразилия…“ – 
насочват към друга реалност. Сънят може би е започнал 
тогава.

Дългото сънуване приключва за момент след проваленото 
самоубийство. Като че ли то е най-реално. Мивката квичи, 
от радиото се чува запис на същата песен – клиширана 
балада, която повтаря едно и също – Бразилия. Емилия се 
поглежда в огледалото.

Мадам Бовари от Сливен – псевдопрозвище за поставяне на 
себе си в рамка.
Мадам Бовари на Деспотов повтаря този модел.
Мадам Бовари е книга за жена, намираща себе си 
във фикцията.
Мадам Бовари е фикция.
Без маската на персонажа, прозира едно нищо, 
човешко отсъствие.
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Дали  защото е автор на „Речник на  готовите истини“, 
но погрешните истини се трупат около Флобер. Като  
начало нека премахнем една от тях, която засяга най-
пряко темата, а именно, че Флобер бил бащата на 
Мопасан! Пълен мит. Да, Лор дьо Мопасан, по рождение 
Лор льо Поатвен, майката на Ги дьо Мопасан, е 
приятелка на Флобер още от дете, приятелка, с която 
той ще поддържа контакт въпреки годините, които 
много често разделят хората. Ала от една страна, 
когато четем кореспонденцията им, не откриваме 
дори намек за подобни отношения, а от друга, девет 
месеца преди раждането на Ги дьо Мопасан Флобер е 
в Марсилия и се кани да отплава за Египет, докато 
съпрузите Мопасан са в Нормандия в замъка Мироменил. 
Лор не е заченала Ги дьо Мопасан от Флобер. Флобер, 
писателят ерген, изцяло отдаден на своето Изкуство, 
е яростен противник на брака и съответно идеята 
да става баща му е чужда. Но ролята на баща може да 
бъде и символична, както  това се вижда в писмата 
между двамата. Изобщо възможно ли е на автора на 
„Мадам Бовари“, посветил живота си на „свещената 
литература“, да му се роди по-добър син, при това 
духовен, че и признат писател?
Заглавието, което издателят решава да даде на този 
сборник с писма, „Земята не е безгранична, за разлика 
от човешката глупост“, е Флоберов афоризъм. Само 
че той би могъл да бъде измислен и от Мопасан, също 
голям критик на човешката глупост. Споделящ 
човеконенавистта на Флобер, още преди да се превърне в 
преуспяващ писател, способен да се изхранва с перото си, 
Мопасан коментира своята работа в Министерството 
на държавното образование така: „Виждам едни неща 
смешни, смешни, смешни и други – тъжни, тъжни, 
тъжни, общо взето всички хора са тъпи, тъпи, тъпи 
както тук, така и другаде“. Независимо дали търсят 
нещо друго, или просто искат да са противопоставят, 
и Флобер, и Мопасан намират подобаващи реторически 
формулировки, за да изразят отвращението, което им 
вдъхват техните съвременници. И двамата  презират  
многолюдието, еснафския дух, егалитаризма, всеобщото 
избирателно право, духовенството; и двамата изпитват 
наслада от четенето на великите писатели, независимо 
дали са антични, съвременни или сатанински като Сад, 
божествения маркиз. Погнусата от посредствеността 
и любовта към литературата свързват двамата така, 
както по-рано са свързвали Флобер и чичото на Мопасан, 
Алфред льо Поатвен.
Сянката на чичото Алфред се носи над тази 
кореспонденция и не е никак случайно, че младият Ги 
споменава това в първото си писмо до Флобер. За 
Флобер Алфред льо Поатвен, по-големият брат на Лор, 
починал преждевременно на тридесет и една години, 
е повече от „приятел“: той е наставник, учител, 
идеал. По-възрастният с пет години Алфред льо 
Поатвен посвещава младия Флобер във философията и 
литературата; той запалва интереса му към Ориента 
и го запознава със Спиноза, Байрон и забранените книги 
на Сад. Именно те двамата създават персонажа на 
Момчето любител на неприличните и скатологичните 
шеги, а също и иронично въплъщение на буржоазната 
глупост. Повече от десет години след смъртта на 
Алфред льо Поатвен Флобер все още пише на сестра 
му Лор: „Дори си мисля, че никога не съм обичал някого 
(мъж или жена) повече от него. Когато той се ожени, аз 
изпитах много дълбока печал и ревност. За мен това беше 
истинска мъчителна раздяла! Сякаш той умря дважди“. 
Приликата на племенника със скъпия покойник допринася 
за привързаността на Флобер към него. Той признава на 
Лор: „Въпреки разликата в годините ни, гледам на него 
като на приятел, а пък и той толкова много ми напомня 
за горкия Алфред! Понякога направо ме хваща страх, 
когато свежда глава и започва да рецитира стихове. 
Само какъв човек беше Алфред! В спомените ми той 
е извън всяко сравнение. И ден не минава, без да мисля 
за него“. Цитираният откъс е от 23 февруари 1873 г.; 
четири месеца по-късно започва кореспонденцията между 
Флобер и Мопасан, която ще разгледаме, кореспонденция, 
продължила седем години, от 1873 до 1880 г., когато 
Флобер напуска този свят. Излиза, че двамата вече се 
познават, когато започват да си пишат, и то въпреки 
тридесетте години възрастова разлика.
Освен че е син на Лор, приятелка от детството, и 
племенник на Алфред, митичния приятел, Ги дьо Мопасан, 
писателят новак, е скъп на сърцето на Флобер и поради 
още един общ познайник: Луи Буйе. Още един призрак, 
витаещ над тази кореспонденция, починалият през 1869 г. 
Луи Буйе е алтер егото на Флобер и първият учител по 
литература на Мопасан. Той образува другата брънка 

от тази сантиментална, 
интелектуална и творческа 
верига, която свързва Флобер 

и Мопасан. Времето, което ще прекара Ги дьо Мопасан 
при писателя и уредника в Руанската библиотека Буйе, 
е определено по-малко от седемте години на Мопасан 
при Флобер. Но макар и кратки – едва малко повече 
от година, – тези мигове, прекарани при поета Буйе, са 
не по-малко решаващи. Сътрудничеството не започва 
мигновено: младежът, макар и все още гимназист в 
Руан, вече усеща пулса на литературата в себе си и 
направо се вкаменява само при мисълта да заговори 
този човек, чиито стихове будят възхищението на кръг 
верни последователи и чиито пиеси получават овации 
на парижките сцени. Но един ден той се престрашава 
и отива в дома му на улица „Биорел“; година по-късно 
поетът вече го кани на гости всяка седмица. Дава му 
безценни съвети, засягащи прозодията, и редактира 
стиховете му; едно  от  неговите стихотворения, 
прочетено и прегледано от Буйе, му носи овации от 
страна на съучениците. Сътрудничеството им спира 
внезапно с не по-малко внезапната смърт на Буйе; 
развълнуваният Ги написва стихотворение в негова чест:

Учителят ми мъртъв е, и то защо?
Той, приятел величав, истинско добро. (...)

Там, под ръка и под цъфналите круши,
стиховете си редяхме, двама души.

В разговор разкриваше душата си пред мен,
потъвах дълго в замечтаност, ден след ден.
Той бе толкоз кротък, драг, мил и откровен.

Бедният Буйе е мъртъв, бе като баща за мен.
Като Месия той неведнъж ми се яви

с ключа към небесата, где поезията спи. (...)

Десет години след смъртта на сина си Лор ще заяви: 
„Ако беше жив, Буйе щеше да направи от него поет, но 
Флобер пожела да го превърне в писател“. Четенето на 
тези писма ни кара да изпитваме известни резерви към 
подобно твърдение, но това, че Флобер поема щафетата 
от Буйе едновременно като учител по литература и 
бащинска фигура на идейно ниво, е факт.
Баща на идейно ниво, понеже истинския, биологичен 
баща, Гюстав дьо Мопасан, непоправим женкар, го 
няма. Лор и съпругът є се разделят, когато Ги е само 
единадесетгодишен. Макар и да изплаща годишна 
издръжка от хиляда и шестстотин франка и да вижда 
по-често сина си, след като последният се установява 
в Париж, именно Лор отглежда Ги заедно с по-малкия 
му брат Ерве. Преди влизането на Ги в прогимназията и 
освен уроците, давани от абата (латински и религиозна 
история) и от частния учител (смятане и френски), 
точно тя се захваща с обучението му. Лор, която владее 
английски език и чете Шекспир на сина си, не пренебрегва 
и физическата активност: безброй са разходките им 
покрай възвишенията на Етрета, този симпатичен 
морски курорт, който е на голяма мода по времето на 
Втората империя: именно там Ги се влюбва в морето, 
водата и водните спортове. Следователно ролята на 
Лор дьо Мопасан в кариерата на сина є е решаваща както 
заради образованието, което тя му дава, така и заради 
приятелството є с Флобер, към когото тя изкусно и 
сръчно го насочва. Писмата на Лор дьо Мопасан, които 
Иван Льоклер е включил в своето издание с коментар на 
„Кореспонденцията Флобер – Мопасан“, излязло през  
1993 г. в издателство „Фламарион“, ни позволяват 
да схванем задкулисните действия на тази колкото 
обичаща, толкова и амбициозна майка.
Мопасан, роден на 5 август 1850 г., тринайсет дни преди 
смъртта на Балзак, се озовава на границата между една 
епоха, в която Флобер е обичан и обкръжението му е 
от хора, които му са присърце – Алфред льо Поатвен, а 
после Луи Буйе,  – и една друга, нова, чиито големи имена 
са Зола, Доде, Тургенев. Когато тази кореспонденция 
започва, Флобер е на петдесет и две години. Той се 
чувства изоставен: старата му майка, с която е 
живял в Кроасе, близо до Руан, е починала преди година. 
Хората, с които може да говори за литература по време 
на парижките си престои и в онези прочути „вечèри 
Мани“, по името на заведението, в което се събира 
художественият каймак по онова време, са или вече 
мъртви, или ще умрат много скоро: Сент-Бьов почива 
през 1869 г., Жул дьо Гонкур – през 1870 г., Теофил Готие – 
през 1872 г., а Жорж Санд, голямата приятелка, с която 
си пишат над четиристотин писма, все по-рядко напуска 
Ноан и накрая издъхва именно там в 1876 г. В 1873 г., без 
да го знае, Ги се появява в правилния момент в живота 
на този човек, който, макар и относително възрастен, 
не се е отказал от битката в името на литературата 
и стила. Защото стилът, заявява Флобер на младия 
Мопасан, може едно: той кара публиката да мисли и 
разклаща правителствата, опрели се на официалната 
естетика. Борбата срещу онези, които изпитват 
„омраза към литературата“, му е любимо занимание, 
занимание, което ученикът му Мопасан ще продължи и 
чийто флаг ще развее високо.
Мопасан попада в добри ръце, ръцете на този признат 
писател, който е свидетел и участник в двете големи 

творчески течения на XIX век – романтизма и реализма, 
– и който гледа с проницателни, но и изпълнени със 
съмнение очи това ново движение, което наричат 
натурализъм. За младия Мопасан, който е на двадесет 
и три години, когато започват да разменят първите 
писма, допълнени от неделните им срещи, е истинска 
привилегия да може да бъде насочван, съветван, поправян 
от автора на „Мадам Бовари“ и „Саламбо“. Именно 
вторият роман, също успешен, буди такова възхищение в 
юношата Мопасан, че той чак кръщава кучето си Мато 
по името на един от героите от „Саламбо“. Флобер е 
белязал също така съвременната литературна история 
и със съдебния процес срещу „Мадам Бовари“, воден 
от Пинар: двадесет години по-късно ехото от този 
шумен процес все още се долавя в кореспонденцията с 
Мопасан. Въпреки двупосочните реакции спрямо третия 
му роман, „Възпитание на чувствата“, болезнения 
провал на пиесата му „Кандидат“ и враговете, които си 
спечелва с яростния си стремеж към независимост и с 
враждебността си към пресата, името на Флобер все 
още отваря много врати. Той е бележита литературна 
фигура от времето на Втората империя и зараждащата 
се Трета република: той общува както с принцеса 
Матилд, братовчедка на Наполеон III, така и с видните 
писатели, издателите, театралните и вестникарските 
директори, а в близкото му обкръжение има дори и 
министър – Барду.
За писателя новак, какъвто е Мопасан, който няма и 
пукнат грош, а и никого не познава в  Париж, където не 
един и двама се стремят към творческата слава, Флобер 
е истински коз. Всъщност със съветите си, давани устно 
– за жалост на нас, читателите, – по време на неделните 
обеди, с препоръките и протекцията си руанският 
писател ще изиграе ключова роля в лансирането на своя 
ученик на литературната сцена. Той го представя на 
Раул-Дювал1  и го кара да направи първите си стъпки в 
пресата, кани го на своите вечèри, в които се включват 
най-големите писатели по онова време, свързва го 
с издателя си Шарпантие. Пак той се погрижва 
стихотворението му „На брега“ да стигне до основателя 
на списание Ла Репюблик де летр Катюл Мендес. Дори и 
Мендес да намира стихотворението за „много силно“, 
то „тази история за млади хора, които умират  от 
секс“, както казва самият Мопасан, далеч не е по 
вкуса на всеки. Но това няма никакво значение! Заради 
стихотворението хората започват да споменават името 
на неговия автор, вратите на списанието се отварят 
пред него, а в салона на Катюл Мендес, бившия зет на 
Теофил Готие, младият Мопасан разширява приятелския 
си кръг. Флобер го среща и с още един от близките си, а 
това е една от най-важните срещи: със самия Тургенев! 
След смъртта на Флобер именно този великан, както 
по ръст, така и по талант, ще го вземе под крилото си; 
нему Мопасан дължи първото си издание на руски език, 
и то приживе. Той ще посвети сборника „Домът Телие“ 
на Тургенев в 1881 г. Помощта на Флобер се простира 
и до областта на обществения живот, когато за да 
защити протежето си, обвинено в безнравственост 
заради новелата си „Едно леко момиче“ и застрашено 
да загуби работата си в министерството, той написва 
отворено писмо, което ще бъде публикувано в Льо Голоа, 
и по този начин го спасява от неприятности. Стига се до 
формулировката, че той бива освободен от наказателна 
отговорност, същата, която Флобер е постигнал за своя 
роман „Мадам Бовари“.
Ако Флобер действа като баща покровител по 
отношение на Мопасан, то самият Мопасан му е 
като верен син. Почита „скъпия си учител“, комуто 
посвещава първата си литературнокритическа статия, 
посвещава му и първия си сборник „Стихове“. Текстът 
на посвещението – „На/ Гюстав Флобер/ На прочутия 
приятел-баща,/ когото обичам с цялата си нежност,/ 
на безупречния учител,/ комуто се възхищавам повече, 
отколкото на всеки друг“ – ще трогне учителя. 
Мопасан слуша съветите му и никога не ще забрави 
онзи за оригиналност, който той ще използва, за да 
открие собствения си стил. В замяна младият ученик 
предоставя услугите си по доста по-прозаичен начин – 
става негов куриер, който посредничи от негово име 
пред издателите и театралните директори. Флобер, 
който по-често си седи в къщата в Кроасе до брега на 
Сена близо до Руан, отколкото да ходи в Париж, редовно 
го товари със задачи, които му спестяват труда сам да 
пътува до столицата. Но младият Мопасан разведрява 
последните му седем години живот и със самото си 
присъствие, с младостта и жизнената си енергия. Един 
приятел на Мопасан описва двайсетгодишния мъж по 
следния начин: „Беше як, мускулест, леко набит, с много 
гъста, леко къдрава коса, имаше изящен нос като на ловно 
куче, което непрестанно души, кестеняво-рижавият му 
мустак се къдреше над чувствените устни, брадичката 
му бе къса, като на енергичните хора, а в иначе много 
1 Вероятно става дума за Едгар Раул-Дювал, магистрат 
и политик, произхождащ от богато семейство в Хавър, 
занимаващо се и с търговия. – Б. пр.

Гюстав Флобер – Ги дьо Мопасан
„Земята не е безгранична, за разлика от човешката глупост“
Предговор от Вероник Бюи, доцент по френска литература на XIX в., Университет  Хавър, Нормандия
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нежните му очи с цвят на нагрят жълт топаз се 
разпалваше някакво сияние. Освен това бе с буден и 
присмехулен дух, а и винаги в добро настроение“2.
Отношенията им не са едностранни. Юначният гребец 
Мопасан с похотливитe си разкази, които чичо му 
Алфред вероятно би одобрил, пример „В розовия лист“ 
(с подзаглавие „Турската къща“), намек и почит към 
публичния дом на Флоберовия герой от „Възпитание 
на чувствата“, си поставя за цел да развлича стария 
човек, като му припомня собствената му младост. 
Кани го на репетициите на това представление, до 
което ще бъдат допускани, както казва самият Ги, 
„единствено мъже над двайсет и вече дефлорирани жени, 
а в кралската ложа ще седи сянката на божествения 
маркиз“. Това уточнение загатва за порнографското 
съдържание на спектакъла, който авторът на „Саламбо“ 
намира за „много свеж“. Младият Мопасан също така 
се нагърбва с организирането на вечèри и най-вече на 
вечерята за празника на свети Поликарп. Епископът 
на Измир Поликарп, който имал навика да окайва века, 
в който се е родил, се е превърнал в модел, с който 
вечно възмутеният Флобер се отъждествявал. Само че 
Мопасан не успява да присъства на тази вечеря, понеже 
е задържан по работа в министерството. Така че той 
компенсира отсъствието си с изпращането на смешни 
писъмца: вж. писмо 141 с думите на разкаялия се Пинар, 
с молбата за политическо убежище, отправена от 
Менесклу, престъпник, който вдигнал шум с това, че 
убил едно момиченце, което после изгорил в печката си, и 
с предлагането за продан на прасето на свети Антоний, 
откъдето прозира духът на Алфред льо Поатвен, 
комуто била посветена пиесата „Изкушението на свети 
Антоний“.
Едно от удоволствията в живота му е да предизвика 
гръмовния смях на Флобер, удоволствия, които той, 
за разлика от своя учител, поставя над „свещената 
литература“. Пък и не една неделя за обучение ще бъде 
пропускана, когато вместо при Флобер той ходи при 
бандата гребци в Безон. Флобер го мъмри: „Твърде много 
курви! Твърде много гребане! Твърде много упражнения!“. 
Но той го хока, защото се тревожи не за морала на 
духовния си син, а за физическото и психическото 
му здраве, прави го и в името на литературата. С 
годините и с текстовете, които поправя, първоначално 
скептично настроеният Флобер започва да вярва в 
таланта на младия Мопасан. Той пък би трябвало, поне 
според Принципите на учителя, още да „копае“, тоест 
да работи: „Вие сте роден да пишете стихове, така 
че пишете ги!“; „Всичко останало е безсмислено, като 
започнем от удоволствията и здравето ви, набийте си 
това в кратуната“. Прямият характер на писмата им 
показва истинските измерения на взаимната им обич 
и надеждите, които Флобер питае по отношение на 
недисциплинирания си ученик.
За разлика от мнозина автори на писма, които 
надценяват бъдещата им литературна стойност, те не 
си пишат, за да оставят творби. Пишат, за да развиват 
творчеството. Не се гледат как пишат, а се изслушват, 
отговарят си и понякога се разсмиват един друг. Когато 
Флобер нарича Мопасан „похотлив писател, неприличен 
млад Мъж“, той намеква за пиесата „В розовия лист“, 
а когато Мопасан написва следния афоризъм: „Задникът 
на жените е монотонен, също като умът на мъжете“, 
то целта му не е да смайва, а да даде недвусмислен, ако и 
украсен със стил израз на собствената си човеконенавист 
и на разюзданите си еротични нужди, които ще причинят 
преждевременната му смърт само на четиридесет и три 
години. Внимателен и възприемчив, Флобер отговаря: 
„Оплаквате се от задниците на жените, които са 
монотонни. Има прост лек за това: не прибягвайте до 
тях“.
Между тях няма лъжи, няма литературно позьорство. 
Тонът е откровен, прям, рязък понякога, а обсъжданите 
теми далеч не са само литературни. Така например 
финансовите неприятности на Флобер не са тема табу, 
а същото се отнася и за паричните затруднения на 
Мопасан, когато в първите дни на журналистическото 
си поприще той трябва да плаща за място в театъра, 
за да може да опише пиесите, или да си купува книгите, 
за да им напише рецензия, публикуването на която далеч 
не е сигурно. Парите, които двамата взимат – или не 
взимат, – са отбелязани черно на бяло. И за двамата да се 
изхранват от перото си представлява проблем: за Флобер 
в миналото това не е било така, но сега, в последните си 
дни, той е разорен заради търговския фалит на съпруга на 
племенницата си, за младия Мопасан пък нещата тепърва 
ще се променят, но сега му се налага да се занимава с 
чиновническа работа в някакво министерство просто за да 
може да оцелее.
Тази кореспонденция ни потапя в ежедневието на  двамата 
мъже и не прикрива пречките, с които и двамата се 
сблъскват: парични проблеми, здравословни проблеми, 
които, парадоксално, засягат по-младия от тях и които с 
право тревожат по-възрастния, че и проблеми с писането. 
На единия от двамата, по-младия, все не достига времето, 
погълнато от работата в бюрото; на другия пък му липсва 
необходимата документация, за да напредне в работата 
си. Мопасан отново е насреща и в новата си функция 
на събирач на документация, като показва подчертан 
стремеж да удовлетворява молбите на Флобер. В това 
2 Françoise Mobihan, Guy de Maupassant à vingt ans. Les débuts de 
Bel-Ami, Au diable vauvert, p. 66-67. – Бел. авт.

отношение писмото, възпроизведено в приложението, е 
особено показателно – в него той му описва с топографски 
подробности, подкрепени с рисунки, урвата в Антифер и 
свлачището на отвесните крайморски скали на нос Куртин. 
Читателят, стига да е пъргав, опитен и спортуващ, 
може да се разходи от Льо Тийол, близо до Хавър, до 
Етрета, като мине през плажа, водейки се по бележките 
на Мопасан. Оттогава мястото изобщо не се е променило, 
ако изключим малката долина сред скалите, Жамбур, 
която е станала непроходима. Можем да доловим с какво 
удоволствие младият мъж разкрива тези пътеки, плажове, 
отвесни скални пропасти, които познава като петте 
си пръста, понеже толкова пъти е минавал оттам и се е 
катерил по тях в младостта си, а и в по-късните години, 
когато е идвал в Етрета да види майка си. Благодарение на 
тази кореспонденция читателят може да добие представа 
за дългата, търпелива и много внимателна проучвателна 
работа на взискателния Флобер, пламенно стремящ се към 
съвършенство. Смъртта ще дойде преди завършването на 
последния му роман, „Бувар и Пекюше“, работата по който 
може да бъде проследена, както и прекъсването є, за да 
бъдат написани „Три разказа“, а също и заради работата по 
запазването на спомена за Луи Буйе.
Ето как тази кореспонденция ни позволява да проследим 
Флобер през последните му седем години, както и Мопасан 
през първите му седем в света на литературата. И именно 
това е един от изключително интересните аспекти на 
този обмен на писма – че можем да видим в една нова 
светлина двама писатели, които си мислим, че познаваме. 
Станал известен със своите романи и разкази, тук Мопасан 
се разкрива като поет и дори драматург, още повече че 
писателят Флобер най-напред го насочва именно по този 
път. А и самият Флобер се явява леко различен от онзи 
човек, който се разкрива в кореспонденцията с Жорж 
Санд. Точно колкото в писмата до своята приятелка 
от Бери защитникът на Изкуството заради самото 
Изкуство непрестанно се оплаква и изразява неприязън към 
литературния свят и обществото като цяло, толкова 
при Мопасан той приема ролята на този, който подкрепя, 
поощрява и призовава своя приятел да не попадне в 
клопката на скръбта: „Нека обобщя, драги Ги: пазете се от 
тъгата. Тя е порок, човек изпитва удоволствие от скръбта, 
ала когато тя отмине, оскотяваме, след като сме вложили 
безценни сили в нея. Тогава идват и съжаленията, но вече е 
късно за това“. В някои отношения Флобер изиграва същата 
роля за Мопасан, която по-рано Санд е играла за самия 
Флобер.
Мопасан изкарва наяве у отшелника от Кроасе съкровища 
от мъдрост и нежност, чието съществуване читателят 
на ироничните му и хапливи романи изобщо не е подозирал. 
С течение на годините близостта, а също и броят на 
разменените писма нарастват, а обръщението „драги 
приятелю“ отстъпва мястото си на „скъпи мой“, което 
е красноречиво свидетелство за обичта, която Флобер 
изпитва към един млад мъж, чиято прилика с обичния 
му чичо го смущава. След прочита на „Лоената топка“, 
творба, която Флобер начаса възприема за шедьовър, е 
премината една граница: той вече често се обръща към него 
на „ти“: „Иска ми се да те цункам петнадесет минути! Не! 
Наистина съм доволен! Беше ми забавно и се възхищавам“. 
Ученикът се оказва на висотата на учителя. Бащинството, 
изпробвано в тази писмовна връзка, се оказва сполучливо. 
Кореспонденцията им се увенчава с блестящ край покрай 
успеха на разказа, публикуван в сборника „Медански 
вечери“, не само ще признае окончателно Мопасан на 
литературното поприще, но ще утвърди и течението 
на натурализма, водено от Зола. Ученикът вече е на път 

да надмине учителя: последното писмо, написано четири 
дни преди неочакваната смърт на Флобер от кръвоизлив 
в мозъка, символизира писмо на Флобер до Мопасан и в 
него се коментира осмото издание на „Лоената топка“, 
докато „Три разказа“ има само четири. Ако „Бувар и 
Пекюше“, романът за тези двама негови „суеци“, си остава 
недовършен, то „Лоената топка“, разказът на блестящия 
му духовен син е единодушно признат за шедьовър. Факелът 
е предаден успешно.

138 – Мопасан до Флобер
Министерство на държавното образование и изящните 
изкуства, секретариат – Първо бюро

Париж {към 23 април 1880 г.}

Ето, драги ми Учителю, поисканото от Вас сведение:
В семейството на лютиковите всички лютичета имат 
чашка, но следните – Clematis, Thalictrum или Pigamon и 
анемонията, които са към същото семейство – нямат.
Дали това Ви е достатъчно. Иначе всички френски 
професори по естествена история са на мое разположение. 
Това разяснение ми бе дадено от един помощник в Музея за 
естествена история. Ще стигна и по-нагоре, ако се налага.
Поискайте от Лапиер статията на Ришпен за мен, 
публикувана в „Жил Блас“.
„Лоената топка“ има успех, въпреки че Пуше не е много 
доволен от нея. Моят Корнюде направо го задуши!!!!!!! И 
той ме упрекна за това ~!~!~ Катюл изрично дойде да ме 
види, за да ме поздрави; и ми каза, също като Вас, че според 
него този разказ ще остане, че след 20 или 30 години още 
ще се говори за „Лоената топка“. Това ми достави голямо 
удоволствие, понеже Катюл е истински начетен човек. 
Впрочем получавам много комплименти от хора, чието 
мнение е много важно за мен.
Сарсе и Биго намират, че психологията доста натежава 
в тази забавна история; трябваше да напиша това в най-
много 15 страници, като галски разказ, само фактите, нищо 
друго – !!!! –
Всъщност ефектът ми изглежда превъзходен. Това е 
съвършената подготовка за моя том със стихове, който ще 
излезе във вторник и който, що се отнася до мен, ще сложи 
край на тези глупости за Натуралистическата школа, 
които вестниците раздухват. Това е заради заглавието 
„Медански вечери“ – винаги съм го намирал за слабо и опасно.
Сбогом, драги ми Учителю, пращам ви целувки
 Г. дьо М.
Споделете с мен мнението си за другите разкази – ето го 
моето:
Зола – добре, но тази тема можеше да бъде третирана по 
същия начин и също толкова добре и от мадам Санд или от 
Доде.
Юисманс – не е кой знае какво. Няма сюжет, няма композиция 
– малко стил.
Сеар – тромаво, много тромаво, не е правдоподобно, стилови 
тикове – но изящни и любопитни неща.
Еник – добре, приличен писател – леко объркване на места.
Алексис – Прилича на Барбе д’Орвили, но малко като Сарсе, 
опитва се да прилича на Волтер.

139 – Флобер до Мопасан
{Кроасе}, събота, 3 ч. {24 април 1880 г.}

Не! Това не е достатъчно, въпреки че нещата са вече малко 
по-добре.
Анемониите (в семейството на лютиковите) без чашка – 
много добре.
Но защо Жан-Жак Русо (в своята ботаника) е казал 
повечето от лилиевите нямат. Това „повечето“ означава, 
че някои лилиеви нямат! Тъй като въпросният Русо не е 
учен, а наблюдател на „Природата“! – може би е сбъркал? 
Защо? И как? Накратко – трябва ми изключение от 
правилото. Вече го имам с някои лютикови, но 2° трябва 
ми изключение от изключението, хитрина, подсказана ми от 
това „повечето“ на женевския гражданин.
Очевидно е, че не държа на никакво семейство, стига 
растението да е най-обикновено.
Ще ти кажа какво мисля за творбите на колегите ти. 
Еник е опропастил един наистина хубав сюжет. – А Сеар 
говори за нещо, от което нищо не разбира: загниването на 
Империята. Впрочем също като всички тези, които пишат 
по темата, като започнем с бай Юго. Истината е много 
по-силна – и по-проста.
„Лоената топка“ смазва всичко останало в този глупаво 
озаглавен сборник.
За петнадесетина дни ще си събера нещата.
Целувам те.
 Старият ти

Гв Флобер
Захващай се с моята Ботаника – и ми пратє отговор 
възможно най-скоро.

Превод от френски: владиМиР СУНГаРСКи
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Жизел Сапиро

Кой говори?

Ето ни при елемента, който най-много е шокирал и объркал 
съвременниците на Флобер: наративния глас. Според 
съществуващата условност субект на повествованието 
е авторът, който носи цялата отговорност за него. 
Когато то е в трето лице, авторът се намесва от време 
на време, за да покаже присъствието си на читателя, 
да направи коментар, да даде оценка на героите си, от 
които се разграничава, използвайки кавички или непряка 
реч, когато съобщава тяхната гледна точка. Както 
отбелязва Калър1 стратегиите и похватите, използвани 
от авторите, за да се дистанцират от текста, например 
епистоларният роман или ръкописът, намерен в чекмедже2, 
илюстрират a contrario силата на тази условност. Тя 
преобладава и в поетичния изказ: процесът на Бодлер 
допринася за отъждествяването на поетичния глас с 
неговия автор, който се оказва обвинен в описаните 
пороци и престъпления3. При фикцията диференциацията 
между автор и повествовател  се появява при 
вътрешнотекстовата фокализация, независимо дали става 
дума за главния субект на действието или за някой пряк 
или косвен свидетел, като в този случай този фикционален 
повествовател говори в първо лице. Но похватът на 
Флобер съзнателно скъсва с условността, позволяваща 
идентификация на субекта на повествованието.
Много мастило се е проляло по въпроса кой говори в „Мадам 
Бовари“ и той все още не е решен4. Преминаването от 
интрадиегетичното „ние“ към третото лице не може 
да бъде приписано на непоследователността на един 
толкова прецизен автор: то или е пародия на търсенето 
на реалистична гледна точка, или се дължи на някакъв 
друг принцип. Обезличаването на повествователя, което 
организира повечето факти както при разказа, така и в 
проекта на Флобер, не само влиза в противоречие с това 
„ние“ от началото на романа, но и с иронията в тона и с 
карикатурния портрет на някои персонажи, който придава 
сатиричен аспект на разказа. Той сякаш се отрича и от 
постоянно променящата се фокализация на разказа, който 
преминава от една гледна точка към друга без преход и 
посредством техниката на свободната непряка реч, която 
също позволява на повествователя да покаже персонажите 
както отвътре, така и отвън. Според Лакапра романът 
се колебае между класицизъм и модерност, като създава 
конвенционални очаквания, които веднага дестабилизира на 
друго равнище. Този двойствен стил придобива тревожна 
странност (unheimlich) в смисъла на Фройд. Той води до 
неопределеност на наративния глас, нарушаваща моралните 
норми. Свободната непряка реч, която Лакапра основателно 
разграничава от безличния характер на наративния глас е 
похват, позволяващ не само да се разкаже гледната точка 
на персонажа, но и да се възприеме спрямо него дуалистично 
отношение, което се колебае между емпатия и иронична 
дистанция.
Трябва да търсим принципа на Флобертовия наратив при 
живописта и науката. Пиер Бурдийо5 обяснява, че „Флобер 
изоставя унифициращата перспектива, наложена от една 
неподвижна и централна гледна точка, заради онова, което 
подобно на Панофски можем да наречем „агрегативно 
пространство“, тоест пространство, съставено от 
поставени едно до друго парчета без привилегирована гледна 
точка“. Ще добавим, че всеки персонаж е показан така, 
както е видян отвън, от обкръжаващото го общество, и 
така, както той вижда света от социалната си позиция: в 
този смисъл Флобер възприема истинско феноменологично 
описание на обществото, видяно от различни гледни точки. 
Посредством езика може да се допълни изобразяването 
на визуалното възприятие с представяне на звуковото 
възприятие: смяна на регистри, свободна непряка реч6, 
клишета, курсиви, многоточия, кавички, диалози модулират 
едно лингвистичното пространство, диференцирано и 
йерархизирано в зависимост от социалното положение 
на всекиго, в което индивидите са само изразители на 
обществото, говорещо с тяхната уста7. Но принципът на 
повествованието не спира до феноменологията, защото и 
той по един почти научен подход, близък до психологическия 
анализ и юридическото разследване, се опитва да разбере 

1 J. Culler, Flaubert, p. 14.
2 J. Bruneau, Les débuts littéraires de Gustave Flaubert.
3 Y. Leclerc, Crimes ecrits. 
4 Има огромна литература за наративния глас у Флобер – J. 
Rousset, Forme et signification; Claude Perruchot, Le style indirect 
libre et la question du sujet; Percy Lubbock, Victor Brombert, J. Culler, 
Flaubert; La Capra, Madame Bovary in Trial.
5 P. Bourdieu, Les Règles de l’art.  
6 В българската граматика е възприет и терминът „полупряка 
реч“. – Б. пр.   
7 Claude Duchet, Une littérature de la socialité, Poétique n. 16, 1973.

мотивацията на персонажите, движещата ги сила, 
тяхната реферативна вселена и най-вече дълбоките 
причини за действията им, които той разполага в 
миналото, характера и социалната им детерминация, а не в 
собствените им оправдания.
Новостта на този похват предизвиква скандал. Главният 
прокурор е възмутен от безличната форма на разказа. 
Като се въздържа да осъди експлицитно постъпките на 
своите герои или да им противопостави положителен герой, 
авторът сякаш ги одобрява. И като отхвърля еднозначната 
морална позиция, той потъва в несигурността на 
моралната оценка. А това поставя под въпрос самия 
обществен морал и неговата религиозна основа.
Разглеждан от философска гледна точка романът не 
е морален, смята Пинар. „Кой може да осъди тази 
жена в книгата? Никой. Такова е заключението. В 
книгата няма нито един персонаж, който да я осъди.“ 
Съпругът се примирява, не защитава семейната си чест, 
общественото мнение е представено от аптекаря Оме, 
който е смехотворен герой, религията, олицетворена 
от  комичния и материалистичен образ на свещеника, не 
носи никакво утешение. Не се знае какво мисли авторът, 
но има една фраза в десета глава след смъртта на Ема, 
която е като вик на скептицизъм.  Само един персонаж 
следователно „има право, властва, господства и това е Ема 
Бовари“, обяснява прокурорът. Обратно на аргументите 
на защитата – дори смъртта є не е представена като 
наказание за постъпките, защото тя самата я е пожелала. 
Официалната критика споделя това мнение: Кювилие-
Фльори в цитираната статия осъжда на свой ред безличния 
характер на произведението и липсата на намеса и на 
оценка на персонажите. Дори Сент-Бьов, който разглежда 
като доказателство за голяма сила факта, че авторът се е 
въздържал да съди героите си, упреква Флобер, че доброто 
не е представено от нито един персонаж, способен да 
утеши и успокои читателя чрез изображение на доброта8.
Моралната двойственост се дължи и на свободната 
непряка реч, която, съчетана с липсата на еднозначна 
наративна гледна точка, позволява противоречиви 
тълкувания по време на съдебния процес. Флобер е новатор 
и систематично използва тази наративна техника, 
теоретизирана след няколко десетилетия, когато нейното 
използване в литературата се генерализира9. Както 
обяснява Бернар Серкилини тя почива върху разликата 
между „говорещия, който казва нещо, и поредицата 
говорещи, които носят отговорност за речевите актове“10.
Непознаването на свободната непряка реч довежда до 
грешна интерпретация от страна на прокурора. Пинар 
вижда в сцената, последвала първата извънбрачна връзка 
на Ема – „Тя най-сетне щеше да изпита любовните 
удоволствия…“ – възхвала на изневярата, по-неморална 
от похотливите описания, защото смесва гледната 
точка на повествователя (когото отъждествява с 
автора) с тази на персонажа. Тази заблуда е причина за 
обвинението в нарушаване на морала чрез възхвала на 
изневярата. За Яус това не е просто израз на липсата на 
естетическа интелигентност у прокурора, а резултат 
от въздействието на новостта на стила, която нарушава 
естетическия и морален хоризонт на очакване. Според него 
този ефект е съвсем реален: произведението води до нов 
начин на виждане на нещата, може да откаже читателя 
от очевидностите на обичайната му морална оценка и да 
постави наново проблем, за който общественият морал е 
имал готово решение11.
Защитникът Сенар поправя тази оценка, свързвайки 
тези чувства с фиктивния персонаж, а не с автора. 
Същият формален похват е и в основата на обвинението 
в богохулство, защото според прокурора то се състои 
в смесването на религиозните и еротичните регистри. 
Цитирайки религиозен източник, който показва, че 
помазването на всеки от сетивните органи трябва да измие 
някакъв грях, съответстващ на това сетиво, защитата 
отговаря, изяснявайки, доколкото може, техниката на 
смесването на гледните точки. „Какво е направил господин 
Флобер? Поставил е в устата на свещеника неговата мисъл 
и мисълта на болния, като ги е свързал. Той чисто и просто 
е копирал.“
Същият мотив се използва и във връзка с изразите 
„опетняването от брака“ и „разочарованията от 
изневярата“, които прокурорът е осъдил като неморална 
инверсия, разкриваща гледната точка на автора. Сенар 
обяснява, че авторът е приел гледната точка на Ема, 
която изживява като опетняване брака си с мъж, когото 
не обича, и разбира какво е разочарование след като е 
мечтала за голяма любов с любовника си. И на последно 
място в отговор на намека на главния прокурор, че Флобер 
възпроизвежда клеветите за връзката на Мария-Антоанета 
с дук дьо Лавердиер, защитникът Сенар показва, че и в този 
случай всичко е плод на въображението на Ема, която вярва 
в слуха („говореше се, че той бил любовникът на Мария-
Антоанета“).
Но този аргумент не може сам по себе си да оправдае 

8 Saint-Beuve, Panorama…
9 Дължим понятието „свободна непряка реч“ на лингвиста Шарл 
Бали.
10 Bernard Cerquiligni, « Le style indirect libre et la modernité »  in 
Langages, 1984, n. 19.
11 H. Jauss, L’histoire de la littérature : un défi a la théorie littéraire.

писателя. В „Държавата“ Платон забранява използването 
на пряка реч в повествованието, когато персонажът 
е недостоен. Защото за разлика от непряката реч, 
която поддържа дистанцията между повествователя и 
неговите герои, пряката реч е резултат от подражанието 
и я премахва. Свободната непряка реч изтрива знаците 
за смяна на наративния глас, като въвежда по-висока 
степен на неяснота и следователно на двусмисленост. 
С право Менахем Пери е предложил тя да бъде наричана 
„припокриваща се реч“12. Авторът режисира героите 
си като в театъра, но той самият си слага различни 
маски, без да предупреждава. Бодлер отива още по-далеч в 
неяснотата, използвайки например във „Виното на убиеца“ 
един Аз, който в лирическата традиция, възвеличена от 
романтизма, отпраща към чувствата на поета, от които 
единствено заглавието на стихотворението му позволява 
да се разграничи. Подобно на Флобер Бодлер заимства тази 
техника от драматичното изкуство. Ето как го анализира 
Барбе д’Орвили, сравнявайки го с Шекспир и с Гьоте от 
Дивана в статия, включена в оправдателния сборник, 
предложен на съдиите от Бодлер (с дата 27 юли 1857 г. 
статията първоначално била предназначена за „Пеи“, но не 
била публикувана поради съдебния процес срещу поета):

…Противно на повечето съвременни лирици, потънали 
в своя егоизъм и в жалките си дребнави впечатления, 
поезията на господин Бодлер е не толкова израз на 
индивидуално чувство, колкото твърдо убеждение на ума. 
Макар и много лиричен като експресия и порив, поетът 
на „Цветя на злото“ всъщност е драматичен поет… 
Неговата книга е анонимна драма и той се явява неин 
универсален автор, поради което не критикува нито 
ужаса, нито отвращението, нито нищо грозно, което 
покварената човешка природа може да роди.

Следователно възстановяването на гледната точка на 
персонажа не е достатъчно, за да се премахне изцяло 
моралната неустановеност, която е резултат от приемане 
на мнението  на някакъв недостоен социален тип, бил той 
убиец или невярна съпруга.  
От друга страна, въпреки че Сенар е по-внимателен 
читател от Пинар, той предлага еднозначна и 
консервативна интерпретация на текста, докато 
прочитът на Главния прокурор, също така еднозначен, 
но в обратна посока, разкрива неговите двусмислия 
и разрушителния му характер. Присъдата приема 
тематичното тълкуване на защитника, отъждествено 
в този случай с авторовите намерения, но и одобрява 
критиката на реализма, развита от Главния прокурор. 
Тази присъда всъщност е двукратно консервативна, 
защото осъжда формалното новаторство на Флобер и 
същевременно го оправдава, одобрявайки  темата като 
един вид защита на обществения ред.
Ще разгледаме по-нататък аргументът на Сенар, който 
превръща „Мадам Бовари“ в тезисен роман, но идеята, 
че авторът е възприел строго определена гледна точка 
е толкова отдалечена от проекта на Флобер да не 
прави заключение, че не може да бъде приета буквално и 
изглежда ясно формулирана единствено заради нуждите 
на процеса. Лицемерието на обвинението и защитата в 
случая е споделено, но то разкрива най вече сложността и 
моралната двойственост на един текст, който може да 
има диаметрално противоположни интерпретации.
Желанието на Пинар да отъждестви гледната точка на 
повествователя с тази на героинята се дължи и на факта 
че, както с право отбелязва Сенар, той е взел на сериозно 
ироничните изрази. Онова, което Главният прокурор не 
е разбрал, а защитникът изтъква в пледоарията си, е 
комичната страна на текста. Но от тази комична или 
пародийна страна на текста Сенар подчертава само онова, 
което обслужва клиента му, а именно карикатурната 
фигура на свободомислещия Оме и пародията на 
романтизма, ала отрича ироничната светлина, в която са 
показани нравите на провинциалната буржоазия, религията 
или поне нейните официални представители, както и 
представителите на обществения ред (чиновниците в 
епизода на Селскостопанския панаир, нотариуса) и която 
според съвременника Алфред Нетман е истинската причина 
за процеса срещу Флобер13. Комичното е постигнато 
чрез различни похвати на дистанциране: преувеличаване 
на чертите, курсиви, клишета, свободна непряка реч, 
коментар, поправящ лъжливо твърдение, смехотворни 
ситуации. Тези похвати са използват по възможно най 
неутрален и безличен начин, без намесата на разказвач в 
първо лице, който да е носител на ироничния поглед, освен 
в онова „ние“ в първата част, което показва Шарл Бовари 
чрез гледната точка на съучениците му и поставя началото 
на интрадиегетичната фокализация и гротесковия 
реализъм. 
Всъщност този похват е заимстван не само от комичната 
традиция от Молиер до „Човешка комедия“ на Балзак, но и, 
както подчертава Лакапра, следвайки анализа на Бахтин за 
гротесковия реализъм на Рабле, от карнавалната традиция 
в народната култура, която премахва социалните йерархии 
и принизява, като карнавалният подход тук се предоставя 

12 Menakhem Perry, Literary dynamics: how the order of the text creats 
its meaning  in Poetics today,  v. 1, 1979.
13 A. Nettement, Le roman contemporain.
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от културата на подигравателната врява14. Черпейки 
гротесковия си реализъм направо от Рабле, който заедно 
със Сервантес е един от неговите любими автори, Флобер 
се вписва в линията на романтизма, който е възвърнал 
интереса към свързването на комично и трагично, на грозно 
и красиво. Точно това свързване обосновава (по-специално 
в описанията на церемонии и карнавали) гротеската, 
теоретизирана от Виктор Юго в предговора на „Кромуел“.
Приета, когато става дума за описание на групи от най-
ниското стъпало на социалната стълбица, гротеската 
става нещо опасно в произведение, което има претенции 
за сериозност и засяга представителни фигури на 
обществения ред като свещеника, нотариуса или 
господстващите групи. Ето защо Сенар  отговаря на 
Пинар, че Бурнизиен е само селски свещеник и се разполага 
на най-ниското стъпало на религиозната йерархия,  което 
„би оправдало“ такова отношение. Ирония, подигравателна 
врява и двусмислен език по време на Юлската монархия 
са били оръжия, използвани от опозиционната преса и по-
специално от сатирични вестници като „Шаривари“ и 
„Карикатюр“, на които сътрудничи Оноре Домие. Именно 
това долавя Пинар, когато посочва гротесковата страна 
на героите, които символизират основите на обществения 
ред: мъжа рогоносец, който не защитава семейната чест, 
общественото мнение, обрисувано с комичните черти 
на Оме, религията, олицетворена от образа на свещеник 
материалист. От тази гледна точка ироничният поглед 
е израз на аристократичното презрение към възхода 
на буржоазията и на саркастичната нагласа, които 
привържениците на принципа „изкуство за изкуство“ са 
наследили от романтиците („кога най-после ще се описват 
фактите като върховна шега, тоест  така както дядо 
Боже ги вижда отгоре?“, пише Флобер на Луиз Коле на 7 
октомври 185215). Но ироничният поглед е и израз на класово 
презрение спрямо претенциите на провинциалната дребна 
буржоазия, която Флобер познава много добре: показателен 
е в това отношение контрастът между истинския лекар 
доктор Ларивиер, противопоставен на шарлатанина Шарл 
Бовари, обикновен фелдшер, категория, която лекарите 
от онази епоха презират16, както и на узурпатора Оме. В 
това отношение  и въпреки емпатията, която писателят 
проявява към Ема Бовари, тя също не избягва ироничния 
поглед на повествователя.
Поради сериозната работа и прецизността на формата и 
стила, романът може да се чете и буквално. Разкриването 
на иронията изисква познаване на кодовете и точно затова, 
както подчертава Лакапра17, тя винаги оставя отворена 
врата за буквален прочит като този на Пинар. Според 
Калър възприемането на иронията зависи от четири 
фактора: нашите модели за човешко поведение, нашите 
очаквания, свързани с жанровите условности, твърденията, 
чието съдържание ни изглежда неуместно и може да се 
приеме само иронично, онези наши навици за четене, които 
ни помагат да открием знаците, мотивиращи ироничната 
интерпретация.

14 M. Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais…, Paris, 1994.
15 A. Cassagne, La Théorie de l’Art pour l’Art.
16 Jacques Léonard, La Medecine entre savoir et pouvoir, Paris 1981.
17 La Capra, op. cit.

У Флобер иронията често е резултат от двойно 
разминаване между претенциите на персонажите 
и онова, което те са, между техните вярвания и 
действителността. Те се ръководят от романтични или 
идеалистични страсти, които се сблъскват с унилата 
баналност на провинциалния живот. Ако на дадено 
ниво материалистичният рационализъм на Оме е пълна 
противоположност на религиозния мистицизъм и на 
романтичния идеализъм на Ема, на второ ниво опозицията 
се оказва неясна поради факта, че този рационализъм е 
само друга форма на абстрактния и книжен идеализъм, 
докато идеализмът на Ема приема, подобно на религията на 
Бурнизиен, материалистична форма.
Все пак откриваме различно изобразяване на персонажите, 
които не осъзнават несъответствието между своите 
претенции и онова, което са, или между вярванията и 
реалността, като Оме, Бурнизиен и Шарл, и онези, които го 
осъзнават, като Ема, която това постепенно осъзнаване и 
отказът да се примири, водещ до самоубийство, превръщат 
в трагичен персонаж.
Тази преди всичко романтична тема обаче е двукратно 
демитологизирана, което придава на романа пародийно 
измерение. На първо място романтичното клише за 
„фаталността“, поставено в устата на Шарл накрая 
(„Виновна е фаталността“), намира реалистичен субстрат 
в детерминизма на поредицата причини и следствия, върху 
които е изграден романът. Фаталността е само още едно 
клише, подхранващо заблуденото съзнание на персонажите, 
които не схващат принципа на причинността. На второ 
място трагичното измерение е принизено и осмяно 
посредством скромното социално положение на героинята 
и провинциалния декор. При Ема възвишените идеали на 
романтизма (пътуване, екзотика, рицарство, мистицизъм, 
чувственост) се сблъскват с ужасяващата баналност 
на провинциалния живот, описана по балзаковски, с 
механичната повторяемост, която го характеризира, 
обратно на преходността на бленуването. Това са, както 
правилно отбелязва адвокатът на Флобер, деградирали 
идеали, преоценен романтизъм, опошлен от романите-
фейлетони, чийто страстен читател е Ема и които 
подобно на религиозната  образност, която тя обожава, 
предлагат само една материалистична версия, насочена 
към сетивата, а не към разума. Механичното и убийствено 
повторение на любовните авантюри на Ема символизират 
миметичния и повторяем характер на популярния роман, 
който е принизил благородството на чувствата, вложени в 
романтичния жанр, като го е опошлил и трансформирал в 
похват.
Макар че социалният детерминизъм, който обрича 
амбициите на Ема на неуспех е пряко свързан със съдбата на 
подобните на нея герои мъже като Люсиен дьо Рюбампре от 
„Изгубени илюзии“ и Жюлиен Сорел от „Червено и черно“, 
социалната амбиция в женски род приема формата на бледо 
копие: наивна, доверчива, потисната от посредствеността 
на провинциалното обкръжение, тя няма да изживее нито 
мига на слава на първия, нито  автентичните страсти 
на втория, предопределена е да преследва химери като 
достойна наследница на Дон Кихот. Общото между нея и 
тях е само волята да се бори с детерминизма и този двубой 

я прави все по-мъжествена (гизди се с мъжки аксесоари: 
лорньон, закрепен между две копчета на корсажа є, мъжка 
прическа, мъжки костюм на маскения бал).
Бодлер първи забелязва този мъжки аспект, с който свързва 
нейното въображение, енергичност, вкус към прелъстяване 
и доминиране. Този мъжки волунтаризъм, който є придава 
някакво величие, изглежда остарял и способства да се 
осветли чрез контраста, пасивността и примирението на 
останалите персонажи, ставайки източник на класически 
комични ефекти, като преобръщането на отношенията 
с Леон (той ставаше нейна любовница, а не тя негова). 
Нещо повече, по онова време симптомите на сексуална 
инверсия, сред които се нареждат маскулинизацията и 
размяната на ролите, се интерпретират все по-често 
като белег на вродена или придобита патология, така 
както и обострянето на сексуалното желание. Те могат да 
послужат за оправдаване в съда на виновните, но за сметка 
на друга форма на социална маргинализация, тъй като 
намират място сред формите на лудост18.
И така реализмът може да отнеме магията на 
романтичните теми и мотиви. Ако реализмът на езика, на 
описанието и на логиката на разказа  осмива романтичните 
похвати чрез ироничната дистанция, която създава, то 
реалистичният похват се оказва, както вече видяхме, 
също обект на пародия поради незначителността на 
подробностите от реалния свят в сравнение с бленувания 
екзотичен свят, създаващ някакво носталгично чувство 
в романа. Ироничното откъсване от романтизма върви 
заедно с отхвърлянето на буржоазния свят, осъден според 
стандартите на същия този романтизъм19. По този 
начин романтизмът е критикуван от реалистична гледна 
точка, а реализмът – от гледна точка на романтичните 
идеали. Точно това Лукач нарича „двойна ирония“. Тя улавя 
не само отчаянието в тази борба, но и още по-голямото 
отчаяние от прекратяването є, позорният неуспех да се 
приспособиш към свят, за който всеки идеал е нещо чуждо 
и да се откажеш от нереалната идеалност на душата, за да 
победиш реалността20.
Самоцелното застъпване на тези две противоречиви 
движения привлича вниманието  към историята на 
романовия жанр, който  вижда как реализмът детронира 
романтизма, тъй като романът на Флобер е въплъщение 
на този обрат и донякъде тематизира разочарованието 
на писателя, който е трябвало да се откаже от 
романтичното изкушение след критиката на приятелите 
му за „Изкушението на Свети Антоний“. Но в случая става 
дума за деградирал и пошъл романтизъм и за възприемането 
му вън от ограничения кръг на културните читатели. 
Пародийното измерение следователно е тясно свързано 
с въпроса за разпространението на романа и по-общо на 
популярната култура, както и за техните социални ефекти, 
тематизирани в „Мадам Бовари“.

Превод от френски: Галина Меламед

18 Laure Murat, La loi du genre. Une histoire culturelle du troisième 
genre, Fayard, 2006.
19 S. Heath, Gustave Flaubert.
20 Gyorgy Lucacs, La Théorie du roman, 1920.

Пиер-Марк дьо Биаси

един стар проект
На 1 юли 1872 г. Флобер споделя със своята приятелка 
Жорж Санд, че веднага след като приключи „Свети 
Антоний“, ще започне работа над голям модерен роман, 
„който ще има претенцията да бъде комичен“. В 
действителност става въпрос за проект, стар почти 
колкото „Изкушението“; за идея, следи от която 
откриваме в почти цялото творчество на писателя, 
поне от 1841 г. насетне, и която спорадично изплува, 
като непрестанно се променя и разширява: да напише 
„енциклопедия на човешката глупост“. Целта на подобен 
роман с времето става все по-ясна, така че през 1972 г.,  
когато Флобер хваща перото, той не крие своето 
намерение да си отмъсти: „Единствената ми цел, пише 
той, е да избълвам върху съвременниците си отвращението, 
което ми вдъхват! Най-после ще кажа открито какво 
мисля“. Той сериозно размишлява върху този „роман на 
отмъщението“ през 1862-1863 г., когато е изправен пред 
избора каква да бъде следващата му творба. Писателят 
току-що е публикувал „Саламбо“, който е основополагащ 
образец на историзъм и енциклопедичност; след тази 
историческа фикция договорът му с издателя Леви го 
задължава да се заеме с „модерен роман“. Преди да се спре на 
една любовна история в Париж по време на Революцията от 
1848 г. – бъдещия роман „Възпитание на чувствата“ –  
Флобер дълго се колебае между две начинания, за което 
свидетелства неговата кореспонденция и сценариите от 
Тетрадка 19, съдържаща проекти и наброски: веднага след 
първоначалния сценарий на „Възпитание на чувствата“ 
(все още озаглавен „Госпожа Моро“ лист 35-39) се намира 
„История на Двете Моркици. Двамата писари“ (лист 40-

41), начален проект, който по-късно ще залегне в основата 
на „Бувар и Пекюше“ Двата листа, гъсто изписани с 
бележки, представляват повествователна основа, в която 
вече се открояват основните черти на бъдещия роман, 
с все още схематични препратки към енциклопедичното 
съдържание, но също така точни контури на определени 
сцени, ясна идея за заключението, както и почти оформени 
физически портрети и имена на двамата герои (Дюмолар 
или Дюболар и Пекюше). Започвайки работа през 1872 г.,  
Флобер знае, че от десет години разполага с доста подробен 
план на сюжет, върху който е размишлявал в продължение 
на трийсет години. Проектът за творба, едновременно 
комична и „ужасяващо сериозна“, озаглавен „Бувар и 
Пекюше“, поставя началото на мащабно проучване: 
стотици книги (колосален списък заглавия на прочетени 
трудове от лятото на 1872 до есента на 1874 г.  
в Тетрадка 15), невероятна компилация от изследвания 
в най-различни области, чийто цялостен или частичен 
прочит, анализ, конспектиране и класификация обхващат 
години постоянство и усилия, продължили без прекъсване 
до последните изписани страници. „Бувар и Пекюше“ 
е започнат през 1872-1874 г., с прекъсване между 1875 и 
1877 г. заради „Три разказа“, като работата върху него е 
възобновена веднага след завършването на „Иродиада“. 
Според замисъла на писателя романът трябва да се състои 
от два тома, ала след като съобщава на приятелите си, че е 
завършил първия и има намерение да пристъпи към втория, 
в разгара на работата, на 8 май 1880 г. Флобер е поразен от 
мозъчен кръвоизлив. Няма съмнение, че една от причините 
за него е преумората през последните години. 

енциклопедичната логика
През 1877 и 1880 г. проучванията и работата върху 
романа достигат адско темпо: кореспонденцията сочи, 

Галактиката „Бувар и Пекюше“
че става въпрос за хиляда и петстотин прочетени и 
анотирани труда, а това число по всяка вероятност е 
далеч по-малко от реалното. Тетрадки 15 и 18б за периода 
1872-1874 г. и Тетрадки 18, 11 и 6 за втората фаза от 
работата (1877-1880) дават съвършено ясна представа за 
интензивността, обхвата на библиографските препратки 
и изключителното многообразие на изследваните области 
на знанието. От количествена гледна точка обаче те 
са нищожна част от огромния брой документи, които 
Флобер трупа за своя роман: общо четири хиляди листа 
бележки и чернови (повечето изписани от двете страни), 
от които две хиляди листа предназначени за „втория 
том“. Общият обем документи, свързани с „Бувар и 
Пекюше“, все още много трудно може да бъде обхванат, 
защото по всяка вероятност Флобер постепенно е 
прибавил към тях почти всички бележки и варианти, 
свързани с „Възпитание на чувствата“ и „Изкушението“, 
така че за всеки случай би трябвало да включим всички 
проучвания от предишните трийсет години, а също така 
и почти всички тетрадки, които са били препрочетени 
и отново анотирани (с уточнението „Препис“ в 
полето на някои страници) преди пристъпването 
към втория том. „Бувар и Пекюше“ е роман, в който 
са представени възможно най-пълно всички области 
на човешкото знание. Повествователната схема е 
изключително проста: двама писари, Бувар и Пекюше, 
избавили се от нуждата да упражняват това занятие 
благодарение на солидно и паднало сякаш от небето 

на стр. 14
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наследство, решават да се оттеглят сред природата, 
за да се отдадат на своята страст: знанието. Двамата 
самоуки минават през всички области на науката и 
техниката (земеделие, химия, физиология, астрономия, 
зоология, геология, археология, история, литература, 
политика, магия, философия, религия, педагогика…), така 
че романът е построен върху точна подредба на тези 
дисциплини, всяка от които пробужда любопитството и 
въодушевлението след поредното разочарование, хвърлило 
двамата писари в дълбока покруса. При всеки нов опит 
следва един и същ модел (в общи линии експерименталният 
подход: 1. документиране, 2. експериментиране, 3. оценка на 
постигнатото), а двамата начинаещи учени претърпяват 
един и същ провал. Законите, които в началото изглеждат 
солидни и непоклатими, на практика се оказват подкопани 
от изключенията и от опровергаващите примери, така 
че мнимият консенсус на научната общност почти 
винаги бива поставен под въпрос от нови изследвания, 
които дискредитират съществуващите убеждения: 
нищо не е стабилно, онова, което на теория изглежда 
точно, не може да устои на изпитанието на практиката, 
твърденията си противоречат, редът на нещата не 
може да бъде предаден чрез подредбата на речта, а 
безредието на думите води до душевно безумие. В края на 
краищата след двайсетина години безрезултатни дирения, 
отвратени от всичко и особено от противоречията и 
необоснованите претенции на науката, двамата съратници 
откриват отново радостта от живота, завръщайки се 
към първоначалното занимание – преписването: „Никакви 
разсъждения! Да преписваме! Страницата трябва да бъде 
запълнена, „паметникът“ да бъде доизграден – равенство 
на всичко, на доброто и злото, на красивото и грозното, 
на незначителното и на характерното. Истински са 
единствено явленията. – В края описание на двамата, 
приведени над писалището, как преписват“ (Ръкописен 
сценарий за ненаписаното заключение, Ръкопис 10, лист 67). 

вторият том
Вторият том, или „Преписът“, очевидно дело на 
двамата бивши преписвачи като отмъщение за всички 
техни злощастно приключили експерименти, е трябвало 
да представлява съвкупност от повествователни 
сегменти, същинска антология на най-глупавите писания 
и на най-нелепите идеи, на които те са попаднали по 
време на пътешествието си в областта на науката. 
Все пак трудно би могло да се прецени как би изглеждал 
този втори том, който Флобер дълги години подготвя 
тайно и където Глупостта би получила широко поле 
за изява, а в същото време и принципът на нейната 
противоположност под формата на критика на знанията. 
Според малкото указания, които Флобер ни е оставил в 
Досието, томът сигурно е трябвало да бъде представен 
като „съвкупност“, съдържаща по-конкретно обемисто 
„Хранилище за глупости“, побрало в себе си огромен брой 
цитати, класифицирани по теми (земеделие, религия, 
революция и пр.) и опозиции („благата на религията – 
престъпленията на религията“ и пр.), повествователни 
фрагменти, може би под формата на „дневник“ или на 
„меморандум“, предназначен да впише в романа това 
систематично изложение на всемирната глупост, „критика 
на критиците“, пастиши, „случайни“ копия („те преписват 
наслуки всички ръкописи и печатни текстове, на които 
попаднат“, Ръкопис 10, лист 32), „стари книжа, купени 
на килограм“, стари вестници, извадени от контекста 
уводни статии, изгубени писма, обяви, амбалажна хартия, 
скъсани афиши… според трудна за описание обща формула, 
но която би могла да напомня на съвременния читател 
скриптуралната митология на Борхес, представена 
от комбинативния гений на Перек. В действителност 
принципът на втория том без съмнение би трябвало да 
бъде търсен и интерпретиран по аналогия с особеното 
устройство на някои творби от XVI в., от които Флобер 
черпи своите образци: енциклопедичност, весела наука, 
натрупване и логика на изброяванията у Рабле, цитати и 
влечение към сравнение на „противоречията“ у Монтен, 
въображаеми библиотеки, сумиране и рециклиране у 
Сервантес. Така например вероятно писателят отдавна 
е открил у Сервантес идеята да включи във втория 
том „рециклирани“ текстове: „и дори късчета хартия, 
захвърлени на улицата“ („Дон Кихот“, I, 9). Ефектът 
„Перек“ или „Борхес“ за нас е безспорен, но не бива да 
забравяме, че тези бележити наши съвременници са синове 
на Флобер и внуци на Сервантес. Флобер има също така 
намерението да включи във втория том няколко малки 
творби: „Албум на Маркизата“, „Каталог на изисканите 
мнения“ и преди всичко „Речник на готовите истини“, 
за който споменава още през 1850 г. като за един от 
основните елементи на своето бъдещо творчество. През 
1880 г. Флобер смята, че за оформяне и съчетаване на тези 

разнородни текстове ще се 
нуждае от десетина секретари 
на пълно работно време в 
продължение на минимум шест 

месеца. Измежду всички тези фрагменти най-напреднал 
изглежда е „Речникът на готовите истини“, който днес 
добре познаваме благодарение на усилията на Мари-Терез 
Жаке и на Ан Ершберг Пиеро. Със своята азбучна подредба 
този лексикографски труд е предназначен да представи 
обичайните езикови глупости: същински каталог на 
стереотипи и клишета, готови идеи и всевъзможни 
предразсъдъци. Наскоро появило се издание дава възможно 
най-вярна представа как би изглеждала тази творба според 
Флобер в момента, когато работата е прекъсната.1 
Свързан с повествованието от първия том, на който 
би трябвало да бъде пряко продължение, „Преписът“, 
съставен по модела на пъзел, напомня изображението на 
структура, вътрешно отворена за успоредно възприемане 
на нейните елементи. По всяка вероятност „Преписът“ 
би трябвало да се превърне в литературно чудовище, 
способно да разбие самата форма на книгата или най-
малкото сериозно да постави под въпрос конвенционалните 
принципи на четенето. Сред текстовете би трябвало 
да се вмести колекция от бисери – глупотевини, езикови 
грешки, нелепости и пр. – открити у големи и малки автори 
от всички епохи: никой не може да избяга от присмеха, 
дори писателят Гюстав Флобер, у когото някои идиотски 
пасажи, открити от преписвачите, е трябвало да бъдат 
прикрепени към Хранилището за глупости. Водени от 
неумолима логика, двамата приятели са решени да не щадят 
и самите себе си, тъй като сценарият предвижда те да 
включат в „изобличителните материали“ едно писмо на 
Вокорбей, лекарят от първия том, в което недвусмислено 
се потвърждава тяхната умствена недостатъчност: 
„Един ден те откриват (сред стари книжа) черновата на 
писмо от Вокорбей до господин Префекта. Префектът го 
е запитал дали Бувар и Пекюше не са опасни луди. Писмото 
на доктора представлява конфиденциален доклад, в който 
се обяснява, че те са безобидни кретени. Резюмирайки 
всички техни действия и мисли, това писмо по същество 
е за читателя критика на романа. – „Какво ще направим?“ 
– „Никакви разсъждения! Да преписваме!...“ (Ръкопис 10, 
лист 67). От самото раждане на проекта през 1850 г. 
„Речникът на готовите истини“ е съпроводен със солиден 
предговор – намерението на Флобер е написването на 
произведение, „съставено по такъв начин, че читателят 
да не може да разбере дали се гаврят с него или не“. С новия 
обхват, който писателят придава на своята идея през 
1872 г., негова „скрита цел“ става „до такава степен да 
слиса читателя, че той да полудее“. Тази негова амбиция 
предполага новаторство на формата. Ала времето не 
стига на Флобер, за да придаде на този нов тип книга 
замислената структура; въпреки няколкото опита за 
нейното възстановяване, тайната все още остава заровена 
в подготвителното досие от две хиляди и петстотин 
ръкописни страници. Ги дьо Мопасан, комуто племенницата 
на писателя Каролин Франклин Граут възлага издаването 
на това произведение, след три месеца проучване на 
документите предпочита да вдигне бяло знаме (писмо от 
30 юли 1881 г.). При това по онова време той е в най-изгодна 
позиция относно намеренията на Флобер, който е прибягвал 
до неговите услуги през последните години и редовно го е 
осведомявал за работата си върху романа. 

Роман, който търси своите читатели
Първият том, известен под заглавието „Бувар и Пекюше“, 
който остава частично недовършен в последните 
страници от десета глава, е публикуван посмъртно, първо 
в Ла Нувел ревю, а след това в Париж от издателство 
„Лемер“ през 1881 г. Не само замисълът бива посрещнат 
с неразбиране от широката публика, но от всички 
книги на Флобер единствено тази остава без нито един 
защитник. Изключение прави Мопасан, който, в разрез с 
всеобщото изумление, на 6 април 1881 г. публикува в Льо 
Голоа великолепна и необикновено проникновена статия. 
Барбе д’Орвили, заклет яростен враг на творчеството 
и на личността на Флобер, използва случая на напише 
убийствен злонамерен материал от най-долна категория 
(Льо Конститусионел, 10 май 1881 г.), в който, вече 
необезпокояван, задълбочава още повече злостните 
критики, публикувани по повод на всяко Флоберово 
произведение приживе. Колкото до приятелите на автора, 
те остават безгласни и без аргументи, за да защитят 
творчеството му, което им се струва „тревожещо“ с 
това, че „оставя читателя несигурен и объркан“. Флобер 
напълно е съзнавал, че книгата му ще бъде посрещната 
зле: „Нека бъде зле разбрана – какво ме интересува, при 
положение че ми харесва – на мен и на неколцина други“. 
Броят на тези неколцина, наистина пренебрежим сред 
съвременниците му, все пак нараства впоследствие 
благодарение именно на писателите, увлечени от 
интелектуалната тенденция, насочила целия XX век към 
разбирането на произведения, които проблематизират 
истината. Но ако днес съзираме в романа „Бувар и Пекюше“ 
началото на нов стил в романното писане – мисловна 
интрига, комична драматизация на абстрактни въпроси – 
както и проявлението на ново литературно отношение, 
което можем да определим като по-скоро парадоксално – да 
се отговори „накриво“ на поставените проблеми, с цел да 

1 Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues, texte établi, présenté 
et annoté par Anne Herschberg Pierrot, Paris, Le Livre de Poche, 1997.

изпъкнат истинските въпроси – може би няма да сбъркаме, 
ако кажем, че този последен роман на Флобер си остава 
произведение, което все още търси своята публика. Роман 
за неутолимото търсене на познания, водещо до задънената 
улица на съмненията, „bildungsroman“, който еволюира 
чрез постоянно поставяне под въпрос на постигнатото и 
чрез прогресираща маргинализация на героите, изложение 
на идеологиите и вярванията, разрушаващо устоите на 
всяка убеденост, „Бувар и Пекюше“ е роман, който изисква 
и изгражда нов тип читател. Читател, притежаващ 
невероятно съчетание от морални характеристики: 
стоманен дух и универсално безразличие, наред с почти 
детински нежност и мечтателност, огромна култура и 
върховно недоверие към всичко отпечатано, изявен вкус 
към комичното, насмешката и дори самоосмиването, 
подпомогнат от безпогрешно обоняние, откриващо 
стереотипите, и от подозрителност към всякаква форма 
на реклама и прослава, толкова по-силна благодарение 
на плътната връзка с едно неподправено и неограничено 
любопитство… А дали този читател, видял и опитал от 
всичко, не е тъкмо читателят, който се ражда днес?

текст преди текста
„Бувар и Пекюше“ не е Флоберов роман като другите, 
защото не е сред произведенията на автора, публикувани 
приживе: става дума за текст, явяващ се по-скоро 
„предварителен текст“, роман в диво състояние, запазил 
своята непоправима незавършеност. Официално текстът 
на „първия том“ е само особен фрагмент от едно цяло, 
съставено от ръкописите и подготвителните досиета 
за произведението. Този корпус, пазен в Общинската 
библиотека в Руан, се състои от следните елементи:
1. „Саморъчният ръкопис“ (Ръкопис 224) на първия том 
(„разказът“), под формата на подвързани заедно 300 листа, 
които съдържат почти окончателно редактирани първите 
девет глави от романа, както и последната десета глава, 
останала на етап работна чернова, в която някои пасажи са 
окончателно редактирани, а други подлежат на недовършена 
редакция, включително самият финал, достигнал едва до 
формата на план-сценарий.   
2. „Черновите“ (Ръкопис 225, 1-3): три подвързани тома, 
съдържащи 1203 листа. 
3. Така наречените „Разни документи, събрани от Флобер 
за подготовката на „Бувар и Пекюше“ (Ръкопис 226, 1-8): 
осем подвързани тома, съдържащи общо 2215 листа. Този 
сборник обхваща бележките и обобщенията, които Флобер 
прави, четейки трудовете по време на подготовката на 
разказа (първата част от романа), както и множество 
материали, предназначени за „втория том“: хранилище 
за глупости, подбрани цитати, части от „Преписа“, 
изрезки от вестници, формуляри, изрязани страници от 
бележници, фрагменти от писания, откъси от драматични 
произведения, планове или резюмета на театрални пиеси 
и т.н. Сборникът съдържа също досиета от предходни 
произведения, като „Мемоарите на госпожа Людовика“ 
(използвани вече за „Мадам Бовари“ и „Възпитание на 
чувствата“) и съществени по значение събрани документи 
за Революцията през 1848 г. (принадлежали първоначално 
към корпуса подготвителни документи за „Възпитание на 
чувствата“).
4. „Речник на готовите истини“ (Ръкописи 227 и 228): 
два тома, единият от 59, другият от 26 листа. Наред 
със Саморъчния ръкопис това е един от фрагментите в 
корпуса, които най-много се доближават до формата на 
текст.  

Галактиката „Бувар и Пекюше“
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5. „Сценарии, скици и планове“ (Ръкопис 10): един том от 72 
листа.

Като се вземе предвид този корпус, какво всъщност е 
„Бувар и Пекюше“? Без да говорим за втория том, който 
представлява неразрешен и до днес издателски проблем, 
наративната фикция, предназначена да съставлява първата 
част на произведението, отправя също значително 
предизвикателство, що се отнася до дефинирането. Това, 
което днес разбираме под заглавието „Бувар и Пекюше“ 
(първи том), отговаря на превърналия се в публикуван 
текст „Саморъчен ръкопис“, обогатен в края на разказа 
с един фрагмент, взет от „Сценарии“, и като цяло с 
препратки към „Чернови“ и „Документи“, които позволяват 
да се изяснят изворите, както и някои неясноти в Ръкописа. 
Посмъртно публикуваният през 1881 г. от издателство 
Лемер роман не може да бъде приет за норма, тъй като 
е бил издаден на базата на ръкопис, предоставен от 
племенницата на писателя Каролин, която, загрижена 
за славата на своя чичо, счела за удачно да съкращава, 
обогатява и променя ръкописа му на всички места, които 
са є се сторили незадоволителни. Необходими са усилията 
на поколения изследователи и по-специално трудовете на 
Алберто Ченто, на Леа Каминити Пенарола и на Клодин 
Гото-Мерш, за да се премине в крайна сметка от тази 
обезобразена версия, считана дълго време за оригиналното 
произведение, към издаването на истинския „текст“, 
възстановен от преписите. Всяко следващо издание 
се стреми да усъвършенства прочитите и да подобри 
разбираемостта на произведението, давайки си все по-ясно 
сметка за непреодолимия факт, че става дума за ръкопис, 
който носи своята незавършеност като неотменен знак.
     
Незавършени части
Незавършеността се проявява най-ясно в края на 
романа. Единайсета и дванайсета глава („Техният 
препис“ и „Заключение“) съществуват само във вид 
на подготвителни бележки. Десетата, последна от 
наративното цяло глава е написана частично, като 
последните епизоди от разказа са ни познати само от 
план-сценария. Освен това за разлика от останалите 
глави, които Флобер още по време на работата върху 
романа е преписвал в „почти окончателен“ вид, тази 
последна глава остава под формата на чернова и съдържа 
множество грешки и несъвършенства. Най-отявлена 
трудност представлява известният епизод, посветен 
на ботаниката: верен на логичността на изложението 
си (изключение на изключението, което би омаловажило 
правилото), Флобер се нуждае от конкретен „случай“: 
например някое широко разпространено растение, от което 
съществува по изключение разновидност без чашка, но за 
цяла особена категория от същата тази разновидност е 
типично въпреки всичко наличието на чашка. Този случай 
на „подизключение“, за който Флобер не разполага с научно 
потвърждение, спъва работата му по текста. Поради 
липсата на информация писателят е разколебан; той отлага 
написването на пасажа за по-късно, възлага на Мопасан да 
проучи въпроса с помощта на специалисти и се заема да 
пише нататък. Минават седмици. Най-сетне Мопасан 
успява да му даде отговора, който разрешава проблема: 
„изключението на изключението“, което писателят си 
е представял, се среща изключително рядко, но все пак 
съществува и това е шерардията. Вече няма никаква пречка 
пред окончателното пренаписване на епизода, освен… 
самото време, необходимо за това: писмото от Мопасан 
стига до Флобер осем дни преди смъртта му. Зает с друг 
пасаж, Флобер така и няма време да напише този, и във 
вида, в който е достигнал до нас, недовършеният ръкопис 
остава труден за интерпретация: „На дъската написа 
следната аксиома: всяко растение има листа, чашка и 
венче … В градината им имаше цъфнали момини сълзи и 
лепка. Тези брошови нямаха чашка. Така че изложеният на 
дъската принцип се оказа неправилен. – Това е изключение – 
каза Пекюше. Но по една случайност забелязаха в тревата 
шерардия, която имаше чашка. – Хайде сега! Ако и 
изключенията не са верни, на какво да вярваме?“2.     
Ако в този случай прочитът е напълно възможен, други 
пасажи от десета глава, съдържащи недописани фрагменти, 
си остават на места все така трудни за интерпретация. 
Няма съмнение, че след няколко редакции и коректури 
текстът щеше да бъде много по-ясен, стига Флобер да бе 
имал време за още прочити, за да доведе главата до стадий 
„преписване на чисто“, както останалата част от разказа. 
Но е твърде вероятно останалите девет глави също да са 
чакали общ преглед и макар и преписан, този „окончателен 
ръкопис“ не е изчистен от трудни за четене пасажи: той е 
далеч от текст, готов за типографска обработка. Верен на 
навика си, Флобер пише много тирета и оставя на бъдещия 
си преписвач грижата да постави детайлна пунктуация; 
главните и малките букви се появяват там, където най-
малко очакваме; собствените имена често са изписани 
по странен или различен начин, а срещаните тук-там 
скоби вероятно са знак за намерение даденият пасаж да се 
премахне или поне за сериозно съмнение дали да се запазят 
някои фрагменти; най-сетне, пропуските, разместените 
букви и случайните грешки правят някои от изреченията 
двусмислени, а на места дори неразбираеми. Целият текст 
оставя впечатлението, че този Саморъчен ръкопис може 

2 Флобер, Гюстав. Бувар и Пекюше. Избрани творби в 4 тома. 
Изд. Народна култура, София, 1985, с. 256-257.

би не е представлявал окончателен вариант на романа, а 
по-скоро само първи препис на чисто: предпоследна версия, 
нуждаеща се от сериозна преработка и хармонизиране, или 
поне последен щателен прочит, който несъмнено е щял да 
доведе до множество детайлни, както и мащабни поправки.

от ръкописа към книгата
В повечето случаи споменатите проблеми бяха 
поставени и разрешени доста успешно от съвременните 
издатели. Налагаше се да бъде открит сред ръкописите 
автентичният „текст“ на произведението, който 
до този момент е бил достъпен само под формата 
на  погрешно измененото копие на племенницата на 
автора. В това отношение критическото издание на 
Алберто Ченто представлява значителен напредък за 
опознаването и установяването на ръкописа и неговите 
извори. Постиженията на това издание са обогатени от 
повторния прочит и поправките на Клодин Гото-Мерш, 
която през 1979 г. осъществява втори, решителен етап, 
като прави резултатите от проучването подходящи 
не само за специалисти, а и за включването в широко 
достъпно издание.3 А. Ченто и К. Гото-Мерш поставят 
основите на традиция, от която едно съвременно 
издание трудно би могло да се отклони. От друга страна, 
понеже изследванията в областта на литературата 
имат предимството да притежават кумулативност, 
дефинираните от тях принципи могат да послужат за 
усъвършенстване на издателската работа и да избавят 
текста от някои неточности, останали незабелязани 
до този момент. Що се отнася до квадратните скоби в 
ръкописа, обозначаващи пасажи, които Флобер е щял да 
премахне, ние се придържаме към избора на Ченто: при 
липсата на ясен знак за премахване, текстът остава. В 
случаите на вариант, който дублира незачеркнат израз, 
единствено правилно е становището на К. Гото-Мерш: 
трябва да се съхрани първоначалната формулировка, която 
не е била зачеркната, защото не става въпрос за заместване, 
а просто за опит, оказал се недостатъчно убедителен, 
за да бъде изместен оригиналният вариант. Справката с 
ръкописите на автора доведе до твърде малко промени: 
преди всичко новите редове и пунктуацията, предложени 
от К. Гото-Мерш, по-конкретно двоеточия, които ни се 
сториха по-уместни от запетая, или запазване на тире, 
което според нас е за предпочитане пред точка и запетая, и 
пр. Налице са малко разминавания при главните букви, които 
Флобер или забравя, или поставя не на място: очевидно 
те трябва да бъдат поставени, където е необходимо и 
да се уеднакви употребата им при изписването на някои 
нарицателни за по-голяма изразителност. Относно 
правописа, особено на личните имена, взехме под внимание 
няколкото ценни открития на А. Ченто, както и 
поправките и осъвременяването на К. Гото-Мерш, 
съгласявайки се с последната, че Флобер не винаги изписва 
докрай горната част на буквата „g“ и би трябвало да се 
чете „Gorgu“, а не „Gorju“. От друга страна, този принцип 
на поправяне и осъвременяване ни накара да променим 
правописа на някои лични имена или да предложим по-точен 
прочит на някои думи. Ето защо в отделни случаи нашият 
текст се различава значително от този на К. Гото-Мерш. 
В трета глава двамата палеонтолози откриват „orgues“ 
(дребни варовикови полипи), а не „orques“ (едри китообразни, 
достигащи 9 метра), което наистина би било сензация. 
По-нататък авторът на Пътеводителя се нарича „Boué“, 
а не „Boné“. По отношение на Тайпие, в четвърта глава 
на ръкописа е налице „Vacies“, а не „Vates“, което впрочем 
съответства на заглавието на книгата, приписвана на този 
автор. В началото на глава пета, когато Бувар и Пекюше 
се заемат с театрална постановка, в ръкописа откриваме 
„bonasse“ („bonace“), а не „bonne“. По-нататък, в същата 
глава трябва да се чете „le vice“, а не „la vie“: „Писателите, 
каза господин Фаверж, ни представят порока в розови 
краски“, формулировка, която препраща изказването на 
Фаверж, потребител на готови истини, към обичайните 
езикови стереотипи. В осма глава с цел осъвременяване би 
могло да се приеме, че правописът „Tibet“ е за предпочитане 
пред „Thibet“, но със сигурност би трябвало да се изпише 
„Spinoza“ със „z“, а не със „s“, също както името Dugald с 
„d“, а не с „t“, без тире между собственото и фамилното 
име: „Dugald Stewart“, а не „Dugald-Stewart“. В девета глава 
с основание можем да избираме между Töpffer и Tœpffer за 
името на швейцарския писател, ценèн от господин Маюро, 
но не е за препоръчване да се запази Tœpffer, правопис, за 
който липсват свидетелства. В десета глава, за разлика 
от „Spinoza“ в осма глава, този път е нужно „s“, а не 
„z“ в „Belsunce de Castelmoron“, френският духовник със 
съмнително реноме, и пр. Както се вижда, става въпрос 
за съвсем незначителни детайли. Без съмнение в този 
роман, съдържащ хиляди имена и названия, се крият и други 
несъвършенства от същото естество. 

издаването на един неопитомен роман
По-сериозни са трудностите, свързани с проблем от 
друг характер. Как да се постъпи, в случай че ръкописът 
предлага формулировка, за която по всичко личи, 
включително от черновите, че е пропуск или грешка 
3 Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, avec un choix des scénarios 
du Sottisier, l’Album de la Marquise et le Dictionnaire des idées reçues. 
Édition présentée et établie par Claudine Gothot-Mersch [extrait de la 
préface de Raymond Queneau]. Paris, Gallimard, 1979, 570 p. Folio 
1137. 

по невнимание от страна на автора? В последната 
сцена от осма глава, „коледната нощ“, която трябва да 
постави началото на раздела „Религия“ в девета глава, 
цялото повествование почива върху съвпадението между 
един опит за самоубийство и датата в календара. Към 
единайсет часа през една декемврийска вечер Бувар и 
Пекюше, готови да извършат двойно самоубийство, 
се отказват в последния момент, защото откриват, 
че са забравили да оставят завещание; с облекчение и 
с чувството, че се раждат повторно, те забелязват 
шествието вярващи, които отиват на нощната служба в 
чест на рождението на Христос и се присъединяват към 
тях. Така двамата приятели поставят началото на нов 
експеримент, на който ще отделят много време: изучаване 
и изследване на религиозното чувство. Целият пасаж е 
въведен страница по-горе от изречението: „Вечерта на 
25 декември, между десет и единайсет часа…“, което 
хронологически ни препраща ден по-късно. Безспорно става 
въпрос за недоглеждане от страна на Флобер, който между 
другото не е твърде запознат с календара на религиозните 
празници. При прочита обаче това „25 декември“ е напълно 
неприемливо. В ръкописа действително фигурира датата 
„25“, но не бива да се съмняваме, че при прочит Флобер 
би я поправил. Ние постъпихме по същия начин в текста, 
посочвайки все пак проблема в обяснителна бележка. Друг 
пример за трудност от същото естество, но предполагаща 
различен подход: в самото начало на пета глава ръкописът 
гласи: „Бракосъчетанието на дофина Франсоа се е състояло 
не на 20 март 1549 г., а на 14 октомври 1548 г.“.  
Обикновена справка сочи, че твърдението е неточно: 
сватбата на Франсоа II с Мария Стюарт всъщност се е 
състояла през 1558 г., както самият Флобер е отбелязал 
във фишовете на документацията. Дали грешката 
нарочно е допусната от Флобер, за да покаже още веднъж 
глупостта на този набеден познавач на датите? Дали 
не става въпрос за „шега“, предназначена за ерудираните 
читатели? Възможно, но малко вероятно. Флобер чисто 
и просто се е заблудил, смесвайки датите в черновите. 
Дали би подирил и изправил грешката при повторния 
прочит? Доста съмнително. В случая решението не е да 
се поправи ръкописът, а читателят да бъде осведомен в 
обяснителна бележка. Въпросът за общата анотация сам 
по себе си представлява значителна трудност. Очевидно 
трябва да се направи избор сред огромно количество 
налична информация: интертекстът на романа, проучен 
от Дешарм4, ръкописите и Досиетата на романа, 
изследвани от Деморе5, а по-късно от Алберто Ченто и Леа 
Каминити6, Бележниците на писателя7, издадени от нас, 
съдържат хиляди пояснителни бележки по всички аспекти 
на повествованието, редакцията и изворите. В обема, 
отреден за джобно издание, ние решихме да предложим на 
читателя представителна част от онова, което до този 
момент е било достъпно единствено за специалистите. 

„Бувар и Пекюше“ представлява паметник на знанието, а 
със своята незавършеност и иконоборчески замисъл –  
същински неопитомен роман, но от друга страна си 
остава необикновена антология на комичното, белязан от 
изблици на безкомпромисен смях. Подобно буря, готова да 
се развихри след всяко затишие, през него като торнадо 
преминава цялата „vis comica“ на античния театър. Но 
тук сме при Аристофан, вече не става въпрос за комедия на 
Господарите. С Бувар и Пекюше на сцената излизат робите. 
Те си позволяват онова, което е забранено на Властта: да 
си признаят заблудата и да се надсмиват на себе си. Отвъд 
тяхното невежество и неутолимата им жажда за знание, 
отвъд непрестанната поредица от провали и нови опити 
се утвърждава превръщането на неправдоподобното в 
убедително, метаморфозата на смехотворното в побèден 
смях. Благодарение на тях се поражда едно ново желание, 
нова прометеевска форма на присъствие в света: правото 
да разбираш, да се откъснеш от обичайните връзки, 
абсолютният принцип на избавлението. Смях, кикот, 
усмивка: романът предлага всички безмилостни и весели 
прояви на свободата. 

Превод от френски: ПавлиНа РиБаРова

4 René Descharmes, Autour de Bouvard et Pécuchet.  Études 
documentaries et critiques par René Descharmes, Paris, Librairie de 
France, F. Sant’Andrea, L. Marcerou, 1921.
5 D. L. Desmorest, A travers les plans, manuscrits et dossiers de Bouvard 
et Pécuchet, Louis Conard, 1931, 163 p.
6 Alberto Cento et Lea Caminiti Pennarola, Commentaire de Bouvard 
et Pécuchet publié par Lea Caminiti Pennarola [Bibliographie des 
ouvrages utilisés par Flaubert pour la préparation de Bouvard et 
Pécuchet], Napoli, Liguori, 1973, 121 p. Pomanica Neapolitana, 8. 
Този коментар препраща към критическото издание на Бувар и 
Пекюше на Алберто Ченто, 1964 г.  
7 Gustave Flaubert, Carnets de travail, edition critique et génétique par 
Pierre-Marc de Biasi, Paris, Balland, 1988, 1000 p.
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да пишеш или...
На връщане минават през Йерусалим, Константинопол и 
Гърция – незабравими етапи.  След отсъствие от година и 
половина се завръщат във Франция през май 1851 г.
От тази нова преживелица Максим пише втора книга. 
Публикува я в 1852 г. под заглавието Египет, Нубия, 
Палестина, Сирия. После публикува и трета книга – Нил. 
Максим дю Кан започва да става известен сред авторите 
на пътешественическа литература. През 1857 г. Бодлер 
му посвещава стихотворението си „Пътешествието“ – 
последното от стихосбирката Цветя на злото. Трудно можем 
обаче да си представим как Гюстав казва, че Максим „се е 
хвърлил в неизвестното и е открил новото“5 (последният 
стих на стихотворението). Написаното от Максим за 
престоя им в Египет е безинтересно в очите на Гюстав. 
„Няма да ти пиша дълго писмо, скъпа ми Луиз, до такава 
степен ми е зле. По-скоро трябва да си легна, отколкото да 
пиша още. […] Приятелят ми Макс започна да публикува 
своето Пътешествие в Египет. Нил иска да бъде реплика на 
Рейн6. Много любопитно – книгата е кръгла нула. Не говоря за 
стила – страшно плосък и сто пъти по-лош от Посмъртна 
книга. Но като съдържание, факти – нищо! Той забравя 
подробностите, които най-добре е забелязал и които са най-
характерни за природата. Ти си чела моите бележки и ще 
бъдеш много впечатлена от това. Какъв стремителен спад!“7

Колкото до Флобер, той няма да публикува нищо за своите 
пътешествия. От това пътуване ще донесе няколко сувенира, 
ще хване сифилис по време на посещението си в един от 
многото вертепи, както и една особена носталгия, по силата 
на която той дълго време ще мечтае за Изтока.
Несправедлив ли е бил Гюстав с Максим? Всеки случай Максим 
можел да мисли това, след като толкова се е стремял да бъде 
оригинален. Нали се е мъчил да усвои една съвсем скорошна 
и много сложна техника – фотографията? Откакто преди 
десетина години Франсоа Араго прославя дагеротипа по 
време на един паметен сеанс в Академията на науките, 
фотографията се радва на огромен престиж. Максим 
помолил един от първите професионални френски фотографи 
Гюстав Льо Гре да го посвети в това ново изкуство. Вместо 
към дагеротипа, той се насочва към калотипа, пригоден 
за употреба от британеца Уилям Хенри Фокс Толбът. 
Този метод позволява да се извади негатив на хартия чрез 
промиване, без прожектиране. Благодарение на негативите 
на калотипа може да се получат безброй екземпляри. Максим 
се надявал да публикува първия пътепис, илюстриран не от 
рисунки, а от снимки.
Тази книга ще бъде Египет, Нубия, Палестина, Сирия. По 
това време няма способ за фотомеханична репродукция. 
Затова издателят трябва внимателно да залепи снимките 
една по една на страницата от екземплярите, изложени 
за продажба. Разбира се, това струва скъпо, но и големите 
пътеписи, илюстрирани с литографии – например пътеписът 
на шотландеца Дейвид Робъртс – публикувани десет години 
по-рано, също никак не са евтини. Става дума за сборник с 247 
литографии, направени по скици или акварели. Шестте тома 
на Робъртс излизат под общото заглавие The Holy Land, Syria, 
Idumea, Arabia, Egypt and Nubia8. Светите места са на първо 
място, защото те са били основната цел на пътуването. 
Всъщност картините от Египет са допринесли най-много 
за успеха на книгата и за нейното по-късно влияние. Що се 
отнася до Нил, в която няма илюстрации, Максим я пише под 
формата на писма до своя приятел Теофил Готие. Похватът 
не е нов. Десет години преди това го е използвал Виктор Юго 
в книгата си Рейн.
Гюстав определя като „страшно плосък“ стила най-вече 
на Нил, макар че той не цени особено и Египет, Нубия, 
Палестина. Не че снимките на Максим са лоши. Гюстав дори 
смята, че едно от клишетата, направено от Максим на 
Сфинкса, е по-изразително от всяко първоначално впечатление 
на пътешественика от гигантския паметник. „Никоя от 
познатите ми рисунки не дава представа за него“, пише 
Гюстав, който все пак не вярва, че с такива картини може да 
се направи книга.
Максим е на друго мнение. Той иска да направи „археологическо 
пътешествие“. Всъщност той ръководи операциите. За 
това си е издействал командировка от Академията за 
надписи и литература. Твърди, че фотографията е идеалното 
средство за подобен проект. В прочутата си реч от 1839 г. за 
представяне на дагеротипа Арго заявява: „Ако фотографията 
бе позната в 1798 г., днес щяхме да разполагаме с точни 
картини“ на тези паметници, които времето и вандалщината 
толкова разрушиха след експедицията в Египет9. Когато 
Гюстав и Максим се връщат в Париж, там се разправя 

5 Тук използвам с малки промени превода на Кирил Кадийски. – Б. 
пр.
6 Рейн – епистоларен сборник от Виктор Юго под формата на 
пътеводител. Книгата е публикувана в 1842 г. – Б. пр.
7 Писмо до Луиз Коле от 7 октомври 1853 г.
8 David Roberts, Terre sainte. Syrie, Idumée et Arabie, 2 vol. préface de 
S. Vanayre, Paris, Citadelles & Mazenod, 2014, 608 p.
9 Rapport de M. Arago sur le daguerréotype, lu à la séance de la 
Chambre des députés, le 7 juillet 1839, et à l’Académie des sciences, 
séance du 19 août, Paris, Bachelier, 1839, p. 25.

следният анекдот. Барон Гро, 
пълномощен министър в Гърция, 
снимал с дагеротип Атинския 
Акропол, а като се върнал във 
Франция гледал с лупа струпаните 
останки, които се виждали на първа 
линия. Тогава забелязал фигура на 
камък, която му била убегнала 
на място. Издълбаната фигура 
изобразявала лъв, разкъсващ змия. 
Нейната форма подсказва, че тя 
е по-стара от самия Акропол и че 
появата є следва да се обвърже с 
изкуство, близко до египетската 
епоха. Не доказва ли това, че 
фотографията може да допринесе 
за развитието на археологията 

много повече от повтарящите се експедиции?
Членовете на Академията за надписи и литература като че ли 
мислят така. Те се радват, че по време на своето пътешествие 
Максим е бил придружаван от „нов, талантлив приятел, който 
винаги реагирал бързо и скрупульозно точно“. Този приятел не 
е бил Гюстав. Скрупульозната точност, възхвалявана от 
Академията, е на фотоапарата, който Максим носел.
През цялото време на пътешествието в Египет Максим 
използва този апарат, за да снима единствено древни 
паметници. Ако понякога в кадъра се появи човек, то е само 
за сравнение на размерите, от което се вижда внушителният 
ръст на каменните паметници. В Гърция Шатобриан е 
пътувал, за да види „мъртвите гърци“10. От Египет Максим 
не донася почти никаква следа от жив народ.
Но не това ядосва Гюстав, а стремежът на Максим към 
точност. Всъщност Максим се опитва да обвърже своя 
приятел с научната си мисия. Той е издействал поръчка от 
Министерството на държавното образование, по силата 
на която Гюстав трябвало да събере в някои пристанищни 
градове и сборища на кервани сведения, полезни за търговските 
камари. По този повод Гюстав се шегува с един от своите 
кореспонденти: „Ще ти призная направо: не се занимавам 
с моята мисия повече, отколкото с краля на Прусия. За да 
си изпълня задачата, би трябвало да се откажа от това 
пътешествие. Би било много глупаво. Понякога върша 
глупости, ама чак толкова явни – не. Виждаш ли ме да се 
информирам във всяка страна за реколтите, за произведеното, 
за потреблението, за това колко олио излиза в изпражненията, 
колко картофи се изяждат?“ И заключава: „По дяволите! Как 
мислиш, възможно ли е било всичко това?“
За млад човек, който мечтае за изкуство и литература, 
едно пътешествие из Ориента е за нещо друго. То в никакъв 
случай не бива да служи за представяне на историческата или 
икономическата ситуация на посещаваната страна. Изобщо 
не става въпрос да се описват стриктно обичаите, нравите, 
пейзажите, видени на място. Тук Гюстав не възнамерява да 
обогатява изследванията и теориите на Волне11. Независимо 
каква цел му се вменява, едно пътешествие, предприето под 
знака на изкуството, не служи за пътепис. Според Гюстав 
Максим  греши в това отношение, както грешат впрочем 
повечето от неговите съвременници, които глупашки 
жадуват за подобна литература.
Обаче Гюстав си е водил немалко пътни бележки. При 
завръщането си във Франция той в крайна сметка ще ги 
подреди, без да възнамерява да ги публикува под някаква 
документална форма. Пътеписните бележници трябва 
просто да му послужат като суров  материал, от който 
един ден ще бъде възможно да сътвори творба. Не веднага, 
разбира се. Непосредствено след завръщането си от Изтока 
Гюстав започва да пише роман, чийто модерен сюжет – 
банална история на едно прелюбодеяние – протича под сивото 
и променящо се небе на родната Нормандия. Мадам Бовари 
не дължи нищо особено на бележките, които Гюстав си е 
водил под слънцето на Египет. Но по-късно и те ще влязат в 
употреба.
Когато след пет години се захваща с втори роман, Гюстав 
наистина ще използва спомените си от Изтока. Иска да пише 
за Картаген – бъдещата книга Саламбо. Картаген не е Египет. 
Впрочем докато работи над този роман, Гюстав ще отиде 
за малко в Тунис, за да провери някои топографски факти. 
Но за човека от 19. век Картаген и Египет са все Ориент, а в 
продължение на година и половина Гюстав е живял в Изтока. 
Неговото пътешествие до Египет сега може да му послужи 
като изходен материал. Дълго след смъртта на Гюстав  
Максим ще каже: „Странно нещо, всички впечатления от 
това пътуване завладяха ярко съзнанието му, когато пишеше 
Саламбо“12.
Гюстав пише Саламбо толкова продължително, колкото 
и Мадам Бовари. Когато книгата е завършена, неговият 
издател Мишел Леви намира, че си струва книгата да има 
илюстрации. Сюжетът е подходящ за това. След като 

10 F.-R. de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem [1811], 
Gallimard, « Folio », 2005, p. 116.
11 Константен-Франсоа Шасбьоф дьо Ла Жироде, наричан 
Волне (1757-1820), френски мислител и ориенталист. Неговото 
влияние е огромно за развитието на интереса и познанията за 
Изтока през 19. век.
12 Цитирано по Marta Caraion, Pour fixer la trace. Photographie, 
littérature et voyage au milieu du XIXe siècle, Genève, Droz, 2003, p. 
251.

съществуват толкова картини за Ориента, древният 
Картаген от Саламбо не може ли да бъде прекрасно изобразен? 
Гюстав се противопоставя много енергично. Смята, че 
идеята е глупава. Той пише в 1862 г. на нотариуса Ернест 
Дюплан, негов приятел, следното: „Докато съм жив, никога 
няма да ми правят илюстрации, защото най-хубавото 
художествено описание ще отиде по дяволите от една жалка 
рисунка. Фиксира ли моливът някакъв тип, човекът престава 
да бъде нещо общовалидно, губи връзката си с хиляди познати 
неща, които карат читателя да възкликне: „видях това“ 
или „така трябва да бъде“. Нарисуваната жена прилича 
на жена и нищо повече. Така идеята се затваря, изчерпва. 
Всички фрази са ненужни, докато писаната жена ни кара да 
мечтаем за хиляди други. Тъй че това е въпрос на естетика 
и аз отказвам всякакви илюстрации“13. Пред Жул Дюплан, 
брат на Ернест, той уточнява мисълта си: „Не! Не! Нека 
брат ти се информира, нека види какво се прави другаде, нека 
е по-отстъпчив относно цените. Да прави каквото иска, но 
тъй като Леви се бои, аз се ожесточавам и не отстъпвам 
дори на педя; такъв ми е характерът. Разбирам, че ще си 
кажете: „Той съвсем откачи“. Но настойчивостта, с която 
Леви иска илюстрации, ме вбесява. Не мога да ти опиша. Ох! 
Нека ми покажат стрелчото, който ще направи портрета 
на Ханибал и ще нарисува един картагенски фотьойл!  Голяма 
услуга ще ми направи. Защо е трябвало да се мъча да влагам 
толкова изкуство и да бъде всичко мъгляво, за да ми дойде 
някакъв мухльо  и да ми разбие мечтанието с неговата 
тъпа прецизност“14. Решението на Флобер е категорично и 
неговият издател трябва да изостави идеята за  илюстровано 
издание на Саламбо.
Можем само да се дивим на постоянството, с което 
Гюстав Флобер цял живот е отказвал да участва в успеха на 
пътеписи и на илюстровани книги. Това по същество е един 
и същи отказ. Ламартин казва, че пътеписът трябва да бъде 
„писан поглед“15. Непосредствено след изобретяването на 
фотографията Теофил Готие добавя, че пътешественикът 
трябва да бъде „художествен дагеротип“16. Всички тези 
автори на пътеписи като че ли гледат на образа като на 
хоризонт на разказа, един почти недостъпен хоризонт. „Да 
пътуваш, значи да превеждаш, казва Ламартин, да превеждаш 
за окото, за мисълта, за душата на читателя местата, 
цветовете, впечатленията, чувствата, които природата или 
човешките паметници пораждат у пътешественика“. А това, 
добавя той, е особено трудно, защото трябва да се постигне 
„с думи, с идеи, където няма звуци, линии, цветове“17. С 
оглед на това бихме могли да си помислим, че гравюрите и 
фотографиите подпомагат значително.
Гюстав Флобер не иска такава помощ, защото за него 
е без значение да преведе пред своя читател точната 
действителност на наблюдаваното. В Египет той наистина 
се опитва да „пише малко“ за своето пътешествие, но много 
скоро това ще му се струва безсмислено. „По-добре е човек 
да бъде само око“, пише той на свой приятел. Времето на 
пътешествието е било наситено със съзерцания. Това време 
не се смесва с времето на творчество. Последното може да 
настъпи по-късно, когато в своя кабинет творецът съумее 
да си послужи с миналите си впечатления. Дотогава Гюстав 
е запечатвал в ретината си гледките, за които един ден ще 
си спомня. Подходът е твърде различен от този на Максим, 
който снимал в същия момент всичко интересно според 
него, за да публикува при завръщането си във Франция първия 
забележителен пътепис, илюстриран от фотографии.
Тъй че двамата приятели не са били толкова лика-прилика. 
Техните възгледи за изкуството, за литературата и за 
пътешествието чувствително са се различавали. И не само 
в този случай. Но тяхната история е оригинална, защото с 
изобретяването на фотографията те преживяват ключов 
момент и за историята на изкуството, и за историята на 
пътешествието. Те разрешават по коренно противоположен 
начин проблем, който до този момент не е бил формулиран 
с тази си острота, проблем, на който ще се натъкнат 
всички – писатели или фотографи, – които се опитват да 
превърнат преживяното от пътуването в произведение на 
изкуството.
Когато половин век по-рано Шатобриан тръгва към Ориента, 
той се представя като поет, който търси информация 
за книгата, която пише в момента. Нужно му е било да 
подхранва описанията си за Мъченици. Той обяснява причините 
за своето отпътуване по любопитен за него най-простичък 
начин: „Тръгнах да търся картини, нищо повече“18. Само че, 
както са се убедили Гюстав Флобер и Максим дю Кан, това 
да пътешестваш за картини, не казва със сигурност какво ще 
намериш.

Превод от френски: СтояН атаНаСов
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