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Водещата поетеса на „непоетичните времена“ 
на полския позитивизъм Мария Конопницка (1842–1910) 
е обявена от Полския сейм за културен символ на 
2022 г. по случай 180 години от нейното рождение. 
Поезията є е считана за наследник на предходния период, 
на романтическите творби на Словацки, Мицкевич, 
Ленартович (на които посвещава свои текстове). 
Песенният глас на стиховете є с характерни точни рими 
и ритъм дава повод на нейния творчески покровител 
и откривател Хенрик Сенкевич да я нарече „планински 
славей“, а на Болеслав Лешмян да обоснове с поезията є 
идеята си за ритъма като светоглед. Поради ласкавата 
рецензия на Сенкевич за стихотворния цикъл „В планините“ 
(1876), той бива приет за неин творчески дебют, 
предшестващ по-ранната є с една година публикация във 
вестник „Калишанин“ на „Зимно утро“. По-късно тя 
посвещава свои критически текстове на Сенкевичовите 
исторически романи с полска тематика.
Творческото є дело далеч не е само поетическо, а включва 
все по-оценявана във времето новелистика, публицистика, 
която стои отвъд романтическата поетика и естетика, 
привлекателно до днес и с неоспорими достойнства 
творчество за деца (в стихотворна и прозаическа 
форма), ценна литературна критика и есеистика, значима 
кореспонденция с родственици и писатели, преводи и 
редакторска дейност (редактор е на женското списание 
„Швит“ („Зора“).
Мария Конопницка има статут на поетеса национален 
пророк в полската литература (показателна е думата 
wieszczka, женски род на думата wieszcz, с която са 
назовавани полските поети романтици начело с Мицкевич). 
Този статут изразява признанието за патриотичните, 
граждански и творчески измерения на написаното и 
направеното от нея във времето, когато Полша все 

още е жертва на „престъплението на подялбите“ 
(Джоузеф Конрад) от страна на Русия, Прусия и Австрия. 
Стихотворения като „Клетва“ (Rota), израз на отпора срещу 
пруския натиск, родеещото се с патриотичните стихове на 
Вазов стихотворение „Моята родина“ (Ojczyzna moja), които 
принадлежат към богатата є песенна лирика, са популярни 
полски химни, свързани с отстояването на полската 
идентичност. Есеистичната є книга „Полските земи“ е един 
от най-поетичните пейзажи на Жечпосполита от времето 
на Ягелоните, в синхрон с „Моята родина“. Обширната є 
поема „Пан Балцер в Бразилия“ засяга ключовата полска 
тема за съдбата на емиграцията, към която позитивизмът 
има преди всичко критично отношение. 
За позицията є на „пророчица на позитивизма“ 
свидетелства честването на 25-годишнината от началото 
на нейната литературна дейност през 1902 г., което 
съвпада с 60-годишния є юбилей – както отбелязва Лена 
Маньон, „годината протича под знака на Конопницка“: 
водещата преса (в това число „Куриер варшавски“, 
„Тигодник илюстровани“, „Вендровец“) публикува специални 
броеве, а в Краков, където е центърът на честването, е 
разпространен огромен брой пощенски картички (част 
от образния код на тогавашната епоха). На утринната 
литургия в Мариацката катедрала, отслужена в чест на 
поетесата, присъстват около 3000 души. Върху пощенска 
картичка е популяризирана и картината „Апотеоз на Мария 
Конопницка“ (от апотеозния цикъл на художника Адам 
Сеткович (1875–1945), един от най-популярните художници 
на картини, отпечатвани на пощенски картички). Израз на 
всенародното признание е имението Жарновец, подарено є 
на следващата година. В огромна манифестация прераства 
погребението є в Лвов, където отива да се лекува и където 
е гробът є на Личаковското гробище.

Мария Конопницка и гласовете на емпатията
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Войната и 
Християнство 
е тематичен 
център на новия 
брой 170/пролет 
на списание 
„Християнство 
и култура“. 
Темата включва 

Декларация за идеологията на „Руския свят“ като 
лъжеучение, изготвена от Богословска академия Волос, 
анализа на Александър Смочевски „Свещена война“ 
и свещени канони, както и текста В първите дни 
на войната, в който трима украински и един руски 
духовник описват живота си след 24 февруари 2022 г., 
когато започна руската инвазия. Втори тематичен 
център на броя е „Противоканоничната инвазия на 
РПЦ в Православна Африка“ и в него присъстват 
текстовете на Калин Янакиев Църковната агресия 
на Москва на територията на Александрийската 
патриаршия, на Перистерски митрополит 
Григорий Папатомас Канонично експертно мнение 
за Александрийската патриаршия и доклада на 
Камерунски митрополит Григорий (Стергиу) 
относно инвазията на Московската патриаршия 
в каноничната територия на древлепросиялата 
Александрийска патриаршия. Рубриката „На библейски 
теми“ е представена със статиите на о. Павел 
Събев Синоптични прочити и на Венцислав Стойков 
Историята на една синодална версия на Библията, 
която остава непубликувана. Темата „Християнство 
и история“ включва текста на Василиос Сирос Между 
Химера и Харибда. Византийски и поствизантийски 
възгледи за политическата организация на 
италианските градове държави, а рубриката 
„Християнство и съвременност“ – статията на Влади 
Райчинов Паднала ли е истината на площада? Броят 
е илюстриран с фотографии на бежанци от румънско-
украинската граница на румънския фотограф Сорин 
Онишор.

Същевременно този статут на Конопницка поставя 
и е поставен на изпитание от променливите оценки 
във времето и до днес е обект на дебат, който 
започва още приживе главно поради нейния сблъсък с 
институционалните форми на полската католическа 
религиозност и активното є участие в еманципантското 
движение. Дискусиите, които до ден днешен преосмислят 
или се опитват да оспорят мястото є в пантеона 
на класиците, варират между стратегиите на 
разночетенията, препрочита, демитологизацията, 
оспорването или „убиването на класиците“, за което пише 
Йоанна Щахелска в едноименната си книга, посветена 
на писателите от периода на позитивизма в полската 
литература (1863 – края на XIX в.). Както обръщат 
внимание няколко нейни критици, измежду които и 
Тадеуш Будревич (един от най-задълбочените познавачи 
на позитивизма), развоят на полската є рецепция във 
времето отбелязва три ясни фази: доминиращ интерес 
към поезията, изместване на акцента в посока към прозата 
є, доминация на интереса към биографията є с нейните 
периоди и проблемни зони, който се опитва да измести 
интереса към творчеството є.  
Периодът на полския позитивизъм, въпреки огромния 
принос към полската белетристика на световноизвестните 
романисти Хенрик Сенкевич, Болеслав Прус и отчасти 
Юзеф Крашевски (който твори на прехода от романтизма 
към позитивизма) е фокус на дискусии с критичен характер. 
Част от причините за това се корени в тенденциозността 
и декларативните форми на една по същество положителна 
идеология с просветно-възвишен, критичен и хуманистичен 
характер, която поставя редица въпроси, свързани със 
социалната справедливост и структурата на полското 
общество (сред тях са критиката на аристокрацията, 
еманципацията, въпросът за мястото на евреите, 
отношението към социалните низини в града и селото, 
животът в столицата и провинцията, емиграцията, 
миграциите град – село). В спор с романтизма, но както се 
оказва и неизлечим от него, полският позитивизъм включва 
форми на реализъм и натурализъм (Юлиян Кшижановски 
в своята „История на полската литература“ го определя 
като триптих). Считан за своеобразно повторение/
продължение на Полското просвещение, той възпитава 
просвета, трезв и дори суров рационализъм, призовава и 
към социално съпричастие, възлага обществени мисии на 
литературата и нейните творци, провежда национална 
и социална автокритика, стимулира журналистиката и 
публицистиката, води до сциентизация на писателското 
съзнание (Прус, Ожешкова), свързва науките и 
техническите изобретения с изкуството, социологията, 
математиката. Името на периода е взето от названието 
на философското течение, с което се обвързва, защото 
прилага на полска почва идеите на водещите мислители 
позитивисти (Хърбърт Спенсър, Джон Стюърт Мил, 
Огюст Конт). Сред тях водеща е концепцията за 
обществото организъм и най-вече (в полския вариант) 
болен или страдащ организъм, чийто стон може да бъде 
чут в литературата – очаква се тя да бъде не само 
репортер или изповедник, но и лекар. Може би именно 
рационалистичната дисциплина, строгата злободневност и 
отдаденост на съвремието водят позитивизма до поредица 
бягства от самия него: бягство в историята, бягство 
в бъдещето, бягство в анахронизмите (за него пише Л. 
Маньон), бягство в поезията, в мистичното направление, 
бягство в детството, в писателски автономии и модели на 
персонализация на литературната история. 
Вслушвайки се в литературата, обвързана с времето на 
позитивизма, но прекрачваща отвъд него, чуваме ясно 
гласове, които не губят своята сила и актуалност. (Не 
ги ли чуем, това може да означава, че нямаме или пък сме 
изгубили сетивото за тях или доверието си в тях.) Това са 
гласовете на емпатията. Те влизат в съзвучие с днешния 
зов към съпричастие, който чуваме в литературата, 
чуваме в света наоколо, чуваме в самите нас. Особено 
ясно той звучи в посланията на Олга Токарчук и нейния 
творчески събрат в България Георги Господинов. Мисля, че 
в гласовете на емпатията, които създават своя поетика 
в литературата на позитивизма, е силата на Конопницка. 
Тя успява да предаде с голяма творческа сила, психически 
и физически, болката на своите герои, страдащи от 
бедност, нищета, сиротност или нечия жестокост, 
обгръщайки ги със съпричастие. Предава човешкия вик 
на болката на онези, които често са останали неми от 
нея или нечути от другите. И успоредно с тях, близо до 
тях, заедно с тях предава болката и покровителството 
на иконите, на разпятието и картините. Създава свой 
образ на християнската вяра, видим не само в стиховете 
є с християнски мотиви (циклите „Молитви“ и „Из 
моята библия“, „италианските“ є стихове, посветени на 
образите на Мадоната), но и в творби като „Пред съда“ 
и „Ян Хус. Пред картината на Брожек“ (втората от тях 
е вдъхновено от гостуващата във Варшава картина на 
чешкия художник Вацлав Брожек, изобразяваща Хус пред 
съда на Инквизицията на Констанцкия събор). И в двете 
стихотворения разпятието страда заедно със съдбата на 
осъдените. В единия случай става дума за селско дете сирак, 
чиято присъда, за щастие, е хуманна (макар и нереалистична 
в очите на някои критици, тъй като едва ли един съдия би 

разпоредил присъда 
детето да отиде 
в училище, но дали 
творбата няма 
право на това?). В 
другия случай става 
дума за ключова 
историческа 
личност, която 
попада в капана 
на религиозната 
политика и 
Конопницка я 
чувства близка. 
Чехия е една от 
държавите, които 
поетесата посещава 
по време на своите 
продължителни 
дестинации след 
1890 г., дори успява 
да се срещне с поета Ярослав Връхлицки. Има и историческа 
причина за сближаването с темата – полската делегация 
на Констанцкия събор, начело с Павел Влодковиц, защитава 
толерантността (както и българският представител 
Григорий Цамблак) и дори застава срещу смъртната 
присъда на Хус. Подходът на Конопницка е един и същ – 
съпричастието. Отбраняващото и дори войнстващото 
съпричастие.
Тя ни показва, често с настойчив натурализъм, съдбите на 
най-крехките и уязвимите – деца, стари хора, самотници, 
крайни бедняци, отхвърлени или нападани от полското 
общество евреи (така е и при Ожешкова, Прус и Сенкевич). 
Такива са малкият Яш, който не дочаква пролетта в 
замръзналата колиба от стихотворението „Яш не дочака“, 
бедното семейство и кончето от „Нашата кобилка“, 
евреите от новелите „Мендел Гдански“, „Общинско 
милосърдие“, „Смешник“. В „Общинско милосърдие“ 
ставаме свидетели на уродливо явление, напомнящо пазар 
на роби – търг на стари хора, за чието отглеждане (а 
всъщност слугуване) плаща общината. Новелата „Мендел 
Гдански“ ни отвежда във Варшава, където е дошъл от 
Гданск старият и уважаван Мендел и отглежда своя внук 
сирак. Живее тихо и почтено, свикнал е да се чувства свой, 
но неочаквано попада под ударите на т.нар. „Варшавски 
погром“ от 1881 г., организирано нападение срещу евреите, 
което засяга и неговия дом. Внукът му е улучен с камък, 
а самият той едва се спасява, като загубва завинаги 
обичта си към Варшава и чувството за гостоприемната 
полска родина. На същото събитие са посветени и 
стихотворенията є от цикъла „Молитви“.
В новелата „Смешник“ (Jakton) се срещаме със ситуация, 
която изразява крайната степен на физическо и 
духовно изстъпление спрямо евреите – Лейба Рабинович 
получава прякора си „Смешника“ след „глупавата смърт“ 
(определение на Конопницка) на Фроим Портер – защото 
защитава от оскърбление трупа му. (Портер се самообесва 
поради невъзможността в крайната си бедност да помогне 
на семейството на още по-бедната си сестра.) „Това лице и 
тялото на самоубиеца, покрити с хвърлената кал, оплюти, 
смазани с камъни, представляваха ужасяваща гледка – пише 
Конопницка. – В първия миг и Лейба Рабинович се отдръпна 
от нея. Но внезапно се осъзна, раздра виещата тълпа, свали 
от себе си смъртната си риза, хвърли я върху оскърбения 
труп и положи отгоре му торбичката с Тората, а върху 
нея – дланта си. Ужасен, отвратителен крясък премина 
през цялата тълпа. След крясъка настъпи кратка тишина, 
сякаш на безмерно учудване. В тази тишина се чуваше 
само тревожното чуруликане на изплашените и стрелкащи 
се към земята врабци. Тогава някой за първи път извика: 
Смешник!“
Посочените измерения на творчеството на Конопницка 
се съгласуват с пролетарската идеология на социализма, 
затова и в полската, а и в българската рецепция, периодът 
от 50-те години на ХХ в. до Прехода през 90-те е 
благоприятен. Смяната на политическата и идеологическа 
ориентация не е благоприятна за българската рецепция 
на Конопницка след 1989 г. Както показва и приложеният 
книжовен преглед във витрините в броя, последният 
преводен том на Конопницка, сборникът с новели 
„Криста“, излиза през 1988 г. Четиринайсет години след нея 
справедлив и изчерпателен жест към българската преводна 
рецепция съдържа приносната статия на Калина Бахнева 
в академичния том 4 на поредицата „Преводна рецепция 
на европейските литератури в България“ от 2002 г. 
Статията отразява творческия свят на Конопницка 
в огледалото на преводаческите, изследователските и 
издателските заслуги от 90-те години на XIX в. до 80-те 
години на ХХ в., като е отбелязана и тяхната генеза от 
поезията към прозата. Сред преводачите на нейната поезия 
са Дора Габе, Блага Димитрова, Първан Стефанов, а Райна 
Цветкова е представена като талантлив преводач на 
прозата є. Откроено е стихотворението с българска тема 
„Петко Славейков“, изследвано от Куйо Куев. 
„Двайсет години по-късно“ (по формулата на Александър 
Дюма) можем да се върнем към Конопницка и въпреки 
праха на времето да се вслушаме в онези гласове, които 
превръщат общението с нея в отворен разговор във 
времето.

Мария Конопницка и гласовете на...

Мария Конопницка, фотография,  
Музей „Мария Конопницка“ в Жарновец

Стогодишнината 
от рождението 
на Радой Ралин 
е темата на 
майския брой на 
сп. „Култура“. 
За измеренията 
на „явлението 
Радой“ (анализ на 
проф. Божидар 
Кунчев), откъси 
от неизвестни 
разговори с Радой 
Ралин, водени 

през годините, както и кратки спомени на Михаил 
Вешим за него. Войната в Украйна е втори тематичен 
център в броя чрез размислите на Нийл Фъргюсън, 
Константин Сигов, Джордж Фридман, Стефан 
Куртоа, Анджей Сташук, о. Яков Кротов, както и чрез 
разговорите с руския карикатурист Сергей Йолкин 
и с режисьора Кирил Серебренников. В свое интервю, 
публикувано в броя режисьорката Иглика Трифонова 
размишлява над констатацията „защото сме такива“, 
а музикантът Росен Захариев–Роко и скулпторката 
Велика Прахова описват своя „дом на вдъхновението“. 
И още: за изложбата на Никола Танев в Националния 
политехнически музей и на Текла Алексиева и Искра 
Благоева в Гьоте институт. Майя Праматарова 
представя методиката на Оскарас Коршуновас за 
театъра днес, а Гергана Димитрова анализира потенциала 
на независимата сцена. И още: Костадин Бонев за филма 
си за Гео Милев, а „Софийски солисти“ стават на 60 
години. Фотографиите в броя са на Александър Николов, 
а разказът в рубриката „под линия“ е на Емил Тонев. 
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Тадеуш Будревич

Книжният дебют на Мария Конопницка е томът 
„От миналото. Драматични фрагменти“ (Z przeszłości. 
Fragmenty dramatyczne). Издаден е във Вилнюс през 1880 г., 
но се появява на книжния пазар в края на 1881 г. В него 
поетесата засяга проблема за конфликта между науката 
и религията. Науката е основата на цивилизационния и 
социалния напредък. Религиите осигуряват моралния ред в 
обществата. Науката е отворена към бъдещите светове, 
футуристична е по природа; религиите се интересуват 
от стабилността на социалните структури, те са 
консервативни. Тезата на поетесата е формулирана във 
време, когато Русия провежда русификационна кампания 
срещу поляците, а Прусия – германизация. По това време 
Католическата църква е единствената политическа 
сила, която дава надежда на поляците за защита на 
националната им автономия. „От миналото“ е приета 
студено от критиката, тъй като разкрива тъмните 
страници от миналото на Църквата. В периода се приема, 
че политическият интерес не позволява да се намали 
авторитетът на Църквата. Критиката се осъществява 
от клерикално-консервативни списания („Нива“ / Niwa, 
„Католически преглед“ / Przegląd Katolicki, „Полски преглед“ 
/ Przegląd Polski). Няколко месеца по-късно (през април 
1881 г.) излиза от печат томът „Стихотворения“ (Poezje) 
на Конопницка. Той съдържа стихотворения, излезли от 
печат в периода 1876–1880 г. Те са четени с удоволствие, 
критиците настояват издателите да ги съберат и да ги 
публикуват под формата на отделен том. Когато това 
най-накрая е факт, същите критици се оказват в капан: 
трудно им е да хвалят „Стихотворения“, защото на 
рафтовете на книжарниците те са в съседство с тома 
„От миналото“, който е повсеместно критикуван. Това 
смущение е очевидно: рецензиите за „Стихотворения“ в 
пресата са спорадични и общи, въпреки че именно 1881 г. 
е преломна година за полската поезия. Тогава излизат 
третият том на „Стихотворения“ на Адам Асник 
(1880), третото издание на втория том от неговите 
„Стихотворения“ (1881) и съвместното издание на първи и 
втори том (1881). На книжния пазар се появява втори том 
на „Стихотворения“ от Чеслав Янковски (1881). През 1882 г. 
излиза „Стихотворения“ на Виктор Гомулицки. След години 
на мълчание полската поезия дава признаци на живот. 
На този фон „Стихотворения“ на Конопницка се отличават 
с идейната температура и болезнената актуалност на 
описаната в тях социална несправедливост. И все пак 
рецензиите за нея в пресата са спорадични и общи. Те 
неохотно пишат за идеологическите и социалните въпроси, 
които тя засяга в дебютния си том с поезия. Излишъкът 
от риторика в поезията є е охотно и пространно 
коментиран и теоретично се анализира дали поезията, като 
израз на чувства, може да бъде инструмент за представяне 
на философски истини за проблемите на социалния живот 
и антропологията на всекидневието. Но се случва нещо 
необикновено – след години на оплакване от краха на 
поезията томът на Конопницка е изкупен: „целият тираж 
на първия том от поезията на Конопницка е изчерпан“, 
въпреки убеждението, че „поезията, изпълваща целия 
том, е просто невъзможна за преглъщане“1. Същинските 
оценки за лирическия книжен дебют на поетесата 
идват през 1883 г. По това време едновременно излизат 
второто издание на „Стихотворения“ (повторна версия 
от 1881 г.) и „Стихотворения. Поредица втора“ (Poezje. 
Seria druga). Критиците пишат едновременно и за двата 
тома. Тематичното съдържание на двете поредици 
„Стихотворения“ е обширно, втората поредица внася 
песeнна нишка, стилизирана по подобие на селския фолклор. 
И двете поредици препечатват произведения, излезли 
най-напред в пресата през 1880 г. Според съвременниците 
връзката между съдържанието и художествената 
стойност на двата тома е ясна. Следователно книжният 
дебют включва три тома, публикувани в периода 1881–
1883; оценени са съвместно, като критериите за оценка 
преминават свободно от историческата тематика към 
съвременните социални проблеми. 
На поетесата завинаги е лепнат етикетът критик на 
Църквата, макар че Конопницка създава художествените 
творби „Текст за песенна литургия“ (Tekst do mszy śpiewanej, 
1911) и „Псалтир на детето“ (Psałterz dziecka, 1911), които 
потвърждават силната є връзка с християнството. 
В атмосферата на интелектуалните съмнения, които 
теорията на Чарлз Дарвин въвежда в Библията („Битие“), 
когнитивната тревожност, причинена от философската 
критика на Хърбърт Спенсър и разпространението 
на идеите на агностицизма, клерикалните критици 
подозират, че стихотворенията на Конопницка нарушават 
ортодоксията. Смятат ги за проява на „нечестива и 
богохулна“ мисъл2. Аргументът относно богохулството 
е изведен от анализа на епизод от „Без покрив“ (Bez dachu) 
(измръзнало момче не може да намери убежище в църквата, 
1 Cz. Jankowski, Poezja dzisiejsza, „Kurier Warszawski“ 1885, nr 73b, 
s. 1.
2 Z przeszłości: Fragmenty dramatyczne przez Marię Konopnicką. Wilno 
1881 (Wydawnictwo E. Orzeszkowej i S-ki), „Przegląd Katolicki“ 
1881, nr 5, s. 84

Критически оценки за първата поредица „Стихотворения“ 
на Мария Конопницка

защото тя е затворена; приписват на поетесата тезата 
„че Църквата е немилостива и че няма праведен Бог в 
нея“3). Поучават авторката, че християнството никога 
не е убивало дори отстъпниците от католическата 
доктрина (Ян Хус, Галилео Галилей). Чрез мотива за кръста 
в стихотворението „Пред съда“ (Przed sądem) се стига 
до заключението, че поетесата обвинява „самия Бог, че е 
безчувствен към човешките сълзи и нещастие“4. Приписват 
є се дори деистични възгледи („в душата си не може да 
примири идеите за божественото управление на света 
с гледката на толкова много бедност и мизерия, които 
измъчват човешкия род“5).
Критиците, представляващи либерално-демократичното 
направление, защитават поетесата и твърдят, че дори 
„От миналото“ не е атака срещу Църквата, а апотеоз на 
цивилизацията и свободния дух, които водят човечеството 
към прогрес и носят добро на хората. 
„Нека си шушукат тези, които с академична сериозност 
възпират поетесата да навлезе в сферата на философските 
теории и научните спорове, режещи крилете на всяка 
фантазия, за мен е несъмнено, че мисълта спасява 
художествено несъвършеното произведение, дали такова 
в голям мащаб като „Фауст“ или мъничък фрагмент като 
творенията на госпожа Конопницка“6. 
Оценките на „От миналото“ оказват влияние и върху 
рецепцията на „Стихотворения“. Критиката обаче 
забелязва допълнителен тон в новите стихотворения – 
атака срещу „ревльовци и безплодни мечтатели“, „мрачно-
тъжни отцепници на идеализма“, обвиняващи „нашата 
епоха“7. В тома се чете най-важното намерение – да се 
очертае „идеалът на човека, днешният герой“ („Това не е 
някой любовник на Мюсе, нито циник на Хайне, не е грешен 
байронист, не е никакъв Вацлав и Ламбро по последна мода, 
а силен и упорит фехтовач на прогреса“8). Първите критики 
към „Стихотворения“ почти пренебрегват тематичния 
мотив, пряко свързващ тома с по-ранното произведение: 
„От миналото“. Става дума за думата „мислител“ 
(синоним: „поклонник на истината“), която се използва 
много често в „Стихотворения“. Поетесата постоянно 
я използва в стихотворенията си на философски и 
социални теми. Няколко примера: „О, мислителю, какво ще 
направи тази майка?“ („Какво ще направи?“ / Co pocznie?), 
„Мъдрецът е мъдрост и благоразумие, / на Мислителя 
давам гола истина“ („Ангел на мълчанието“ / Anioł 
milczenia), „Изграждаш ли планински върхове от умовете на 
мъдреците?“ („През нощта“ / Wskróś nocy), „Мълчаливият 
мислител – законът на мира, / Мъдрецът – сноп слънчева 
светлина от небето“ („От дните на скръбта“ / Z dni 
smutku), „Пурпурът на царете, силата на мислителя“ 
(„Какво е животът?“ / Co to jest życie?), „Днес – духът на 
изследването прави мислителя / Прави могъщия завоевател 
на природата“ („Отговор“ / Odpowiedź), „Че мислителят 
своята душа / в храм, който е божествен, сменя?“ („Струва 
ли си?“ / Czy warto?), „Но мислителят е кървавата служба 
/ на нацията, която познава своята история“ („Откъс: 
„Велик си“ / Fragment: „Wielki ty jesteś”). Примерите 
показват, че Конопницка не говори за конфликта между 
знанието и вярата, напротив – третира тези области като 
взаимно допълващи се, виждайки ги като възможности за 
напредъка в света и намаляването на несправедливостите и 
страданията, причинени на хората. Клерикалните критици 
пропускат да отбележат, че поетесата интерпретира 
света в духа на енцикликата „Aeterni Patris“ от 1879 г. 
Критиката погрешно тълкува често срещания у поетесата 
мотив за Бога, появяващ се в контекста на създадените от 
нея образи на човешкото страдание. За Конопницка това 
е символична фигура. Поетесата не поставя под въпрос 
съществуването на Бог в онтологичен и етичен смисъл. 
Представя злото на света като отричане на Божията воля 
от страна на хората. Разликата между позицията на тази 
критика и самата поетеса може да се сведе до идеята, 
че духовната преса говори за грешките и греховете от 
богословска гледна точка, а Конопницка – от позицията на 
християнската социална наука. 
Въпросът за религията също се повдига, когато 
се обсъждат социалните въпроси в двата тома 
„Стихотворения“. Конопницка популяризира т.нар. 
„поетична картина“ (лирично-драматична ситуация, 
илюстрираща важен проблем, свързан със социалното зло 
и човешкото страдание). В стихотворението „Какво ще 
направи?“ се описва млада майка, която не е в състояние да 
се грижи за детето си и затова го оставя пред църквата, 

3 Пак там, с. 83.
4 K. T., Antologia polska, wybór najcelniejszych utworów poetów 
polskich. Z ilustracjami Andriollego, Brandta, Kossaka i Lessera, 
„Przegląd Katolicki“ 1882, nr 4, s. 56.
5 R. W. [Roman Wierzchlejski?], Poezje M. Konopnickiej, Warszawa 
1881 roku, „Biblioteka Warszawska“ 1882, T. 1, s. 138.
6 P. Chmielowski, Z przeszłości. Fragmenty dramatyczne przez Marię 
Konopnicką (Wydawnictwo E. Orzeszkowej tomik 57). Wilno 1881, 
str. 104, „Ateneum“ 1881, T. 1, z. 2, s. 359. Персонажите на 
Конопницка са приемани като „мъченици за вярата“ (Listy J.I. 
Kraszewskiego, „Kłosy“ 1881, nr 812, s. 45).
7 Пак там.
8 J. Tretiak, Nowa poetka (Maria Konopnicka. Poezje. Warszawa. Nakład 
Gebethnera i Wolffa. 1881), „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1881, 
nr 8, s. 762-763.

вярвайки, че човешкото съжаление и милост ще спасят 
живота му. Намерението на поетесата е да обвини 
капиталистическата система в икономическа и социална 
несправедливост; фигурата на невинно бебе като жертва на 
капитализма подчертава контраста между слабостта на 
индивида и силата на нечовешката система. Но този образ, 
интерпретиран от католическо-свещеническата критика, 
се превръща в обвинение... към дегенерираната майка, която 
първо съгрешава чрез сексуална разпуснатост, а после тъне 
в грях и извършва престъплението на детеубийството9. 
Така критиката използва стихотворението, за да осъди 
хората, които отхвърлят християнската социална етика, 
като не отбелязва системното зло. Към философските и 
догматичните обвинения в оценките на „Стихотворения“ 
се добавят и морални обвинения. 
При тълкуването на картините със социално съдържание 
клерикалните и либералните критици единодушно 
изказват съмнения относно реализма на представения 
свят. Предполага се, че нереалистичните ситуации и 
психологически невероятните действия на лирическите 
герои не могат да бъдат в основата на истинността на 
поетичните обобщения. Дори един от най-популярните 
и все още най-често цитирани сюжети е приет със 
скептицизъм – „Пред съда“ (дете, обвинено в кражба, е 
изправено пред съдията; съдията вижда причините за 
деморализирането на хората в липсата на образование 
и разпорежда детето да бъде изпратено на училище, в 
съответствие с позитивистката програма за работа в 
низините). Дори Пьотр Хмельовски, един от основателите 
на социално-политическата програма на позитивизма, 
обвинява творбата в липса на истина. Съдията, твърди 
той, е обвързан от разпоредбите на закона, не може да се 
оттегли от обвинителния акт или да постанови присъда, 
различна от предвидената в кодекса, така че творбата е 
неправдоподобна10. Хмельовски смята за недостоверен от 
психологическа гледна точка и сюжета в „Съботна вечер“ 
(W sobotni wieczór), който показва изморен след седмица 
тежък труд работник, който намира начин да запълни 
свободното си време в механата, като изпива спечелените 
пари. Други сравняват реалиите, описани в стиховете 
(например високите цени на наема), с известните им 
ценоразписи, за да обвинят поетесата в недостатъчно 
познаване на света и да смекчат ужаса, съдържащ се в 
нейните описания. 
Консервативните критици обвиняват Конопницка, 
че не познава съвременното село. Поетесата показва 
бедно, претоварено от работа село, експлоатирано 
от земевладелците, живеещо без надежда да подобри 
съдбата си, което е на ръба на самоунищожението като 
единствен начин да се прекъсне веригата на злата съдба. 
Консерваторите отговарят, че земевладелците полагат 
много усилия за подобряване на материалното положение 
на селяните и организиране на образователната система, 
но не оказват влияние върху решенията на държавната 
администрация. Те тълкуват представената от поетесата 
бедност на народа като събуждане на настроението 
на социалния реваншизъм и обвиняват Конопницка в 
подготовка на социална революция. Зофия Коверска 
директно пише: „Колко зло може да причини Конопницка, 
когато с красивия си език и рима заблуждава хора, които 
не са наясно с положението на нещата, обижда и ядосва 

9 J. Gnatowski, Jeden z prądów naszej poezji współczesnej, „Biblioteka 
Warszawska” 1883, T. 4, s. 373-374. 
10 P. Chmielowski, M. Konopnicka. Poezje. Warszawa. 1881. 
Czesław. Poezje. Zeszyt I. Warszawa 1879. Zeszyt II. Kraków 
1881, „Ateneum” 1881, T. 3, s. 159.

Мария Конопницка, фотография от 
1879 г., ателие на А. Карол и М. Пуш, 
Музей „Мария Конопницка“ в Жарновец
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Мария Конопницка, 
„Прометей и Сизиф“, 
прев. Георги Бакалов, 
Издателство „К. 
Николов“, Варна, 1898

Поемата „Прометей и Сизиф“ (1892), 
определена от Хенрик Маркевич като 
диалогична и алегорична творба, разкрива 
историософските размишления на 
Мария Конопницка и ангажираността є с 
идеите на позитивизма, с напрежението 
между потисканите маси и техните 
интелектуални водачи. Поемата е 
неколкократно преиздавана в превод на 
Георги Бакалов (в периодиката през 1895 
и в книжно издание през 1898, 1899, 1901 и 
1920 г.), както и в превод на В. И. Светлов 
в края на XIX в., свидетелстващи за 
българския интерес към социалните и 
митологическите мотиви в творчеството 
на Конопницка. 

Мария Конопницка, 
„Картинки из 
тъмничния живот“, 
прев. от руски Г. С-нов, 
Книжарница „Н. Т. 
Камбуров“, Варна, 1901

Първото книжно издание на 
белетристиката на Мария Конопницка (след 
публикуваната през 1891 г. в сп. „Искра“ 
новела „Ганка“) е „Картинки из тъмничния 
живот“. Сборникът включва два текста 
на Конопницка („На книгата“, „Енуфрей“). 
Характерното за ранната рецепция на 
авторката посредничество на руския език 
се забелязва и в този превод.

Мария Конопницка, 
„На нормандския бряг“, 
[не е посочен прев.], 
Издателство „Хемус“, 
София, 1920

Определен от Калина Бахнева като първото 
по-цялостно издание на белетристиката на 
Конопницка, сборникът „На нормандския 
бряг“ излиза в поредицата на издателство 
„Хемус“ . Изданието включва и „Песните 
и делото на Конопницка“ на Кажимеж 
Пшерва-Тетмайер и „За Мария Конопницка“ 
на Хенрик Сенкевич, разкриващи оценките 
на значимите полски творци и съвременници 
на авторката за творчеството и 
личността є.

Мария Конопницка, 
„Нашето конче“, прев. 
от руски М. Катранова, 
Издателство „Хемус“, 
София, 1921

Публикуван в превод от руски език, 
разказът „Нашето конче“ изобразява 
социалните проблеми, ключови за 
литературата на полския позитивизъм. Те 
са пречупени в „Нашето конче“ през наивния 
поглед на Вицек, чиито детски реакции на 
заобикалящия го свят разкриват социална 
несправедливост и житейски несгоди в 

бедните варшавски квартали.

В И Т Р И Н А

Ярослав Лавски

За хората съм малко дива и стоя далеч от 
тях, но вярвам в общуването между духовете.  

Защо има значително по-малко духове, 
отколкото хора?1

[…]

Силното Аз: идея и емпатия
ХХ век внася особености, а още по-точно 
е да се каже куриози в критическата 
рефлексия над творчеството на Конопницка 
с някои възгледи за нейната поетическа и 
писателска чувствителност. Не е нужно 
да припомняме, че тя влиза в историята 
на литературата или като несломима 
писателка закрилница, патриотична 
институция, или като смешното и 
несериозно „сираче Мариша“ oт света на 
джуджетата2. Без да се отнема нищо от 
забележителните постижения в областта 
на творчеството за деца, трябва да се 
подчертае, че духът на нейното писане 
от самото начало е изключително зрял, 
да не кажем „мъжки“, както го определя 
Влоджимеж Спасович след дебюта на 
писателката3.
 Също Спасович – и то колко сполучливо 
– успява още в началото да улови 
своеобразието на нейния писателски 
талант: „По финото скулптиране на 
формата сродна със Словацки и Залески, 
по интимността на въздишките и 
тоновете – с Ленартович, по оттенъка 
на обществената тенденциозност най-
близко до Сирокомля; но все пак тя не 
е подражател на никой от тези автори 
на песни“4. Не е подражател! Критикът 
вижда у писателката повече: творческото 
самосъзнание, което є позволява да овладее 
формата на своята лирика сякаш по 
образеца на „романтичните формалисти“: 
Словацки и Залески. От друга страна, 
забелязва възможно най-ясно, че тази 
форма е изпълнена от Конопницка с изцяло 
ново съдържание от обществени идеи, 
запазвайки – по начин, различен например 
от този на идеолозите на утопичния 
социализъм – националния, полски характер, 
домашния привкус на тази лирика. При 
Спасович прави впечатление одобрението 
на идейната посока на лирическия израз: 
„Допълнителна вътрешна черта на нейните 
„фрагменти“ и „картини“ представлява 
смелият призив за съгласуване с духа на 
прогреса [...], звучащият понякога по мъжки 
глас в хармония с най-тънката струна и 
дълбоката любов към народа („Без покрив“, 
„Селско сърце“, „На свирка“)“5. 
Тук достигаме до същината на нашата 
аргументация. Спасович в случая е 
проникновен водач, а Конопницка със своето 
въображение – неблагодарен обект на 
1 Писмо на М. Конопницка до Т. Ленартович, 
Warszawa, d. 6 IV [18]87, цит. по: M. 
Konopnicka, Korespondencja, red. K. Górski, 
S. Burkot, E. Jankowski, J. Nowakowski, J. Leo, 
Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1971, tom 
I, s. 77. По-долу означавам кореспонденцията 
със символа K, номер на тома и страницата.
2 Разбира се, приемам изключително сериозно 
творчеството на Мария Конопницка за деца. 
Но то води до създаването на инфантилен 
и наивен образ на писателката. Вж. J. 
Cieślikowski, Wiersze Marii Konopnickiej dla 
dzieci, Wrocław 1963; M. Ostasz, O przestrzeni 
wiejskiej w wierszach dla dzieci Marii 
Konopnickiej, „Annales Academiae Pedagogicae 
Cracoviensis“ nr 12, Studia Historicolitteraria II, 
red. H. Bursztyńska, H. Turkiewicz, Kraków 2002. 
3 Ю. Кшижановски се шегува в своята 
свръхпопулярна „История на полската 
литература от началото до най-нови времена“ 
(Dziejе literatury polskiej od początków do czasów 
najnowszych, Warszawa 1972, wyd. II, s. 427-428), 
че поетесата „(...) с фантастична лекота 
нахвърля римите на хартия и облича в тях без 
ни най-малко усилие, почти спонтанно, дори и 
банални мисли“. 
4 W. Spasowicz, Dzieje literatury polskiej, 
przełożone z rosyjskiego, wyd. II, przejrzał i 
poprawił A. G. Bem, Warszawa 1885, s. 508, 
бележка 1.: „В течение на последните няколко 
години (1878–1884) заблестя и получи признание 
един първостепенен, макар и единичен лиричен 
талант – на Мария Конопницка (Poezye – 
Serya I: 1881, 83; S. II, 1883, Warszawa)“. 
Подчертаването в цитатите – Я. Л. 
5 Пак там. 

критическия оглед. Космосът на нейното 
въображение е пространство, в което лесно 
можеш да се поддадеш на илюзия: първо, 
че това въображение е само емпатично 
или съчувстващо, и ако е така, то и Азът, 
който упражнява власт върху него, е 
своего рода вътрешен орган, сетиво на 
чувствата и чувствителността, а дори и 
на сълзливата сантименталност. 
Второ, от това следва, че самото Аз, 
отнасящо се към света и хората с милост и 
съчувствие и затова – прединтелектуално, 
следователно е лишено от възможността 
за осъществяване на дълбок дискурс и 
интелектуален спор.
Трето, този субект, а по-точно – ще 
кажа с известна отрова – Маришиният 
субектец, приема спрямо света позиция 
на настоятелно оттегляне, сякаш в 
съчувствието отменя собствената си 
активност, за да бъде недосегаем за ударите 
на безогледния свят, който описва. Нищо 
подобно.
Конопницка наистина е носител на 
емпатично/съчувстващо Аз: „Без известно 
(gewisses) усещане за самия себе си и 
чувство за собствената си ценност – което 
не се извежда от [оказаното] върху някого 
впечатление, а е първично – човекът не 
може да живее морално“6. По отношение 
на тази мисъл на Макс Шелер могат да 
се направят три извода: Конопницка 
има силно усещане за собствената си 
стойност, укрепено в този тип субектно 
самопознание, който позволява да се гледа 
с изострен поглед на действителността. 
И още: форма на писателска „моралност“ 
при нея е идеята (национална, обществена 
и т.н.), на която тя съвсем не иска да 
„служи“, но с която си служи с пълно 
самосъзнание. И още един извод, следващ от 
предишните два: обърнатото към света 
и изстрадалия човек писателско Аз по 
естествен път намира пространството 
на освобождение от тази „идейна“ 
ориентация в авторефлексията, която 
разкрива лириката є, но още по-често 
забележителната є епистолография. 
Именно в нея се отразява цялата 
двойственост на съществуването є, 
разпънато между личното и рефлексията 
върху генерално важните неща: 
„Единствената важна мебел за мен – пише 
тя от Виена до прескъпия си чичо Игнаци 
Вашильовски – е диванчето, на което спя. 
При липсата на легло, трябваше да направя 
тази покупка. Няколко столчета, маса и 
бюро взех под наем. Така живея и работя 
тук“. И в следващия абзац на същото писмо: 

6 M. Scheler, Istota i formy sympatii, przeł. i opr. 
A. Węgrzecki, Warszawa 1986, s. 79, главата 
Genetyczne teorie współodczucia.  

„От Варшава все повече 
лоши вести, утешителни 
за тези, които могат да 
спечелят от тях – някой 
орден, шамбеланство или 
камерюнкерство“7. И още 
безброй подобни изповеди. 
„Над много идеали на Европа 
звънят погребалните 
камбани“8. И тук идва 
поредният извод: мащабът 
на съчувстващото Аз на 
Конопницка е по същество 
възможно най-голям, 
защото обхваща чрез 
бързо и безкомпромисно 
обществено наблюдение 
съчувствието с бедняка, 
екзистенциалния патос и 
трагизма, а в по-широк мащаб 
политическата рефлексия и 
опитите за историософско 
обобщение. Конопницка 
обхваща последните 
споменати най-често чрез 
символични и метафорични 
формули, позовавайки се на 
лексиката, фразеологията и 
романтическия стил9. 
При това словото „дух“ 
присъства постоянно при 
нея, само че подлежащо 
на пресемантизация 
и антропологизация. 

Метафоричният принцип, Божествената 
бездна от творбите на мистиците или 
еволюиращата същност на битието10 се 
превръщат в идеал за най-висше, напълно 
обгръщащо себе си и света човечество: 
„Ако духът нямаше поднебесните си 
пространства, а също и тихата човешка 
гръд понякога – питам Ви, Господине 
мой, къде би могъл да живее на земята“11. 
Така разбираният дух се превъплъщава 
или по-скоро трябва да се въплъти в 
индивидуалното битие на личността и в 
колективното тяло на народите, а накрая и 
в човечеството. Но ето че не се реализира. 
Азът на Конопницка следователно гледа 
с ужас на света, в който от времето, 
когато Аристотел в „Политика“ похвалва 
робството, не се е променило много: 

Не са онези тъмни векове, 
без Бог и право да го призове 
Човечеството, с кръв белязало следите си…
Не са онези векове, с отровен дъх пропити, 
които дават бучиниш на мъдреците, 
множейки на илотите тълпите...
Не са били на власт големите мислители,
за да жигосват на робите челата, 
като стада да ги събират край реката...12

За поетическата дикция на писателката, 
за която ще стане дума след малко, а също 
и за лиризма са важни две други отношения: 
иронията и сарказмът. Без тях нямаше 
да бъдат овладени не само емоциите, но и 
словесните форми на експресията, когато 
трябва да се опише властта на ситите и 
властни животни над другите животни, 
дамгосвани и измъчвани от тях (на хората 
от хората). Гражданите аристократи 
и илотите роби продължават да 
съществуват на прехода между две епохи: 
XIX и XX век.

7 M. Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, 
opr., wstęp, przypisy J. Nowak, Warszawa 2005, 
писмото: Wiedeń, 18 X 1897, s. 589-590.
8 Пак там, писмото: Mikuszowice, 17 VIII 
[1896], s. 538. 
9 Вж. B. Bobrowska, Konopnicka na szlakach 
romantyków, Warszawa 1997, глави: I, II, V, VI. 
10 За мистичното значение на думата „дух“, 
вж. Z. Kaźmierczak, Paradoks i zbawienie. 
Antropologia mistyczna Mistrza Eckharta i Jana od 
Krzyża, Białystok 2009. 
11 K I, s. 114. Do Teofila Lenartowicza. 
Monachium, d. 10 IV [1891]. 
12 M. Konopnicka, „Nie, to nie była grecka 
kolumnada...“, w: M. Konopnicka, Poezje 
wybrane, opr. A. Brodzka, Warszawa 1960, s. 33. 
За варварството на гръцкото робство вж. 
Pierre Vidal-Naqueta: Czarny łowca. Formy myśli 
i formy życia społecznego w świecie greckim, 
Warszawa 2003: Część trzecia. Kobiety, niewolnice, 
rzemieślnicy.

„Малко дива...“ Мария Конопницка – 
граници и преминаване

Афиш в чест на Мария Конопноцка от 10 май 1925 г.
Музей „Мария Конопницка“ в Сувалки
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Мария Конопницка, 
„Сълзи и песни: поезия и 
проза“, съст. Куйо Куев, 
Издателство „Народна 
младеж“, София, 1961

Сборникът „Сълзи и песни“ 
представлява първият по-цялостен 
опит за антологично представяне 
на полската писателка и поетеса 
след отделните издания на нейната 
проза, драматургия и поезия от края 
на XIX и първата половина на ХХ в. 
Съставителството и подборът в 
сборника са дело на Куйо Куев, който е 
и автор на предговора към изданието, 
представящ мястото на Конопницка 
в полската литература и нейната 
дотогавашна рецепция в България. 
Поетическата част на сборника успешно 
разкрива тематичното разнообразие 
в създаденото от поетесата и 
хронологическото развитие в нейната 
поетика, а прозаическата част включва 
текстовете „Общинско милосърдие“, 
„Дим“ и „В селището“.

Мария Конопницка, 
„Джуджетата и 
Мариша“, прев. Райна 
Цветкова, илюстрации 
Ада Митрани, 
Издателство „Народна 
младеж“, София, 1985

„Джуджетата и Мариша“ в превод 
на Райна Цветкова и с илюстрации 
от Ада Митрани представят едно 
от множеството творчески лица на 
Мария Конопницка – на авторката на 
литература за деца, която надмогва 
дидактизма и морализаторството 
на по-ранната литература за най-
малките читатели. Този аспект на 
творчеството є е подробно разгледан 
в тематичния брой на „Литературен 
вестник“, посветен на полската 
литература за деца и юноши (бр. 21 от 
2020 г.).   

Мария Конопницка, 
„Криста“, прев. Райна 
Цветкова, Издателство 
„Народна култура“, 
София, 1988

Последното до този момент 
книжно издание на творчеството на 
полската позитивистка, „Криста“ 
представлява представителен 
подбор на прозаическото наследство 
на Конопницка. Предговорът на 
Калина Бахнева „За страданието и за 
достойното му понасяне“ разполага 
писателката в контекста на полския 
позитивизъм и се фокусира върху 
ключовите проблеми и художествения 
стил на текстовете, преведени от 
Райна Цветкова, която няколко години 
по-рано е приближила и детската 
литература на Конопницка до 
българския читател.

Спасович проникновено отбелязва, че 
Конопницка „по мъжки“ и като дивачка 
си служи с идеята като с копие. Това 
е онзи тип писателско Аз, което се 
характеризира с равновесие между властта 
на рационалното и въображаемото, при 
което обаче рефлексията се изразява с 
абсолютно надмощие на имагинерните, 
образно-символични форми, а дори и 
визийните (апокалиптичните мотиви 
в диагнозата на действителността), a 
колебанията, раздвоението, напрежението 
и променливите приливи между рационално 
и въображаемо са предпоставени от 
афектната чувствителност13.
Условие за емпатичното приближаване 
към света се оказва (и то безусловно) 
дистанцията на субекта спрямо 
битието. От тази гледна точка 
Конопницка е поетеса, писателка на 
дистанцията, на трансцендентния 
субект спрямо описателно уловените 
прояви на съществуването. При това 
дистанцията постоянно се променя: от 
емпатично вникване в описвания феномен, 
през стратегията на наблюдението и 
описанието (новелите) и пълното отделяне 
(писмата). 
Както следва от предходните изводи, 
писателката влиза в ролята, а по-скоро 
съзнателно се преоблича в етоса на 
служенето. Видовете етос: национален, 
позитивистичен, женски, в известна 
степен творчески и християнски, са 
приети от нея – ще не ще – не само като 
поръчение на обществената є позиция, но 
и като тежест, когато колективното 
възприемане заглушава творческото у 
Конопницка за сметка на гражданското, в 
името на мъченичеството и посвещението 
на националните и обществени идеали и 
поставя на заден план чувствителната 
писателка, дарена с въображение. Преходът 
от скандала на дебюта към ролята на 
слугата на идеологията при Конопницка 
наподобява вид бягство към (както 
изглежда) по-удобна роля. Неочаквано 
се оказва зазидана жива в криптата на 
служенето на идеята. Неслучайно овиканата 
скандалистка се крие под крилото на 
авторитета на Крашевски, пишейки до 
него цитираното писмо. Защото в тази 
позиция на авторитета се стреми да 
говори силното є, мощно Аз. И то не като 
„жена автор“, прекрачваща „обществената 
идентичност на пола“, бягаща от 
„усвоените отношения и етикети“, както 
пише Анна Яницка за Габриела Заполска14. 
Не, за Конопницка е важна фигурата на 
писателка-авторитет, която сама създава, 
или по-скоро – на писател-авторитет. 
Средство за постигане на тази цел става 
идеята, а нейна жертва – творческата 
идентичност на писателката. Защото 
не Конопницка служи на идеите, а идеите 
служат на Конопницка. Или още по-точно 
– тя си служи с идеите. Анализирайки или 
по-скоро „преживявайки“ филоматската15 
поезия на Мицкевич, изпада в истински 
екстаз, който по същността си е 
маниерен, в емпатичен стил. На фона на 
пророците извършва, както и да звучи това, 
поколенческо самобичуване… 
„Охлюви сме ние, че след такива песни 
смеем да пълзим покрай суетата на 
самолюбивото, безцелно наше съществуване 
и наричаме това пълзене наша песен, ние, 
за които бе предназначен и високият 
полет! И къртици сме, че виждаме цялата 
нищета на живота, освен само една – 
освен неговата безцелност. Нищо не ще 
остане след нас, само малкото разкопана 
земя, която сляпо рихме на могилата на 
живота! Ще загинат, ще преминат нашите 
красиви песни и изтънчените от тях, 
стройни като кокетки, търсещи на кого 
да се отдадат! Ще пропаднат, ще загинат 
нашите хлипания, въздишки, защото не 
умеем да въздишаме по истинското величие 
13 За женския емоционален стил на четене, 
вж: I. Iwasiów, Kresy w twórczości Włodzimierza 
Odojewskiego. Próba feministyczna, Szczecin 
1994.
14 A. Janicka, Nieuzasadniony nadmiar piękna? 
Wokół debiutu Gabrieli Zapolskiej, w: Światło 
w dolinie. Prace ofiarowane Profesor Halinie 
Krukowskiej, red. K. Korotkich, J. Ławski, D. 
Zawadzka, Białystok 2007, s. 519.
15 Филоматска – поезията на Мицкевич 
от младежкия период на участието му в 
Дружеството на филоматите във Вилнюския 
университет (1817–1823) с решаваща роля за 
полската романтическа поезия, бел. прев.

на живота, по истинското щастие! Ще 
пропаднат и потънат в блатото всички 
наши плачове, защото в потока им няма 
нито една голяма, мъжка или женска сълза 
над самите себе си!“16

По ирония на съдбата на забрава подлежат 
„мъжките“ и „без хлипане“ песни на 
Конопницка, в които са били виждани 
само благородни или поетически украсени 
римувани стихове. Колко е несправедливо 
това… И колко естествено.
Нека тук направим една последна и уместна 
забележка: това, което е интимно при 
Конопницка, се реализира най-пълно в 
нейната кореспонденция, в изповедната 
є лирика и новелистиката. Трябва да 
приемем мнението на Михал Гловински, 
че „нейната поезия днес може да изглежда 
твърде наивна в своето благородство 
и хуманност, но Конопницка е оставила 
след себе си много силни разкази, които 
са издържали изпитанието на времето“17. 
Бих подложил на корекция и този глас: 
не цялата „общественическа“ поезия на 
авторката на „Дим“ е мъртва. Не цялата. 
Останали са тези текстове, в които освен 
емпатичното отношение и лириката могат 
да бъдат чути стихиите на обратите, на 
движението на силното Аз, впрегнато в 
жадуващото за власт над тях въображение, 
а именно чрез иронията, трагизма, сарказма.
 
„...не мога да бъда тиха, нито 
търпелива...“
Конопницка пише във време, в което 
поне три четвърти от човечеството 
води полуживотинско съществуване. Без 
образование, подложено на глад. Без знание 
за своето съществуване и без съзнание, 
че може да има такова знание. При тези 
обстоятелства не религиозното и не 
класовото обяснение на човешката съдба 
е ключово за нея. „Защо изоставяме този 
бревиарий, който би могъл да бъде писан с 
червени букви като римските бревиарии и 
да бъде огласяван по цялата земя? O, аз не 
съм, не мога да бъда тиха, нито търпелива, 
нито да предавам мъките на своята земя на 
Разпнатия! Каквото съм изстрадала сама – 
мога да отдам на сенките на забравата. Но 
каквото е изстрадал народът ми – никога“18.
„Не мога да съм тиха, нито търпелива“ 
– отново заговаря дивото в нея, чието 
въображение и чувствителност казват 
„не!“ на света. Света, наблюдаван за 
пореден път в апокалиптични и леко 
хилиастични багри. Както всичко останало 
през втората половина на XIX в., така 
и визията за края и Божието царство 
при Конопницка е въдворена на земята, 
което не значи на плоската, ниска земя. 
Земята се възвисява до романтични 
висоти: „Това, което народът е търпял 
и търпи, това бих искала да отдам на все 
още нероденото бъдеще, което може би 
затова не идва, защото няма плът. Не ми 
се смейте! Господи! Нима историческите 
моменти и бъдещият свят не се нуждаят 
от плът? Духът ще е от Бога – добре, 
но въплъщението – то трябва да дойде 
от хората. Само един е бил заченат 
непорочно и никой друг такъв повече няма 
да има. Другите месии – а много от тях са 
призовани от нуждата – не ще се появят 
и родят така. Може и да греша, но ми се 
струва, че няма да дойдат за втори път 
други Божии ангели по залезен час, за да 
поздравят хората с ave, с лилия в ръката 
и прибрани криле на рамената. Това, което 
известява избавление за хората, ще се появи 
като внезапен вик, посред бял ден, с широко 
разперени криле и размах и с шепа презряна 
пръст в ръката. А плътта на избавлението 
няма да почне със „затъмнението“ на 
Светия дух, а с отчаянието на духовете, 
живеещи потиснати и прокълнати“19.
Може справедливо да се каже, че „идеята 
има силата да събужда умовете. Тя прави 
видими разликите между това, което 
е, и това, което може да бъде, между 

16 M. Konopnicka, [O utworach Adama 
Mickiewicza], w: M. Konopnicka, Publicystyka 
literacka i społeczna,wybór i opr. J. Baculewski, 
Warszawa 1968, s. 138. 
17 Rewolucja antymoralna. Z Michałem Głowińskim 
rozmawia Jan Strzałka, цит. по: M. Głowiński, 
Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, 
Kraków 2009, s. 248.
18 K I, s. 99. Do Teofila Lenartowicza. Warszawa, 20 
XII [18]88.
19 Пак там, s. 99-100.  

плоската действителност и нещата, 
които са считани за стойностни, за някаква 
по-висша ценност“20. Колкото повече 
идеята прави благородни действията 
на твореца, толкова пÒ не е нужно да 
разкрива стойността на думите му. Преди 
идеите да я притиснат като творец, 
Конопницка брани нещо друго: нейният 
хуманизъм следва не от емпатичното 
сближаване с абстрактните множества 
на „човечеството“, „хората“, „народа“, 
а с точно определен, не някой друг човек: 
такива са Тимон от Гърция или старата 
жена от новелата „Задушница“. Чудесно 
извежда тази є черта Алина Бродзка: 
„В съдбите на своите герои плебеи тя 
забелязва не само тяхната обществена 
онеправданост. Разкрива в тях човешките 
индивидуалности, извежда ги от 
безименната тълпа, показва неочакваното 
богатство на личността им“21. Прави това 
не от „левичарски“ или „консервативни“, а 
от човешки позиции. А също и от женски 
позиции. Но „женски“ в значението, 
което се опитвам да опиша тук: те не се 
свеждат до никаква готова формула на 
тип личност, чувствителност, усещане 
за красота. Във всички тези измерения 
Конопницка се отличава не с болезнената 
си чувствителност и с отношението си 
на оплаквачка, болееща над съдбите на 
нищите, разтварящо нейното Аз в магмата 
на емоционалността, а с дистанцията и 
самосъзнанието на творец, който изпълнява 
точно определена, а не някоя друга роля. 
Може да се каже и така: по-важни за нея 
от правилата на мисленето, водещи до 
рационалния дискурс, са принципите на 
мислене, а те могат да бъдат „религиозни, 
светски, спиритуални, материалистични“22. 
Изглежда, че основен принцип на мисленето 
на Конопницка е човекът, взет не само 
в неговата национално-обществена 
обусловеност, а преди всичко като 
цялост. Нейните амбиции са универсални, 
макар че пътят до универсалните 
„заключения“, както в новелистичния 
шедьовър „В долината Скава“ (1890), води 
през обществено, класово и материално 
ситуирания медиум: евангелския бедняк и 
простия човек. 
Вместо обобщение подкрепяме тази част 
от изводите си с цитат от Шелер, който 
взема поанта от Гьоте: „Истинската 
любов към човека не прави разлика между 
съотечественика и чуждия, между 
престъпния и добрия, между [позитивната] 
и негативната расова ценност, 
образованието и неговата липса, доброто и 
злото и т.н. То обхваща всички хора, така 
както и съчувствието, затова защото са 
хора, в специфичен контраст с животните 
и Бога. Това не изключва обаче, че любовта 
към човека обхваща и човечеството, 
обратно на съчувствието (което може да 
бъде насочено и към животното) – щом 
като във всяка любов са дадени по принцип 
позитивни ценности, – като носител на 
специфични позитивни ценности, както 
към животните, така и към онова, което 
е божествено. Нейният патос е изцяло 
собствен и своеобразен патос по смисъла 
на словата на Гьоте: „Станах човек а това 
означава, че съм воин“23. Добре промислено. 
Нали? Човек… воин… Но такъв воин е 
и Йов с неговото „Дали за воина тук, на 
земята / не трае винаги борбата – или пък 
дните на човека / са дни на наемник?...“24. 
Това също е Йов, защото той е Всеки. 

Превод от полски:  
МАРГРЕТА ГРИГОРОВА

Преводът е направен по: Jarosław Ławski. 
„Trochę dzika...”. Granice i przekroczenia Marii 
Konopnickiej. – Anthropos, No. 14-15, 2010, 
s. 131–162.

20 B. Skarga, Świat społeczny, w: B. Skarga, Tercet 
metafizyczny, Kraków 2009, s. 121.
21 A. Brodzka, Od Redakcji, w: M. Konopnicka, 
Nowele, opr. A. Brodzka, Warszawa 1962, s. 485.
22 За разграничението между правилата и 
принципите на мисленето: T. Gadacz, Filozof 
w polis. O niepodległości filozofii, w: T. Gadacz, O 
ulotności życia, Warszawa 2008, s. 66.
23 M. Scheler, цит. съч., s. 161, главата Prawa 
fundowania sympatii.
24 Парафраза на фрагмент от „Книга на 
Йов“ от Юлиуш Словацки. Цит. по: Juliusz 
Słowacki, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, opr. J. 
Brzozowski, Z. Przychodniak, Poznań 2005, s. 187.
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Анна Яницка

През 1870 г. на страниците на „Седмичник за мода“ 
(Tygodnik Mód) Елиза Ожешкова публикува трактата 
„Няколко думи за жените“ (Kilka słów o kobietach). Този 
текст се оказва значим не само от гледна точка на развоя 
и драматургията на еманципаторския дискурс в Полша на 
прехода между XIX и XX в., а и като цяло за прагматиката 
на социалния живот. Не без основание прагматичното 
измерение на публицистиката на Ожешкова се приема за 
школа по гражданско мислене1.
Трактатът бива – както отбелязва Ивона Вишневска2 
– препечатван неколкократно преди смъртта на 
писателката, което със сигурност свидетелства за 
неговата популярност сред читателите, а и самата 
писателка го счита за достоен за обновяване дори и след 
близо двадесет години. Именно на това издание Мария 
Конопницка посвещава няколко думи през 1888 г. Тези два 
текста, съпоставени помежду си и четени заедно, се 
намират в интересен двуглас – преди всичко разкриват 
пред нас реалното състояние на женския въпрос и на 
еманципаторския дискурс на прехода между XIX и XX в. 
Освен това убедително и ясно показват, че подредбата в 
този дискурс не представлява концентрично разширяващи 
се проблематични кръгове с все по-голям диаметър3, а по-
скоро напомня многоцветна и капризна материя в стил 
пачуърк, в която гласове, мнения и най-разнообразни идеи се 
преплитат помежду си по странен, изненадващ и понякога 
непредвидим начин4.
Внимателният, но също и критичен прочит на трактата 
от Конопницка притежава и преимуществото, че прави по-
изразителни или по-скоро извлича от текста на Ожешкова 
тези елементи, които биват подминати от другите 
коментатори, или най-малкото – остават недочетени.
С други думи – Конопницка успява да прочете Ожешкова 
така, че и нейният прочит изпъква на фона на другите 
гласове от прехода между XIX и XX в.; на гласовете, 
обсъждащи женския въпрос, например на феминистките 
от редакцията на „Кормило“ (Ster), които обвиняват 
писателката в прекомерна идеологична сдържаност 
и ненужна предпазливост5. Струва си да се спрем на 
тази разлика, да я направим изходна точка и още сега да 
отбележим, че именно това, което феминизиращите 
публицистки възприемат като сдържаност в мисленето 
на Ожешкова, Конопницка възприема изцяло другояче. Тя 
вижда предпазливостта на писателката, но не я обвинява за 
нея. Още в увода отбелязва: „Когато преди петнадесетина 
години умовете у нас много живо се вълнуваха от всичко 
това, което се говореше и пишеше за социалните права на 
жените, се появи книга, която на заглавната си страница 
предяви скромно участие в общата дискусия“6.
Тази скромност обаче в прочита на Конопницка никъде не 
се превръща в недостатък, а по-скоро в стратегическо 
преимущество за мисленето на Ожешкова. Както и в 
нейното писане, което благодарение на това придобива 
систематизираща стойност и очертава правилото 
за „парламентарната среда“ в прекомерно хаотичния 
дискурс на съвремието: „Книгата не идва в качеството на 
инициатор на самата дискусия. Тя иска само, в този вече 
открит парламент, да каже от своето място „няколко 
думи“. Това място, разграничаващо яростната левица от 
притеснената и […] застрашена десница, представлява 
„парламентарната среда“7.
Именно това включване на „политическите категории“ 
към мисленето за дискурса на Ожешкова се превръща 
едновременно в начин за определяне на социалната роля 
на писателката през 1870 г. Конопницка припомня, че 
тогава Ожешкова е възприемана като скандалджийката на 
полската литература и „консервативният“ тон на нейното 
изказване по желания начин превръща сензацията в социален 
въпрос – предпазливостта следователно става начин да 
се избегне евтината сензационност и да се внесе ред в 
социалното пространство на дискусията. Общността 

1 Вж. E. Orzeszkowa, Publicystyka społeczna, t. 1, wybór i wstęp 
G. Borkowska, opr. edytorskie I. Wiśniewska, Kraków 2005, от 5 и 
следващите. Срв. E. Key, Relacja przeciw kwestyi kobiecej, [w:] E. 
Key, Nowe szkice, przeł. Br. N., Warszawa 1905, s. 103-122.
2 Вж. E. Orzeszkowa, Publicystyka społeczna, t. 1, wybór i wstęp G. 
Borkowska, opr. edytorskie I. Wiśniewska, Kraków 2005, z 5 i nast., 
s. 742. Вж. също: A. Janicka, Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki, 
Białystok 2013, Część V. Figury tożsamości a role spełniane, s. 149-196.
3 A. Górnicka-Borotyńska, Stańmy się sobą. Cztery projekty 
emancypacji (1863–1938), Izabelin 2001, s. 240. Вж. том: Głos 
kobiet w kwestyi kobiecej, предговор M. Tuczyma, Kraków 1903.  
4 A. Łebkowska, Czy płeć może uwieść poetykę?, [w:] Poetyka bez 
granic, red. W. Bolecki, W. Tomasik, Warszawa 1995, s. 83.
5 A. Górnicka-Boratyńska, цит. съч., s. 82-146.
6 M. Konopnicka, Kilka słów o kobietach, [w:] M. Konopnicka, 
Publicystyka literacka i społeczna, wybór i opr. J. Baculewski, 
Warszawa 1968, s. 463.  
                                                     7 Пак там. G. Borkowska, O etyzacji dyskursu 

publicznego. „List do kobiet niemieckich” Elizy 
Orzeszkowej, [w:] Etyka i literatura. Pisarze polscy 
lat 1863–1918 w poszukiwaniu wzorców życia i 
sztuki, red. E. Ihnatowicz i E. Paczoska, Warszawa 
2006, s. 30-38.

впрочем неизменно очаква скандал от Ожешкова: 
„Почудата беше голяма – отбелязва Конопницка. – От 
Ожешкова се очакваше да бъде на страната на най-
яростните и най-крайните. За нейната все още кратка 
дотогава, но вече значима писателска кариера, хората 
бяха свикнали да я виждат все начело на смелата опозиция, 
разпалена от много остра критичност по отношение 
на социалното устройство и традициите. Очакваха да 
развее едно неимоверно ярко знаме, очакваха откровен 
радикализъм“8.
В същото време Ожешкова не развява ярко знаме със 
своя текст, което є позволява да изгради перспективата 
на спасителната дистанция. Приглушена е, но това 
снижаване на тона се превръща едновременно в подсилване 
на същинския характер на дискусията и със сигурност 
не е причинено от тревожна сдържаност. Точно по този 
начин – както ми се струва – вижда нещата Конопницка 
и може би преди всичко благодарение на това приема 
анализирания еманципаторски модел на Ожешкова като 
силно прагматичен модел. Липсата на дискусионна 
ярост всъщност дава шанс за по-лесно пренасяне на 
еманципаторските постулати в прагматиката на 
социалния живот.
„Не настоявам, че никой преди нея не го е казал [че жената 
е преди всичко човек]. Напротив, това твърдение се 
поддържа у нас отдавна ведно с уважаемите социални 
догми, които се съхраняват в запас някъде по таваните, 
ключовете за които най-често са изгубени, така че те 
нямат почти никакво приложение във всекидневните 
житейски потребности“9.
Като коментира еманципаторската мисъл на Ожешкова, 
Конопницка отива дори крачка напред – забелязвайки 
у писателката умението да изгради перспективата 
на „парламентарната среда“, разкрива същевременно 
ироничния хоризонт в мисленето на писателката, която 
не само смекчава вече прекомерно разгорещената дискусия, 
но и успешно осмива яростните аргументи както на 
левицата, така и на десницата, извеждайки по този начин 
женския въпрос от ограниченията на предразсъдъците и 
едностранчивостта, предубежденията и преувеличението.

Правилото на иронията
Умението на Ожешкова да изгражда такава перспектива 
не е случайно. Помним все пак (и Конопницка помни за 
това), че в „Няколко думи за жените“, изграждайки вече 
собствена дефиниция за еманципацията, Ожешкова взима 
за изходна точка диагностицирането на женския въпрос 
като идея, оплетена (и за жалост окована!) между салонния 
маскарад и социалните страхове, между преувеличението 
и премълчаването, между предубеждението и донякъде 
уродливо разбираната модерност: „[Въпросът за 
еманципацията на жените] Повтарян от уста на уста, 
извиращ изпод всяко перо, кротуващ и вилнеещ във всички 
светли умове, живо пулсиращ с нуждите на тогавашните 
общества, той е в постоянно обращение: „малко сляп, 
малко крив“ и вместо да се разгърне в смел и волен полет – 
все върви с походка на чапла по клатещата се и нестабилна 
дъска, създадена от всевъзможни мнения, предразсъдъци и 
опасения на едни и преувеличения на други“10.
Личните превъплъщения на така видяната идея също 
страдат от оплитането в противоречия, заради което 
общественият образ на еманципацията „увисва“ между 
комичността на странността („походка на чапла“) и 
досадата на традиционната визия за женствеността, 

8 Пак там, s. 463.
9 Пак там, s. 465. Вж. също: T. Budrewicz, Przeciw legalizmowi. 
O A... B... C...” Elizy Orzeszkowej, [w:] List, nowela, opowiadanie. 
Analizy i informacje, red. T. Budrewicz, M. Bursztyńska, Kraków 
2001, s. 26-41; I. W. Żuk, Niebo w „Nizinach” Elizy Orzeszkowej: 
funkcja semantycznego kontekstu, [w:] Eliza Orzeszkowa w 
estetycznej przestrzeni krajów słowiańskich, red. S. Musijenko, N. 
Chmielnicki, Mińsk 2013. 
10 E. Orzeszkowa, цит. съч., s. 33. Вж. E. Jankowski, Eliza 
Orzeszkowa, Warszawa 1964; B. Noworolska, Eliza Orzeszkowa. 
Trwanie, pamięć, historia, Białystok 2005. 

между куриозното изключение и стереотипното 
правило: „Лъвицата и интелектуалката – това бяха най-
изтънчените оръжия, с които до този момент рутината 
убиваше своите противници, най-характерното въплъщение 
на идеята за еманципация. Точно така, от цялата тази 
еманципация усилено бяха изтъквани само лъвицата и 
интелектуалката, показваха ги като особнячки, поставяха 
ги като плашила за врабци […]. […]  тези типажи бяха 
представяни като единствения плод на еманципацията на 
жените […].  [След това Ожешкова] даде завършения образ 
на куклата и ангела […] Това наистина не бяха смешните 
особняци, нито плашилата за врабци, очите на хората, 
загледани в тях с течение на векове, привикнаха към тях, а 
сърцата поместиха в тях своите идеали“11.
Художествено потвърждение за това оплитане откриваме 
непосредствено в прозаичните премеждия на заглавната 
героиня в „Марта“ (Marta), чието спазматично и неуспешно 
търсене на собственото място в обществото е всъщност 
не друго, а драматично описание на опита за освобождаване 
от парадокса. Точно такава съдба обществото налага 
на жената, поставяйки я между сантименталната 
мечта и невъзможността за нейното осъществяване. 
Напрежението между „моето“, „собственото“ и 
„чуждото“, „вмененото“ се превръща в основен проблем 
за женския въпрос. Реторично наситените встъпителни 
абзаци на романа сякаш не оставят никакво съмнение по 
въпроса:
„Женският живот е един вечно горящ пламък на любовта – 
казват едни.
Женският живот е отричане – твърдят други.
Женският живот е майчинство – зоват трети.
Женският живот е забавление – шегуват се поредните.
Достойнството на жените е сляпата вяра – в хор се 
съгласяват всички.
Жените вярват сляпо; обичат, посвещават се, отглеждат 
деца, забавляват се… т.е. правят всичко, което светът 
им нареди да направят, и въпреки това светът ги гледа 
накриво и от време на време се обажда с някое обвинение 
или напомняне“12.
Вменените копнежи и незаслужени страдания начертават 
един парадоксален хоризонт на женските биографии, 
простиращи се между социалния фанатизъм („загърнати в 
крилете на бога на любовта“) и неумолимата конкретност 
на обществения живот („с разкървавени стъпала вървят по 
земята, борейки се за хляб, за спокойствие, за достойнство, 
леейки обилни сълзи, страдайки страшно, грешейки 
жестоко, падайки в дълбините на срама, умирайки от 
глад…“)13.
Изглежда, че предложеният от Ожешкова и показан 
от Конопницка начин да се надскочи това оплитане е 
последователното изграждане на перспективата за 
златната „парламентарна среда“. От идеологична гледна 
точка той се опира на стратегията на дистанцията, 
в текстовите категории – на изграждане на текст въз 
основа на правилата на иронията. Така конструираната 
реторична стратегия на Ожешкова се разполага извън 
„разгорещеното“ пространство на дискусията за женския 
въпрос и наред с това осмива позициите на противниците. 

11 M. Konopnicka, цит. съч., s. 464. Вж. A. Brodzka, Maria 
Konopnicka, Warszawa 1964; Wiek kobiet w literaturze, red. J. 
Zacharska, M. Kochanowski, Białystok 2002.
12 E. Orzeszkowa, Marta, Lublin 1979, s. 5. За „Марта“ вж. също: 
S. Baczyński, Eliza Orzeszkowa, „Marta”, „Cham”, „Nad Niemnem”, 
„Argonauci”, „Ad Astra”, Warszawa 1928; A. Bigay-Mianowska, 
Społeczeństwo polskie w twórczości Elizy Orzeszkowej, Kraków 
1944; J. Paszek, Kryształowo spokojne zmysły. „Maria” i „Marta” 
Elizy Orzeszkowej, [w:] Studia o twórczości Elizy Orzeszkowej, red. J. 
Paszek, Katowice 1989.
13 Пак там, s. 6. За общественото и историческото измерение 
на женската съдба: A. Czabanowska-Wróbel, 1863. Franciszka; 
A. Pekaniec, Uczestniczki, obserwatorki, komentatorki. Powstanie 
styczniowe w kobiecych autobiografiach, „LiteRacje” nr 1 (28), 
Warszawa 2013; M. Berkan-Jabłońska, Korespondencyjne spotkania 
Gabrieli z Güntherów Puzyniny i Katarzyny z Lipińskich Lewockiej, 
„Tematy i Konteksty” 2(7), red. M. Ożóg, H. Stanisz, Rzeszów 2012.
За революционната женственост, за жената революционер, вж. 
J. Ławski, Bachantki rewolucji, damy arystokracji, [w:] J. Ławski, 
Marie romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz – 
Malczewski – Krasiński, Białystok 2003, s. 662-669. 

Елиза Ожешкова и Мария Конопницка –  
двуглас за женския въпрос. От жена за жена

Поздравителен адрес, изпратен от жителите на Сувалки през 
1903 г. послучай 25-годишната литературна дейност на Мария 
Конопницка. Музей „Мария Конопницка“ в Сувалки.

Пощенска картичка с картината na A. Сеткович „Апотеоз на 
Мария Конопника“ . Музей „Мария Конопницка“ в Сувалки
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Деликатната ирония14, разчетена от Конопницка у 
авторката на „Простакът“ (Cham), се оказва не само 
начин за рационализиране на еманципаторския дискурс, но 
и изтъкване на неговата сложност. Сдържаната ирония 
надскача всички капани на парадокса: „[…] при допира с 
острото перо на Ожешкова, от куклата започнаха да се 
сипят стърготини през всички шевове, а що се отнася до 
ангела, стана ясно, че той не винаги е държал белите си 
криле в небесата и че земната кал неведнъж е полепвала по 
тях“15.
Това надскачане дава същевременно шанс да се задвижи 
универсалният хоризонт на еманципаторския проект 
на Ожешкова, тъй като извежда женския въпрос от 
„извечните“ обвързаности и рутината на стереотипното 
съпоставяне на женския свят единствено с мъжкия: „На 
практика, умът все още рядко подреждаше едно до друго 
понятията жена и човек: затова пък с охота се съпоставяха 
думите: жена и мъж. […] Трябваше да се каже, жената 
е човек толкова, колкото и мъжът. И именно това бяха 
встъпителните думи от онези „няколко“, които Ожешкова 
имаше да каже от своето място на своето общество“16.

Надскачането като задължение
Разкриването на универсалния аспект на женския 
въпрос при Ожешкова и разглеждането му в контекста 
на ежедневието кара Конопницка да обърне специално 
внимание на категорията на задължението. Удачна изходна 
точка се оказва съпоставката на мисленето на Ожешкова 
с възгледите на Клементина Хофманова, поместени в 
творбата „За отговорностите“ (O powinnościach)17; удачна, 
тъй като Конопницка показва не само специфичните 
качества в мисленето на авторката на „Низини“ („в 
своето произведение Хофманова разглежда жената 
като жена, а Ожешкова я разглежда като човек“)18, но 
подчертава и ролята на прагматиката на социалния 
живот в изграждането на еманципаторския дискурс. 
Според Конопницка този дискурс трябва да бъде запис на 
драматургията и динамиката на женското ежедневие – 
освободен от него, се превръща просто в „сиво дърво на 
теорията“19:
„Понятието „задължения на жената“ трябваше да се 
развива успоредно с развоя на всички житейски явления. Те 
се диференцират, умножават, израстват едни от други. 
Това, което беше изключение, става житейска норма, и 
обратно“20.
Ожешкова успява – а това не е, нека добавим от нас, 
правило в този дискурс – да разреши тази нелека задача, 
което коментаторката подчертава с явно задоволство. И 
в това тя съзира изключителните качества в писането на 
Ожешкова за жените: „Всичко, което Ожешкова казва по 
този въпрос, е безкрайно интересно и увлекателно, защото 
се опира на непосредствено житейско наблюдение и на 
примери ad hoc“21.
Прочитът на еманципаторския проект на Ожешкова, 
записан от Конопницка, е – както писах в началото – не 
само внимателен, но и критичен. Тъй като текстът на 
Конопницка е създаден през 1888 г., тя има възможността 
да оцени този проект в неговата цялост. Писателката 
с готовност се възползва от тази възможност. Оттук 
втората част от статията на Конопницка е посветена 
на по-късните еманципаторски текстове на авторката 
на „Марта“, преди всичко на цикъла „Писма за проблемите 
на жените“ (Listy o sprawach kobiet), който се появява през 
1884 г. на страниците на „Разсъмване“ (Świt)22. Разглеждан 
от тази перспектива, трактатът от 1870 г. не губи нищо 
от своята социална атрактивност, въпреки че показва 
някои ранни недостатъци в писателската техника23.
Прочитът в цялост позволява на Конопницка 
да разкрие и нещо рядко подчертавано от 
коментаторите на Ожешкова, а именно ироничната 
склонност в нейното мислене. Навярно точно 
иронията, което е удивително, спасява социалното 
измерение на женския въпрос при Ожешкова, като 
създава от писани по различно време текстове една 
съгласувана цялост: „Каква изтънченост на иронията, 
какво майсторство в нанасянето и отвръщането на 
удари. Уж е само говорене, а оставя след себе си следи 
като прорез от нож“24.
Как всъщност се реализира тази иронична склонност 
в мисленето на писателката? Как успява да преодолее 
оксиморонното предизвикателство на изтънчената ирония, 
която обединява бъбривата откровеност и безмилостния 
удар с нож? Както предполага един от изследователите: 
„[…] Ожешкова не надскача границата на иронията като 
основен писателски похват и като визия за света. Използва 
14 M. Konopnicka, цит съч., s. 473. За различните прояви на 
иронията вж.: Powaga ironii, pod red. A. Dody, Toruń 2004; Z. 
Mitosek, Co z tą ironią?, Gdańsk 2012.
15 Пак там, s. 465
16 Пак там.
17 Пак там, s. 466. Вж. J. E. Dąbrowska, Klementyna. Rzecz o 
Klementynie z Tańskich Hoffmanowej, Białystok 2012. 
18 Пак там.
19 Пак там, s. 467. В този контекст вж.: K. Kłosińska, Miniatury. 
Czytanie i pisanie „kobiece”, Katowice 2006; Autobiografizm w kulturze 
współczesnej, red. K. Citko, M. Morozewicz, Białystok 2013.
20 Пак там, s. 466. 
21 Пак там, s. 468.
22 Пак там, s. 470. 
23 Пак там, s. 469-470.
24 Пак там, s. 473-474.

иронията, отново и отново тя проблясва при нея, но не 
я прилага като оръжие в битка или кардинален начин за 
възприемане на човека и света“. С една дума: писателката 
иронизира, но не е иронична. Иронична е напълно осъзнато и 
безусловно, по рождение и с чувство за своята мисия25.
Тази естествена склонност към иронизиране се забелязва 
отдавна дори в ранните, тенденциозни романи на 
Ожешкова: „Шеговитостта – пише Мария Жмигродзка 
във връзка с описаните „програмно иронични“ романтични 
перипетии на героя от „Весела теория и тъжна практика“ 
(Wesoła teoria i smutna praktyka, 1872) – като естетически 
канон в атмосферата на романса определя не само начина 
за оформяне на еротичния сюжет, но и картината на 
романовия свят. В този тон обичайно са издържани 
предисловията на автора и откъсите, очертаващи 
рамките на романовата реалност […] Същият този 
пълен с иронична дистанция стил е характерен за начина 
на въвеждане на романовите герои – особено негативно 
представените второстепенни персонажи, както и 
коментарите, с които разказвачът описва техния 
външен вид и поведение“26. Според изследователката в 
„Помпалински“ (Pompalińscy, 1876) „шеговитостта ще се 
трансформира в ироничен сарказъм“, на свой ред в „Последна 
любов“ (Ostatnia miłość, 1876) се стига до „снижаване на 
„високия“ стил, с който разказвачът предава откъсите от 
романса, обрисуващи неуспехите на деликатните натури и 
възвишените стремежи на пионерите на прогреса“27. С една 
дума: иронизиращата с финес в тенденциозните романи 
Ожешкова се оказва наред с това и деликатна публицистка 
с безспорно иронична дистанция към света и неговите 
проблеми.
Ироничната склонност в мисленето на Ожешкова, успешно 
описана от Мария Конопницка, позволява на последната 
да нарече еманципаторските текстове на авторката на 
„Марта“ „социален памфлет“28. В това утвърдително 
определение все пак не фигурира една – според Конопницка 
притеснителна – тенденция. В очерка за индийската жена 

тя забелязва един фантасмагоричен дефект, който започва 
прекомерно да профилира мисленето на Ожешкова, сякаш 
писателката опасно се прицелва в идеала, изоставяйки 
по този начин сложната и многообразна материя на 
реалността. Деликатната ирония на авторката на 
„Край Неман“ се оказва прекалено деликатна в борбата с 
вкоренения в културата стереотип, а идеалът се оказва 
негов съюзник: „И това е недостатъкът на този очерк“29.

Превод от полски: ЖАНА СТАНЧЕВА

Преводът е направен по: Anna Janicka. Eliza Orzeszkowa i 
Maria Konopnicka – dwugłos w kwestii kobiecej. – w: Tradycja i 
zmiana. Literackie modele dziewiętnastowieczności: pozytywizm i 
„obrzeża”, Białystok 2015.

25 Вж. J. Ławski, Ironia i idea. Obrazki greckie Marii Konopnickiej 
i Elizy Orzeszkowej, [w:] Twórczość Elizy Orzeszkowej w estetycznej 
przestrzeni współczesności, red. S. Musijenko, Grodno 2011. Вж. също: 
P. Łaguna, Ironia jako postawa i jako wyraz. (Z zagadnień teoretycznych 
ironii), przedmowa W. Maciąg, Wrocław – Kraków 1984; W. Szturc, 
Ironia romantyczna. Pojęcie, granice, poetyka, Warszawa 1992; W. 
Szturc, Osiem szkiców o ironii, Kraków 1994.
26 M. Żmigrodzka, Orzeszkowa. Młodość pozytywizmu, Warszawa 
1965, s. 48. Вж. K. Jakowska, Nad kompozycją dojrzałej prozy Elizy 
Orzeszkowej; J. Bachórz, Dlaczego Orzeszkowa?, [w:] Twórczość Elizy 
Orzeszkowej w estetycznej przestrzeni współczesności, s; 125-131, 43-50.
27 Пак там.
28 M. Konopnicka, цит. съч., s. 473.
29 Пак там, s. 476. Вж. също: G. Ritz, Ironia romantyczna jako forma 
przełamania nowego modelu literatury narodowej i 
jako jej rozszerzenie, [w:] G. Ritz, Poeta romantyczny i nieromantyczne 
czasy. Juliusz Słowacki w drodze do Europy – pamiętniki polskie na 
tropach narodowej tożsamości, przeł. M. Łakasiewicz, Kraków 2011. 

Кристалната планина на джуджетата от  „Джуджетата 
и Мариша“, Илюстрация М. Шанцер

Мария Конопницка

Поезия за деца

Дъга

– Кой те теб, дъга прекрасна,
шалче седмоцветно,
в облака е нарисувал –
чудо мимолетно?

– Слънчицето ме рисува
под дъжда проливен:
бърже му подал боичка
сам зюмбюлът дивен.

Другите цветенца също
дали му обилно.
Нарисувало ме в знак, че
пак ще грейне силно!

Джудженца

Истина ли е, не е ли,
смятайте сами, детенца.
Без да знам как са се взели –
има на света джудженца.

Те са твърде странно племе,
дребни като боровинки.
А невярващ нека вземе
и разпита стари стринки.

Под дърво, скали, цветенца,
в шкафове и зад леглата
спотаяват се джудженца –
в градовете, по селата.

Не вредят, но се закачат.
Агънцето на огнище,
щом залиса се готвачът,
тайничко въртят на шиш те.

Някое сланинка гризне,
друго отнесе трошичка,
трето захар ще си лизне
по забравена лъжичка.

Те на кончетата сплитат
дълги гриви и опашки,
за децата често питат,
носят книжки и играчки...

Всичко правят бързо, тихо
и да знайте, нямат спирка.
Хихи-хаха, хахо-хихо –
пеят, смеят се и свиркат.

....................

Както и да ти се струва
(някой вярва, друг отрича),
тез джудженца съществуват!
Питай стринка, леля, чичо.

Превод от полски: КАМЕН РИКЕВ



8Литературен вестник 25-31.05.2022

Сцена
Редактор на страницата
КАМЕЛИЯ НИКОЛОВА

Между 9 и 19 май под този надслов се проведе 15-ото 
издание на Международния фестивал за съвременен танц 
и пърформанс „Антистатик“. Тазгодишната програма 
беше особено интензивна защото освен 7 международни 
представления от Германия, Белгия, Хърватия, 
Словения и Северна Македония в рамките на фестивала 
беше проведено и 3-ото издание на Българска танцова 
платформа. Инициативата представи най-скорошната 
работа на български хореографи и танцови артисти пред 
предварително поканена професионална международна 
публика от куратори, директори на фестивали и 
критици с намерението те да проявят интерес към 
нашата сцена и да поканят някои от показаните 
представления. Между 11 и 14 май бяха представени 
общо 13 продукции от артистите Филип Миланов, 
Жана Пенчева, Александар Георгиев, Дарио Дамас, Петя 
Стойкова, Християн Бакалов, Живко Желязков, Галина 
Борисова, Ива Свещарова, Вили Прагер, Ина Гергинова, 
Станислав Генадиев, Виолета Витанова, Ясен Василев и 
Марион Дърова.

Сред тази наситена програма е трудно е да се открои 
само едно събитие, на което да се отдели повече 
време за анализ. Категорично в съзнанието ми като 
зрител се отпечатва преживяването от срещата 
между съвременния танц и визуалните изкуства в 
пространството на Национална галерия „Квадрат 
500“. В опит да се създаде артистичен диалог между 
движещото се (танцуващо) тяло и статичната картина 
или скулптура бяха създадени представленията „Дуети с 
абстракции“ от и с Юлиан Вебер и „Moving in squares” – 
представяне на резултата от двуседмична хореографска 
лаборатория между Юлиан Вебер и българските 
артисти Галина Борисова, Зорница Стоянова, Виолета 
Витанова, Станислав Генадиев и Войн де Войн. „Дуети с 
абстракции“ беше откриващото събитие на фестивала и 
в него Юлиан Вебер показа не само впечатляваща танцова 
техника, но също и своя авторски начин, по който „чете“ 
пространството в диалог с произведенията „Стъклената 
кана“ (1933) на художника и скулптор Иван Ненов (1902-
1997), „Прозорец“ (1969) на живописеца Найден Петков 
(1918-1989), както и с кинетичната скулптура „Каприз“ 
(1982) на визуалната артистка Лин Емери (1926-2021). 
В хода на представлението той многократно напускаше 
импровизираната сцена на 6-ия етаж на галерията, 
излизаше извън вратите, към терасата, спускаше се 
към аварийните изходи, прелиташе около картините и 
скулптурата. Облечен в семпъл светлосин костюм от 
панталон и риза, Юлиан Вебер често „превключваше“ 
своите режими на движение – от силно насечен, 
почти конвулсивен език на тялото, през свободна 
експресия, до съвсем минималистично присъствие, той 
влагаше енергия не само в артикулирането на диалог 
между себе си и произведенията на изкуството, но и 
също с предметите наоколо – тонколони, китара… 
Изпълнението му внушаваше желание за деструкция, 
копнеж към свързване, общуване със статичния свят 
наоколо и изразяване на парадоксалната невъзможност 
това да се случи. Безспорно талантлив и представящ 
сравнително непознатия у нас перформативен 
потенциал, който несценичните пространства като 
галерията отключват, Юлиан Вебер даде определено 
силен старт на фестивала.
Той беше последван от едно много различно като 
естетика представление – „Странни чужди тела“ от 
Зуфит Симон (Германия). Тя представи минималистичен 
прочит на философския труд от Жан-Люк Нанси, „58 
индекса за тялото“, наподобяващ философски списък от 
концепции и кратки, понякога противоречащи си бележки 
относно човешкото тяло. В хода на представлението 

тримата изпълнители преминаваха 
между различни позиции, създавайки 
скулптури или форми на взаимодействие 

един с друг,  композирайки кратки действия помежду 
си и поотделно, изпълнени премерено и пестеливо. 
Голотата на изпълнителите беше съществена част 
от въздействието на представлението, тъй като тя 
създаваше усещане за автентичност и уязвимост, 
за призив към приемането на реалността на тялото 
такава, каквото е. След края на представлението 
разговорът между артистите и публиката, модериран 
от философа Боян Манчев, отключи нови възможности 
за интерпретация (или отказ от такава) – той 
коментираше идеите на Жан-Люк Нанси, негов личен 
приятел, отражението на сърдечната трансплантация, 
която е преживял, върху творчеството му; 
освобождаващия потенциал, който философията му 
подсказва като насоки в развитието на съвременния 
танц в последните десетилетия.
В хода на следващите дни на третото издание на 
Българската танцова платформа за мен особено се 
открои представлението на Steam room “Dragon a.k.a 
PHOENIX” не само заради енергията на изпълнителите 
Жана Пенчева, Александар Георгиев и Дарио Дамас, но 
и заради способността им да надградят усилията си 
отвъд посоката на техния предходен проект „Dragon 
a.k.a PONY”, като доразвива мотиви и открива нови 
ходове чрез него. След бурно, еклектично и наситено с 

„Танцувай, за да те танцуват“ – още едно запомнящо 
се издание на Международния фестивал за съвременен 
танц и пърформанс „Антистатик“

 „Лечители“, концепция и хореография Ясна Л. Виновършки, 
Германия – Хърватия, фотограф Силвия Доган  

танцови  композиции представление тримата изпълниха 
един монолог, който обръща всичко изтанцувано дотук 
в посоката на фината самоирония, с която показват 
дистанция и възможност да погледнат критично, 
отвъд удоволствието от танца. Сред запомнящите се 
представления беше също и „Преди края… (на света)“ на 
Ива Свещарова и Вили Прагер, в което по интелигентен 
и изобретателен в сценичния си език начин бяха 
коментирани сложните процеси по пътя на приемането 
на факта, че животът има своя край и възможните 
емоционални катаклизми, което това осъзнаване 
поражда. В крайна сметка желанието за танц и движение 
имат силата да противодействат на нагона за (само)
разрушение тъй като в основата си това е желание за 
живот. 
В следващия ден фестивалната програма представи 
резултатите от хореографската лаборатория, 
„Moving in Squares”. Артистите работеха със 
следните произведения от художниците Станислав 
Генадиев – Петър Дочев, „Площадна“, Виолета 
Витанова – Динко Стоев, „Пейзаж с фетиш“, Зорница 
Стоянова – Десислава Минчева, „Портрет в червено“, 
Галина Борисова – Николай Абрашев, „Композиция 
женска фигура“, Войн де Войн – Ренато Гутузо, 
„Човекът с вестник“. Всеки артист беше развил свой 
перформативен отговор на картината, с която е 

работил. Стратегиите, които бяха предприели, бяха 
коренно различни – от завършена танцова миниатюра с 
интензивност на присъствието (Станислав Генадиев), 
през фриволно позициониране на действия в галерията 
като подкопаване на сериозността (Виолета Витанова), 
експресия в духа на виенския акционизъм (Войн де 
Войн), позиционирането на тялото като инсталация 
(Зорница Стоянова) и пренасяне на политически и 
социален коментар в контекста на галерията (Галина 
Борисова). По този начин многообразието от начини, 
по които танцовите артисти влизаха в диалог с 
визуалното изкуство, подсказваха огромния потенциал 
за включване на широк мащаб от изразни средства като 
контрастиране, реконтекстуализиране, задълбочаване в 
теоретични и лични изследвания,  въплъщение, игривост, 
освобождаване и разширяване. Това е един недостатъчно 
изследван път на съвременния танц в несценичен 
контекст, който притежава качества за представяне и в 
самостоятелно представление.
В следващите фестивални дни силно впечатление 
направиха представленията: „Голдбергови вариации“ 
от Михаил Вандевелде (Белгия) заради виртуозното 
изпълнение на произведението от Бах на акордеон и 
включването на танцьор със специфични потребности 
на сцената, който стоеше не просто равностойно до 
своите колеги, но имаше силно физическо присъствие, 
показвайки невероятни възможности; „Колко 
кубични см е позволено на тялото ми да обитава“ от 
Соня Преград (Хърватия), където изследването на 
женствеността противопоставяше изразни средства 
от съвременния танц с визиите на изпълнителките 
като драг кралици и това придаваше любопитен 
контраст между начина им на движение и начина, 
по който изглеждат. Представлението „Лечители“ 
от Ясна Л. Виновършки беше адаптирано специално 
към историята на „Топлоцентрала“ и с фина ирония 
композираше лекуването на пространството като 
серия от нелогични действия, жестове и приятен 
контраст между сериозния вид на изпълнителите и 
ирационалността на поведението им. „Отговарям“ на 
Виктория Илиоска (Северна Македония) представляваше 
автобиографично, почти документално изследване 
на идентичността, редувайки интензивни физически 
епизоди с търсене на истината за нейния произход. Като 
закриващо представление „Предметиране“ от словенския 
артист Ян Розман предложи бягство от баналността в 
една съвсем различна естетика – в която предметите 
провокират интуицията на артиста по максимално 
непредсказуем начин. Действията, които видяхме от 
него, бяха неочаквани, почти екстремни в интензитета 
си, но овладени благодарение на силното присъствие и 
импровизационен талант на артиста. 
Представленията от международната програма бяха 
силни, различаващи се едно от друго и със сигурност 
представиха естетики, непознати за българския танцов 
контекст. Като че ли именно смелостта на артистите 
да навлязат и да изследват непозната артистична 
територия, да избягат от познатото и да открият и 
предложат нови ходове за комуникация със зрителите 
бяха особено ценни. Безспорно едно успешно 15-о издание 
за фестивала „Антистатик“, с нетърпение очакваме 
следващото.

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА

„Голдбергови вариации“, хореография Михаил Вандевелде, Белгия, 
фотограф Том Калемин

На 16 май фестивалът „Нова българска драма“ в Шумен 
завърши. След пресконференция с журналисти и гости 
на форума и след моноспектакъла „Камбаната“ на Деян 
Донков журито обяви наградите. 
Награда за драматургия не се присъжда. 
За женска роля беше присъдена колективна награда – на 
Светлана Янчева, Анастасия Лютова и Весела Бабинова 
за „Боклук“ от Елена Телбис, Театър 199. 
Наградата за мъжка роля получи Деян Донков за ролята 
на Вено в моноспектакъла „Камбаната“ по романа на 
Недялко Славов. 
Награда за цялостен спектакъл получи „Една българка“ 
по едноимения разказ на Иван Вазов – моноспектакъл на 
Снежина Петрова, „Легал арт център“.
Наградата за режисура беше присъдена на Ивайло 
Христов за „Боклук“ от Елена Телбис в Театър 199. 
Кети Маринова бе удостоена с Наградата за 
сценография за работата є в спектакъла „Активно 
вещество“, автор Дия Мантова, „Форсмажор студио“ 
– София. 
Асен Аврамов беше отличен с Наградата за авторска 

музика за „Една българка“ – „Легал арт център“.
Наградата на публиката получи „Боклук“ от Елена 
Телбис на Театър 199.

Очаквайте в един от следващите броеве нашия отзив за 
фестивала.

Завърши фестивалът „Нова българска 
драма“ – Шумен 2022
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Йоанна Кулчинска-Крук

И рече Мариам: душата ми величае Господа
Евангелие на св. Лука, Брестка Библия (1:46)1

Стихосбирката „Италия“ на Мария Конопницка е 
публикувана във Варшава през 1901 г. Томът се състои 
от няколко части, предшествани от инвокация, 
включително цикъла „Мадона“, съдържащ десет 
творби, вдъхновени от творчеството на италианските 
художници от XIV (Треченто), XV (Куатроченто) и 
XVI век (Чинкуеченто) – Чимабуе, Джото, Виварини, 
Кореджо, Рафаело, Луини, Ботичели. Изключение 
прави стихотворението, посветено на създаването 
на скулптура от неизвестен майстор („Игнотус“), 
намираща се в криптата на средновековното абатство 
„Сен Виктор“ в Марсилия.
Когато обсъждаме въпроса за един от най-често 
срещаните християнски мотиви в литературата 
и изкуството, си струва да се отбележи неговата 
генеалогия. Мадоната („Богородица“), или Дева Мария с 
Младенеца, е основният и вечен мотив на марианската 
иконография, присъстващ във всички области на 
изобразителното изкуство2. Според византийската 
традиция3, която е важна и за развитието на полската 
култура, изображенията на Божията майка са 
създадени по образец на иконите на евангелиста 
св. Лука, лекар и художник4, за когото се 
твърди, че е изобразил Мария три пъти през 
живота си. Тези изображения са основните, 
канонични иконографски типове: „Елеуса“ – 
„Милостивата“ или „Състрадателната“, 
„Одигитрия“ – „Пътеводителката“ и 
молещата се с вдигнати ръце фигура на 
„Оранта“5.
От трите основни иконографски 
типа, споменати от Конопницка 
в цикъла „Мадона“, италианските 
художници използват два от тях – 
„Милостивата“, „Състрадателната“ 
(„Елеуса“) и Пътеводителката 
(„Одигитрия“). В творбите им могат 
да се открият и препратки към 
моделите на „Престолната Мадона“ 
и „Богородица на Страстите“6. 
Поетесата залага на два основни 
модела – литературния, съдържащ 
се в Евангелието, („Магнификат“) и 
живописния – „Елеуса“. 
Мотивът за Богородица е един 
от най-често присъстващите в 
произведенията на полските поети7, а 
проявите му се основават на богословските 
и литературните образци на пресъздаване 
в изкуството на западното и византийско-
славянското християнство. Още в средновековните 
религиозни песни образът на Пресветата Богородица 
присъства в контекста на историята на Спасението 
в изображенията на Благовещение, Въплъщение, 
Рождество Христово, Страстите Христови и Неговата 
смърт и Успение Богородично. Нейните добродетели, 
физическа и духовна красота, смирение и милосърдие 
са възхвалявани в молитвено-хвалебствените песни. 
Творбите, в които молитвите директно се обръщат към 
Царицата на небето и земята, застъпницата пред своя 
Син, се характеризират с патетичен тон, напомнящ на 

1 Вж. Евангелие от св. Лука, в: Брестка Библия 1563, инициатор 
на изданието и координатор P. Krolikowski, Clifton-Kraków 
2003, s. 912; Библия на Хилядолетието, Стар и Нов Завет в 
превод от оригиналните езици, съст. група полски библиоведи 
по инициатива на бенедектинците от Тинец, Poznań 2003, s. 
1203. Бел. ред. – Библия на Хилядолетието (Biblia Tysiąclecia) 
представлява превод на Светото писание, публикуван през 1965 
г. и неколкократно преиздаван и редактиран като основния 
съвременен полски вариант на Библията.
2 K. Kluzowicz, Maria. Ikonografia, в: Religia. Encyklopedia PWN, t. 
6, red. T. Gadacz, B. Milerski, Warszawa 2002, s. 425. 
3 Вж. J. Kremer, Kilka słów o epoce, w której rozkwitła sztuka 
byzantyńska, Kraków 1856, s. 17; Bizancjum – prawosławie – 
romantyzm. Tradycja wschodnia w kulturze XIX wieku, red. J. Ławski, 
K. Korotkich, Białystok 2004.
4 Вж. R. van der Weyden, Św. Łukasz malujący Madonnę (1435-1440).  
5 Вж. O. Popova, E. Smirnova, P. Cortesi, Ikony. Ikony różnych 
kręgów kulturowych od VI w. po czasy współczesne, Warszawa 2000, 
s. 14-17; K. Kluzowicz, Maria. Ikonografia, в: Religia. Encyklopedia 
PWN, s. 426; H.-W. Haussing, Historia kultury bizantyńskiej, przeł. T. 
Zabłudowski, Warszawa 1969, s. 246-247, 444.
6 Вж. O. Popova, E. Smirnova, P. Cortesi, Ikony, s. 92-95.
7 Вж. J. Tretiak, Najświętsza Panna w poezji polskiej, Kraków 
1904; Matka Boska w poezji polskiej (t. 1: Szkice o dziejach 
motywu; t. 2, Antologia), oprac. M. Jasińska, Z. Jastrzębski, T. 
Kłak, S. Nieznanowski, A. Paluchowski, S. Sawicki, Lublin 1959; 
Problematyka religijna w literaurze pozytywizmu i Młodej Polski, red. 
H. Filipkowska, S. Fita, Lublin 1999; Poszukiwanie świadectw. Szkice 
o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku 
XX wieku, red. J.A. Malik, Lublin 2008. Антологииe: Polska 
poezja Maryjna. Antologia, w układzie T. Jodełki, z przedmową J. 
Zawieyskiego, Niepokalanów 1949; Z głębokości... Antologia polskiej 
modlitwy poetyckiej, wstęp, wybór i opracowanie A. Jastrzębski, A. 
Posiad, Warszawa 1966; Przedziwna Matka Stworzyciela swego. 
Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej, wybór, oprac., wstęp R. 
Mazurkiewicz, Warszawa 2008.

литургичната традиция8.
В епохата на позитивизма споменаването на Пресветата 
Дева Мария обикновено се среща в религиозните и 
патриотичните произведения, които продължават 
традицията на Романтизма. Тези текстове представят 
образа на покровителката, утешителката, кралицата 
на Полша и Божия майка – хетманка9. Отделен феномен 
на литературното преосмисляне на мотива за Мадоната 
са произведенията, отнасящи се до събития от живота 
на Богородица, известни от Евангелията. Според Мария 
Яшинска тези поетически творби могат да бъдат 
разделени на „художествени“ и „психологизиращи“10. 
Разновидностите, чиято описателна част е оформена от 
иконографската традиция, изобразяваща Божията майка 
като въплъщение на красотата и съчетаваща нейната 
свята фигура с пряко съзерцание11, са изключително 
важни за разглеждането на образите на Мадоната в 
поезията на Мария Конопницка12.
Думите от химна „Магнификат“, цитирани от св. 
Лука, могат да бъдат ключът към разбирането на 
поетичната рецепция на произведенията на изкуството, 

за които говори поетесата. Евангелист Лука е първият 
„художник“, създател на словесно-иконичния – библейско-
пластичен портрет на Мария. По този начин текстът 
на „Магнификат“ в Евангелието и византийската 
икона на Мадоната („Елеуса“) се превръщат в двата 
архитекста, към които се обръщат авторите на 
поемата и на картината. Лирическото произведение 
„Ботичели. Магнификат“, също като останалите 
произведения от цикъла „Мадона“, не е класическа 
екфраза. Поетесата не описва произведението на 
изкуството и не се спира на нито един от елементите на 
художествената композиция. Вдъхновена от картината, 
тя създава рефлексивна песен, в която са изразени 
чувствата на страдащата жена. Заглавието препраща 
към картината на Ботичели „Мадона Магнификат“ и 
посочва първоначалния източник на вдъхновение, който 
за художниците е фрагмент13 от химн от Евангелието 
на св. Лука. Ботичели препраща към библейското 
послание чрез отворена книга, в която Мария записва 
съдържанието на „Магнификат“. Поетесата започва 
творбата си с апостроф – „И така величай, душо моя, 
Господа...“, и го развива в шест строфи, посветени на 
положението на бременната Мария. Повелителната 
форма на глагола „величая“ се появява само в 
калвинистката Брестка Библия (1563). В католическите 
преводи на отец Якуб Вуйек, както и в Библията 
на Хилядолетието, а също и в протестантските, 
Гданската и Варшавската Библия, тези думи са цитирани 

8 Przedziwna Matka Stworzyciela swego, s. 7-9.
9 Вж. M. Jasińska, Matka Boska w poezji poromantycznej (do r. 
1918), w: Matka Boska w poezji polskiej, oprac. M. Jasińska i in., t. 1, 
s. 119-146. 
10 Пак там, s. 128.
11 Пак там, s. 140-142.
12 Вж. Matka Boska w poezji polskiej, t. 2: Antologia, s. 136, 155-156. 
13 Biblia Tysiąclecia, s. 1203.

с изявителната форма „величая“14. Трудно е обаче да 
се каже дали Конопницка използва граматическата 
форма на глагола, заимствана от калвинисткия превод, 
или я трансформира, за да подчертае значението на 
поетическото послание. При анализа на творбата преди 
всичко трябва да се обърне внимание на семантичната 
реинтерпретация на библейския15 и иконичния начин, по 
който поетесата представя Мария. Според поетесата 
Мадоната е скръбна майка, жена, за която бъдещото 
страдание на сина є става причина за трагичната є 
съдба. Съсредоточаването на вниманието върху образа 
на Мария, която е синоним на всяка майка16, се превръща 
в една от основните цели на Конопницка. Същността 
на творбата „Ботичели. Магнификат“, както и 
на останалите лирични творби, включени в цикъла 
„Мадона“, е духовно и екзистенциално преживяване. То 
е пряко свързано със съзидателния акт и с творческия 
акт, както и с творческото и родителското съзнание. 
Поетесата се опитва да насочи вниманието и върху 
мотивацията на човешкото творчество, силата на духа, 
която побеждава слабостите на тялото. Този въпрос е 
разгледан по-нататък в текста. Тук си струва да бъдат 
представени подробности, които позволяват да бъде 
възстановен „психологическият“ портрет на Мадоната. 
Мария, подвластна на волята на старозаветния Бог, 
моли за благодатта на любовта и вярата в смисъла на 

страданието: „... величай, душо моя, Господа…“17. 
Поетесата се опитва да отговори на въпроса 

защо обявяването на нейната болка и скръб 
трябва да бъде причина за възхвала на Бог. 

Мария страда заедно със своя Син, изпълнена 
е с Неговата болка и също като Него е 
самотна в очакването на Гетсиманската 
градина и Голгота18. Конопницка представя 
на преден план изпълненото с болка 
майчинство на Мария, болка, която е 
трудно да бъде разбрана от хората. 
Мария чувства, че страданието, което 
изпитва, задето е вписана в Божия 
план, трябва да я накара да слави 
Господа. Тя изразява с думи колко є е 
трудно19: „че за Негова слава и чест / 
Всяко стъбло в меч на скръбта са 
превръща!“. Страданието на Сина е 
страдание на майката. В последния 
стих думите на Мадоната звучат като 
въздишка: „... O, магнификат!... Величай, 

душо моя, Господа!...“. В тази особена 
молитва, изпълнена не само със скръб, но 

и с доверие, Мария представя себе си като 
жена, майка и слугиня на Господа. 

Как тогава да тълкуваме пространната 
парафраза на Конопницка към оформената като 

тондо оригинална композиция на картината 
на Ботичели? Изглежда, че поетическият изказ 

на Мадоната допълва иконографското изображение, 
подчертавайки преживяванията на персонажа. 

Картината набляга върху близката връзка между 
майката и детето. Божията майка подкрепя с лявата 
си ръка седящото в скута є Дете, а с дясната изписва 
думите на „Магнификат“ върху страниците на книга. 
Малкият Исус е обърнал погледа си към майка си, ръцете 
му лежат на нейните длани. Около тях има група от 
пет фигури, облечени в цветни костюми от епохата. 
Двама от тях държат корона над главата на Мадоната. 
Конопницка обаче не споменава тази сцена, не отбелязва 
декоративното, сложното изпълнение на изображението 
или неговата композиция. Не се позовава и на детайлите 
в картината. Поетесата насочва вниманието си към 
тъжното лице на Мадоната. Нито една от фигурите, 
показани от художника, не е радостна, а най-много „леко 
усмихната“. Сцената изглежда ярка. Златната є чистота 
е подчертана от перспективата и спокойния пейзаж 
на фона на фигуралната композиция. За въздействащия 
характер на поетическото изображение свидетелства 
опитът за психологическа интерпретация на образа от 
страна на Конопницка, за която Мария е преди всичко 
страдаща майка. Така поетесата чете образа, следвайки 
стъпките на Ботичели, и се позовава на изобразителния 
и литературния модел, на портрета на Мадоната и на 
химна „Магнификат“, чийто прототип е създаден от св. 
Лука. Подобно тълкуване може да се направи и при анализа 

14 Пак там.
15 Вж. Z. Mocarska-Tycowa, Motywy biblijne w poezji Marii 
Konopnickiej, w: Inspiracje i motywy bblijne w literaturze 
pozytywizmu i Młodej Polski, s. 35-39. 
16 Пак там, s. 32-34
17 Вж. M. Konopnicka, Italia, Warszawa 1901, s. 141. 
18 Пак там, s. 141-142.
19 Вж. A. Mazur, Absolut i forma: o Italii Marii Konopnickiej, w: 
Poszukiwanie świadectw. Szkice o problematyce religijnej w literaturze II 
połowy XIX i początku XX wieku, s. 138. 
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на твобрата, озаглавена „Ботичели“, която най-вероятно 
се отнася към картината „Мадона с нар“, създадена 
около 1487 г. Съмненията относно идентификацията на 
творбата се дължат на факта, че Сандро Ботичели е 
автор на много подобни композиции. Атрибуцията на това 
произведение се определя от елементите, които поетесата 
е вмъкнала в творбата – група ангели, които служат на 
Мадоната, и сравнението на Исус с плод. Сравнението 
на малкия Исус с плода може да има две връзки: първата 
от които е „Ангелският поздрав“, молитвата, в която 
„благословен е плодът на живота“ на Мария, а втората се 
отнася до традицията, в която нарът символизира живота 
и смъртта20. Липсват достатъчно подсказки, определящи 
позата на Мадоната, която Ботичели изобразява по 
подобен начин в много картини. Разпознаването на 
картината е възможно и благодарение на информацията, 
съдържаща се в първото издание на „Италия“ за галерия 
„Уфици“, където творбата се съхранява от 1780 г. насам. 
Образът на Мадоната в творчеството на Ботичели е образ 
на майката, предвестник на страданието, чиято стигма 
е вечната болка. Този портрет изглежда е най-отдалечен 
от престолните изображения на Дева Мария, изпълнени 
със злато и блясък, дело на Чимабуе, Дучо или Джото. 
Лирическият подход на Ботичели към мотива се различава 
от поетическата рефлексия на Конопницка, в която 
Мадоната е преди всичко олицетворение на човешкото 
страдание. В тази творба поетесата доближава болезнения 
портрет на Мария до образа на една обикновена жена. От 
значение е и стилизацията на твобрата, която подчертава 
връзката є с народната песенна традиция и включва 
елементи на оплакване.
Тъга съпътства и Сикстинската Мадона на Рафаело 
Санти, която според новата иконография се 
приема като Застъпница. В стилизираната, 
отчасти диалогизирана песен на Конопницка 
„Рафаело. Систина“ Мадоната е тиха, 
замислена. Заедно с Младенеца тя бърза да 
слезе от небето, за да донесе помощ на 
нещастните жители на една мрачна, 
самотна земя. Конопницка изобразява 
Мадоната, Застъпница и Помощница, 
като скромна селска жена. Подобно 
на картината на Рафаело, Мария е 
с боси крака, но вместо развяваща 
се червена рокля и синьо наметало, 
тя носи избелели ленени одежди. 
Нейната нежност и доброта се 
подчертават от многобройни 
умалителни и несложен, подобен 
на песен диалог с коленичилите 
край пътя фигури21. Чрез това 
изображение Мадоната се доближава 
до обикновените хора, които се 
нуждаят от нейната подкрепа и 
майчина любов. По подобен начин 
Конопницка представя образа на 
Мадоната в творбата „Джото“. 
В произведението престолната, 
монументална Мадона на Джото е тиха, 
нежна жена, облечена в ленена роба. За 
поетесата най-важен е нейният портрет – 
замислено, тъжно лице.
В друга от творбите, вдъхновени от картината 
на Рафаело „Мадона дел карделино“ („Мадоната с 
щиглеца“), художествената концепция на Конопницка 
изненадва с въвеждането на изказване от първо лице на 
малкия Исус. Разположеното в централната част на 
поетическата композиция обявяване на мъченическата 
Му смърт на кръста, увенчаването Му с трънен венец за 
спасението на света, е шокиращо, почти натуралистично 
изображение на събитията, символ на които в картината 
на Рафаело е невзрачният щиглец22. В първата част на 
творбата поетесата описва изобразената в картината 
сцена с точност, която досега е било трудно да се забележи. 
Дихотомията между тъгата и радостта от 
майчинството, основна за образите на Мадоната, е изразена 
в творбата „Кореджо“, написана в дистих. На картината 
от галерия „Уфици“ Богородица държи Младенеца, който 
е обърнат с любопитство към ангела, свирещ на цигулка. 
Другият ангел, който държи лира, гледа тъжно към 
Мадоната. Сред облаците, в златисто сияние, над фигурите 
се виждат лицата на малки деца, които като ангелски хор 
съпровождат музиката на инструментите. Възползвайки 
се от семантичната опозиция, въведена на ниво дистих, 

20 Вж. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, przeł. i oprac. W. 
Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, wybór ilustracji i komentarz 
T. Łozińska, Warszawa 1990, s. 163-166.
 21  Вж. W. Olkusz, Szczęśliwy mariaż literatury i malarstwa, s. 46. 
                                                                                        22  Вж. D. Forstner, Świat symboliki 

chrześcijańskiej, обяснение към 
фиг. 70; W. Olkusz, Szczęśliwy 
mariaż literatury i malarstwa, s. 48.

Конопницка композира трогателна песен23 за живота и 
смъртта.
Струва си да посветим няколко думи на начина, по който 
Конопницка използва цветовете24. Трудно бихме открили 
в „Ботичели. Магнификат“, както и в други творби от 
цикъла „Мадона“ фрагмент, който да посочи типичните за 
художника опити да пресъздаде рисунъка, цветно петно, 
да моделира твърдо тяло с помощта на светлосянката. 
Конопницка създава цветовете на своите поетични 
картини, като посочва цветовете и особеностите на 
предметите: бялото на лилията, сравнено със зрънце 
седефено-златиста сълза, черното на земята, кафявото на 
тръните, червеното на зората, златото на светкавицата, 
блясъка на меча. Със своите контрастни цветове 
картината, нарисувана от поетесата, е по-близка до 
най-старите изображения на Богородица с Младенеца, 
отколкото до възвишените картини на майстора от 
края на XV и началото на XVI в. Този тип колорит би 
бил подходящ за картините на Чимабуе и Джото, към 
които обаче Конопницка запазва, както и в много други 
творби от цикъла „Мадона“, импресионистичния начин 
на възприятие. Поетесата разширява обхвата на своето 
увлечение от парнасизма и символизма25, като включва още 
едно значимо течение в изкуството от втората половина 
на XIX в. Вместо линеарност тя използва трептенето 
на светлината, разнообразна наситеност на цветовете 
и дискретни светлосенки. Чувствителността є към 
цветовете, тоналността и играта на светлосенките, 

ароматите, както и към музиката на света се 
проявява, наред с всичко останало, във фрагменти от 
стихотворението „Луини“, в което авторката създава 
визуално-звуково-ароматна синестезия. Поетическата 
картина на Конопницка показва фрески, изрисувани по 
стените на „Гран Монастеро“ – пъстроцветни лилии и 
рози, които „разцъфват“ през пролетта, в отблясъците 
на златните лъчи на слънцето. Впечатляващото описание 
кара нарисуваните цветя да оживеят, наподобявайки 
преплетени растителни пипала. Светлината ни позволява 
да видим съвършенството на картината, дава живот 
и илюзия за жизненост. Дори приближаваща се птица 
не успява да є устои, привлечена от блясъка и цвета 
на цветята. Трептенето на птичите криле напомня 
тишината, която цари в манастира, а духащият вятър 

23 Вж. M. Grzędzielska, Poezja religijna późnego romantyzmu 
i poromantyczna, w: Polska liryka religijna, red. S. Sawicki, P. 
Nowaczyński, Lublin 1983, s. 283; W. Olkusz, Szczęśliwy mariaż 
literatury i malarstwa, s. 44-45. 
24 Вж. W. Olkusz, Szczęśliwy mariaż literatury i malarstwa, цит. съч., 
s. 63, 67-69; W. Olkusz, W kręgu barwy. O funkcji określeń barw w 
tomikach „Italia” i „Drobiazgi z podróżnej teki” Marii Konopnickiej, 
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców 
Śląskich w Opolu. Filologia Polska” nr XXV (1986), s. 36; O. 
Płaszczewska, Przestrzenie komparatystyki – italianizm, Kraków 2010, 
s. 468.
25 Вж. A. Nowakowski, W stronę modernizmu. O estetycznych 
poglądach Marii Konopnickiej, „Ruch Literacki”, R. XXXII, z. 4 (187), 
Kraków 1991, s. 338-340.

разнася интензивния аромат на „марианските“ флорални 
атрибути. Лирическата ситуация на стихотворението 
„Виварини“ също е разгърната в блестящи светлосенки. 
Под прозорците на храма клоните на акацията, раздвижени 
от вятъра, трептят и се усеща ароматът на цветовете є. 
Куполите на храма блестят под „капещите“ като „златен 
дъжд“ лъчи на слънцето. Сцената е придружена от шума 
на вълните. Капките морска вода разпръскват слънчевата 
светлина, изсветляват я и размиват контурите на 
изображението. Светлината, която прониква през 
витражите, изважда от мрака богатото обзавеждане на 
сакристията и позволява да се открият следи от работата 
на старите майстори в мрачните кътчета на храма. 
Поетесата прави лирична, синестетична реинтерпретация, 
запленена от старото изкуство, от картините от 
Треченто и Куатроченто, вдъхновили прерафаелитите.
Богородица в стихотворението „Чимабуе“ е конкретизация 
на детски спомен-мечта. Одухотвореният художник 
рисува, сякаш възстановява образа на Мадоната, 
който е останал в паметта му. Във въображението 
на художника Мадоната е светла, ефирна, неземна и 
както в повечето поетически картини на Конопницка, 
тиха. Появата на нейната фигура не е придружена от 
музиката на инструменти или други звуци. Тя се движи, 
витае над земята, въплъщавайки вътрешния свят на 
твореца, неговата духовност, а не чувственост. Във 
въздействащия спомен на художника, малко овчарче, 
Мадоната се появява в зората на изгряващото слънце, 
сред розово и златисто сияние, когато над ливадите 
се стеле мъгла. Момчето си спомня капките роса с 
цветовете на дъгата, но не е запомнило чертите на 
Мария, а само тъмния цвят на лицето є, характерен за 
византийските изображения.
Поетесата подкрепя разказа си за създаването на творбата 
с анекдот от „Житието“ на Вазари, свързан с пренасянето 

на образа на Мадоната от известния ученик на гръцките 
майстори във флорентинската катедрала. Почитта, 

която ликуващите хора отдават на художника, е 
равна на почитта към Мадоната. Именно народът 
е този, който превръща смирената жена и майка в 

своя кралица, позната от картината на Чимабуе 
– Дамата, седнала на трон сред ангели. Подобно 
на Божията майка, тълпата възхвалява 
създателя на Нейния образ.
Благодарение на византийската 
иконографска традиция, към която 
Конопницка препраща с помощта на 
ренесансовите майстори, поетесата 
успява да представи няколко вида 
духовни преживявания, всяко от които 
може да има значение за създаването на 
едно художествено произведение. При 
анализа на тези стихотворения трябва 
да се обърне внимание на религиозното, 

естетическото и психологическото 
преживяване, на връзката между твореца 

на едно произведение на изобразителното 
изкуство и неговата творба и преди всичко 

на възприемането на художественото 
произведение, разбирано като духовно 

преживяване, вдъхновяващо творческия акт. 
Пример за цялостно представяне на тези въпроси са 

стихотворенията „Чимабуе“ и „Игнотус“, второто 
от които потвърждава компенсаторната роля на 
изкуството в човешкия живот. В „Игнотус. Вирго Нера“ 
Конопницка пише за творба, създадена в резултат на 
човешкото страдание и самота26. 
Споменът за човека остава в неговото творчество. 
Анонимният автор е разпознаваем чрез своята творба. 
Именно тя гарантира безсмъртието му и разкрива 
неговата духовност. „Черната Мадона“, изсечена от 
камък, се е превърнала не само в образ на човешката 
съдба, в символ на болката от съществуването, 
самотата и земното страдание, но и в символ на 
непреходността на живота чрез изкуството.
В картините на Конопницка Мадоната се превръща 
в олицетворение на слабостта на човешкото тяло 
и силата на неговия дух, в символ на страданието и 
вярата в неговия смисъл. В образите на „Милосърдната“, 
„Състрадателната“, „Застъпницата“ и „Утешителката“ 
поетесата включва модела на човешко същество, 
чувствително към несправедливостта и болката. 
Хуманитаризмът, постоянно присъстващ в 
творчеството на авторката на „Общинско милосърдие“, 
намира потвърждение и в сборника, отразяващ силата 
на естетическото възприятие. Цикълът „Мадона“ е 
алегорична притча за ценностите, за значението на 
духовността, жертвоготовността и предаността. 

Превод от полски: ДЕСИСЛАВА НЕДЯЛКОВА

Преводът е на съкратена от авторката версия на 
текста: J. Kulczyńska, Artysta i jego dzieło. Madonna w 
poezji Marii Konopnickiej, в: Czytanie Konopnickiej, red. O. 
Płaszczewska, posłowie M. Stala, Kraków 2011, s. 191-208. 

26 Пак там, s. 32-34.
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Венецианско утро
 
Слънцето, птица райска, литна, тръсна перата си,
горят небесата, искри морето сияйно,
на светлината песента се рее безкрайно, 
замлъкват трубадурите, нощта и луната. 

Земята се къпе в перлите на росата, 
топи се мъглата, облаче сребрее, 
и върху ложе златисто пурпурът тлее 
на утринните рози, дарени от зората. 

Италио! Денят копнее с тебе да се слее; 
над водната шир, на небето,  що синее,
не изгрява слънцето крилато, а се стрелка! 

Но идвам аз оттам, где на деня на прага
утрото плачещо дълго умолява Бога
да не го кара да гледа старата болка.

Превод от полски: СТЕЛИАНА АЛЕКСАНДРОВА

Ботичели

Седи с глава покрита,
майка, не царица,
детето – неин син, не цар…
В името на жените
на болката родителка
тя болката отглежда като дар.

Отпуснала ръката си,
привела раменете си
над своята утроба като свод…
За цялото човешко племе
носи зачатието бреме
и ражда своя плод.

Не я нарича роза днес,
ни златна лилия небесна
всеверен ангелският глас.
Тя в черното поле е клас
с горчиво зърно, зърно хлебно,
горчивият житейски хляб. 

Със синкав блясък озвездена,
да я докосне с диадемата
не смее ангелският цвят…
на челото є е полегнала
прамайчината стигма – белег,
на болката житейският печат.

Загатват на лика чертите є,
че вплетен в тайните на дните е
съюзът на живота и смъртта.
Със странен уплах я обзема
тоз сключен мир от старо време,
що хвърля креп на слънцето в света.

Там нейде Гетсиманската градина
шуми, разказват повести маслините, 
потрепват листи, натежали от роса…
И от дълбоката прабездна иде
и до слуха на Девата долита
изпълнен с болка Евиният глас.

…О, мъка на мъките
да разцъфнеш до съмване
смъртта – от цвят в черен плод!
О, мъка мъчение
над могили да сееш
плода на своя си живот!

О, мъка на мъките,
към стона на смъртните
да добавиш стенание.
Това стенание едничко
духа на майката обрича
на най-жестокото страдание!

О, наказание най-висше
онзи стар глад житейски да засищаш,
отдавайки му свойта кръв…
И в кладата огромна на смъртта да влагаш,
във вечната є жар дърва да слагаш,
да хвърляш още стръв!

…О, все пак някога ще дойде час,
когато майчината болка ще е глас,
срещу вината на живота глас невинен.
Като земята с раждания сита
със съден глас тогава ще попита:
– Плодът ми де е? Де е моят син?...

…О, все пак някога ще дойде този час,
който по залез ще получи глас,
ще бие на столетията по ръждата
Ще се затвори лоното, което
като земята изтощена, клета,
днес ражда своето разпятие!

Превод от полски: МАРГРЕТА ГРИГОРОВА

Критически  
оценки за...
несправедливо обвинените от нея, събужда фалшиви и 
зли желания у тези, които смята за толкова жестоко 
пострадали от съдбата. […] Какво иска да посее в това 
полско поле, на тази черна бразда, чакаща зърно?
Не смеем да отговорим. Тръпки ни побиват при мисълта, че 
семето може да бъде семе на раздор, омраза и отмъщение“11. 
На това обвинение поетесата отговаря със 
стихотворението „Какво сея?“ (Co ja sieję?). Тя 
уточнява своята социална и етична позиция: иска да 
събуди любовта и братството между хората; погрешно 
е да є се приписват революционни намерения12. Но дори 
демократичните критици я обвиняват, че играе ролята 
на „отмъстителката на народа“ в стихотворението 
„Със сцената на Рождество“ (Z szopką)13. Това не е така, 
Конопницка предупреждава относно революцията; 
убеждава, че без икономически и социални реформи 
онеправданите могат да поискат правата си. Необходими 
са реформи, за да не се стигне до революция.
Успехът на Конопницка като автор на тома 
„Стихотворения“ от 1881 г. извежда от безизходицата 
полската поезия, в която тя е заседнала в продължение на 
двадесет години. Смъртта на поезията вече е обявена, 
нейната полезност е поставена под съмнение, вярва се 
в изобразяването на света, което фабуларната проза 
предлага. Сега отново се разпознават възможностите 
чрез езика на поезията да се изразяват дилемите на 
епохата. Философско-рефлексивната тенденция, която 
Конопницка предлага като избира конвенцията на езика на 
древната митология и култура (напр. „Клавдия“ / Klaudia, 
„Щитът на Сципион“ / Tarcza Scypiona), е отхвърлена. 
Вероятно е твърде ерудирана и рационална. Пейзажната 
и индивидуалистичната лирическа тенденция (напр. „В 
планините“ / W górach, „Майско ехо“ / Echa majowe) привлича 
вниманието с простотата на езика на ежедневните 
впечатления, но остава в кръга на добре познатите 
сюжети. Еманципаторската тенденция е новостта, 
която печели сърцата на читателите. В стихотворенията 
„Лястовица“ (Jaskółka) и „На жената“ (Do kobiety), 
Конопницка изобразява жените в активна позиция, 
която излиза извън кръга на дома и семейството. В тази 
тематика полските жени преоткриват своите собствени 
мисли и чувства. Конопницка е умерена в показването на 
новата роля на жената, модифицира патриархалния ред 
и представя принципа на партньорството като модел 
на отношения между жените и мъжете. Това течение 
е прието, защото вече е утвърдено в публицистиката. 
Социалната тенденция предизвиква най-голямо 
безпокойство. Като повдига темата за икономическите 
неравенства, човешкото страдание и липсата на 
житейски перспективи за народните маси, поетесата 
засяга ключовите колективни страхове и дилеми. Тя 
показва образа на бедността и търси причините за нея. 
Тази тенденция е забелязана от идеолози и моралисти 
– консерватори, демократи и духовници. Резкият 
тон на поетесата смущава онези, които управляват 
обществения живот. Левицата и десницата нападат 
единодушно поетесата. Както се вижда, в началото на 
80-те години на XIX в., когато излизат първите томове 
на „Стихотворения“, страхът от социализма обединява 
различни идеологически ориентации. Либералите и 
консерваторите приписват на поетесата идеи и ценности, 
от които самите те се страхуват. 
По-нататъшното развитие на творчеството на 
Конопницка не потвърждава опасенията, споделяни от 
част от критиците, наблюдаващи дебюта є. Със сигурност 
обаче следващите десетилетия доказват, че социалната 
чувствителност и моралната интуиция, които тя записва 
в тези томове, са по-добро доказателство за разпознатите 
от нея световни злини, отколкото от критиците є. 
От друга страна, елементите на критични оценки на 
поетическата форма (реторика, излишък от въпроси, 
чести повторения на съществителни имена, ограничена 
цветова схема), както и възприемането на художествени 
стойности (мелодичност, напевност, изкуство на паралели 
и/или контрасти в изграждането на поетични образи) 
издържат проверката на времето и до ден днешен полското 
литературознание използва наблюденията на първите 
критици на томовете є „Стихотворения“. 

Превод от полски: ВЕНЕСА НАЧЕВА 

Текстът е писан специално за броя.

11 Z. Kowerska, Literatura i krytyka (Poezje pani Konopnickiej), „Gazeta 
Polska” 1882, nr 31, s. 3.
12 M. Konopnicka, Co ja sieję, „Tygodnik Ilustrowany” 1882, nr 322, 
s. 114, przedruk: Poezje: Seria druga, Warszawa: 
Gebethner i Wolff, 1883, s. 229-231. Текстът на 
Коверска е публикуван на 9 февруари 1882 г., 
отговорът на Конопницка – 
на 25 февруари 1882 г.
13 P. Chmielowski, Liryka najnowsza, 
„Ateneum” 1883, T. 2, s. 560.

от стр. 3

Пред съда

Мъничък, слаб и със светли очи,
пълни със сълзи и сребристи лъчи,
гаснещи под ресниците сведени,
толкова малък, а като нуждата бледен,
можеше „Майко!“ с плач да извика,
ако имаше майка… да пакости
и целувки, и ласки да чака… да спи
на гърдите на татко си… а сега тъй изплашен,
като птиче примряло, от гнездото извадено, 
сиракът от село пред съда бе приивикан.

Странна беше съдебната зала, тъй гола,
голяма и празна, и тъмна, и хладна,
и безмилостна, за сълзите на хората жадна.
И нивга за тях ненамираща слово 
на братска утеха, и тъй бе сурова,
притаена в обсада, обкръжила неволята
на човешката нужда, нищетата на хората,
че Христос от разпятието, що наблизо стоеше,
сякаш страдаше и на кръста търпеше.

До виновника нямаше никой… сам беше
А и кой ли би бранил бедняка?
Дали двете големи сълзи, дето бяха
като път от искри, що по лицето летеше,
дали детството бедно, сиротно и лихо,
дали златният лъч през прозореца влизащ, 
по главицата детска просветващ,
сякаш милваше Бог косицата светла.

Влезе и съдията, погледна и рече: 
„Родители?“ „Няма“ – писарят отсече.
Момчето повдигна угаснал син поглед нагоре,
придърпа палтото над гърдите си голи,
защото обля го със студ това слово
почувства, че става му пусто, гробовно. 
Съдията замисли се, свеждайки чело
и попита: „А има ли училище в село?“

„Не“. Писарят бе по закон неприветлив,
 а и въпросът – някак бе неестествен…
За миг се почуди дали съответно
да впише момчешкото „не“ в протокола,
взе да тупа със пръсти вдървени изнервен
по сивия лист, с поглед спуснат надолу…
Гледаше съдията как зъзне детето,
колко слаби и голи са, посинели ръцете му,
към гърдите му хлътнали и горките парцали
към очите, зад мътно стъкло засияли,
там можеха да се оглеждат небесата,
към главицата малка, мисълта дето спеше
и слънцето само лъч за нея беше
и живителна ласка росата.

И странна сянка мина по лицето му,
и тайнствен трепет в миг обзе сърцето му,
сякаш на трон посред празната зала 
стоеше бъдещето с чело натежало
от загуби, щети, опустошения…
Броеше с думи гръмки и огромни,
какво родило се е на това поле безплодно,
на съд зовейки цели поколения…

И виждаше как тъмна и гъста е тълпата
как спира пътя на земята в синевата…
Видя, изпълнен с мисъл неспокойна,
как като облак расне многобройна,
през него слънцето не може да изгрее
и хиляди лета тъма навред владее…
Видя, че таз тълпа е похабена сила
за целите големи, човешките усилия,
на бъдещето в застрашителния взор
прочете как с милионите говори
и търси сметка… И видя внезапно
обезправените как страдат от вината
на обществото си. Изплашен чу тогава
как глас в пространството присъдата съобщава.

„Христос да съди – казваше гласът –
кой по-виновен е: то, що не знае своя път,
неосъзнато лута се сред мрака
или пък вие, дето пишете книжа дебели
със наказателни закони, а не сте видели 
че длъжни сте да учите едно дете сирак?
Нека Христос вас съди пак!“
Ала разпятието черно
на масата стоеше тихо и без власт, 
както пред сълзите мълчи олтарът ням.
Но съдията стана, тръгна към хлапака плах, 
що чакаше присъда строга пребледнял,
докосна с длан главата русопепелява
и рече: „Върви, дете! Да учиш повелявам!“

Превод от полски: МАРГРЕТА ГРИГОРОВА

Мария Конопницка
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Кшищоф Билински

Мария Конопницка (1842–1910) попада между 
традиционния и либералния католицизъм. На практика 
това означава, че тя взема предвид основателното 
желание на Църквата да запази значимата си роля. 
По онова време царското управление се стреми 
към пълното премахване на религията от полското 
съзнание и подтикването му към русофилство1. 
Това поставя началото на радикалните възгледи на 
писателката за полските проблеми. Що се отнася 
до тогавашната актуалност на нейните начинания, 
те придобиват формата на остри протести срещу 
ограниченията на Църквата. Тя изразява убеждението 
си, че само откровеното говорене може да омекоти 
последиците от действията на нашественика. При 
това не забравя за самата папска институция, към 
която обикновено се отнася критично. Нейните 
убеждения се основават на увереността, че тази 
институция не функционира добре и че религията 
е изопачавана. На срещуположния полюс се намира 
католическият модернизъм, който в много отношения 
е сходен с романтическите виждания за вярата. Тук 
следва да се посочи дефиницията на това течение: 
„религиозен светоглед, който в тясна връзка със 
съвременния философски феноменализъм, основавайки 
се на принципите на агностицизма, премахва всякакъв 
религиозен интелектуализъм, за да сведе след това 
въз основа на житейската иманентност религията до 
слепи чувства, а познанието до явления на мирогледа, 
на които съгласно нормите на неограничената 
еволюция следва да бъдат подчинени на теория и на 
практика всички индивидуални и колективни явления и 
институции“2. 
Друго изказване гласи следното: „Характерна 
черта на модернизма е пренасянето на центъра на 
тежестта на познанието от главата към сърцето, от 
разума към чувствата, а също така придаването на 
решаваща роля на това чувство както в изкуството 
и философията, така и в теологията и в религията, 
основаваща се на откровението. Модернизмът пренася 
центъра на тежестта по закона на Архимед в сърцето 
и на чувствата, а може би по-скоро на усета, базира 
цялата си доктрина, която прилича не толкова на 
строго формулирана теория, колкото на поетическа 
приказка“3.
Както може да се види, Конопницка съзнателно 
приема модернистичните идеи, въпреки че следва 
да се добави, че самият модернизъм не е считан 
за единна теологично-философска система4. Това 
показва най-добре интересите на авторката. Тя 
не се вълнува пряко от детайлите на обсъжданото 
течение, но използва неговите готови идеи. Казано 
по друг начин, тя забелязва нуждата от нов поглед 
към обкръжаващата религиозна действителност. 
Някъде по пътя обаче тя се спира на чувствата 
като най-съществена формула на познанието. При 
това, както беше споменато по-горе, използва 
романтическата парадигма. Важно е да се отбележи, 
че Конопницка не се позовава на писателите, които 
са нейни съвременници, а се позовава на авторите от 
предишната епоха, без да заема от тях. Не трябва 
да се забравя, че всичко това се случва по време на 
окупацията, когато тези, които са на власт, налагат 
своята собствена религия. В Полското кралство 
това е православието, на територията на пруската 
окупация – протестантството, на австрийската – 
католицизмът. Оттук води началото си фактът, че 
твърдението „всеки поляк е католик“ е изключително 
актуално извън споменатата Галиция. Неговият 
характер в действителност е контрареформационен, 
но е напълно подходящ за позоваване по време на 
периода на поделбите на Полша. Не може да се скрие, 
че такава формула е несправедлива за поляците, които 
са протестанти, а също и за поляците, които са 
православни християни, но общо взето те определено 
са малцинство. Важното е, че такова твърдение 
обединява както представителите на духовенството, 
така и на миряните католици, като в известен смисъл 
ги кара, така да се каже, да подкрепят „единствената 
правилна“ страна. 
Може да се добави също така, че традиционният 
католицизъм не навлиза в сферата на сложни 
теологични решения, а приема религията такава, 
каквато е. По друг начин изглежда ситуацията при 
католицизма с новаторски черти, а по-специално при 

1 J. Umiński, Historia Kościoła, t. II, wyd. IV, Opole 1960, s. 47-485.
2 G. M. Manser. Teoria modernizmu i współczesny filozoficzny 
fenomenalizm, Warszawa 1914, s. 65-66.
                                                                                    3 J. Ciemniewski, U żródeł modernizmu,
                                                 Włocławek 1910, s. 5.  
                                                                                     4 Сравни: M. Żywczyński. Studia nad 

modernizmem katolickim. „Życie i 
Myśl” 1971, nr 11, 18-55, nr 12, s. 13-
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католическия модернизъм. На територията на руската 
окупация интересът към него е голям, особено сред 
интелигенцията, а и също поради тази причина оказва 
силно влияние върху интелектуалната и културната 
дейност. Това доближава писателката до кръга на 
най-важните полски писатели, занимаващи се с тази 
проблематика като Мариан Зджеховски, Станислав 
Бжозовски или Винценти Лютославски. Трябва 
обаче да се признае, че силното противодействие 
на Църквата води до това, че описваното течение 
става обект на атаки, а неговото литературно 
направление, включително и Антони Шандлеровски, е 
подложено на унищожителна критика. Също и поради 
тази причина може да се твърди, че писателката 
принадлежи към предизвикващите по-силен интерес 
представителки на периода на позитивизма. Следва да 
се отбележи, че тук може да бъде забелязан известен 
радикализъм по отношение на вярата и моралността, 
като се има предвид, че по онова време се наблюдават 
силни тенденции за насочване към традиционализма. 
Нищо чудно, че Конопницка с удоволствие черпи от 
романтическата стилистика, тъй като тя позволява 
да се използва Езопов език по отношение на съвременни 
събития. Същевременно тази стилистика скрива, 
като това е съществено, всички алюзии, които може 
да препращат в твърде очевидна форма към текущи 
събития. Едновременно с това точно романтизмът 
отлично скрива всички проявления на католическия 
модернизъм. Тяхната значителна прилика позволява 
взаимното проникване и изграждането на нужните 
нагласи. През целия си творчески период писателката 
остава в омагьосания кръг на християнските образци. 
Веднъж това е опростена, народна представа за Бога, 
друг път става дума за интелектуално проникновение. 
Независимо от тези образци, писателката изгражда 
патриотичен образ на католицизма. Може да се каже, 
че нейното виждане за Създателя се характеризира с 
известен схематизъм. В резултат на това се стига 
до приемането на такава истина, която позволява 
в доминиращото полско вероизповедание да се види 
движеща сила с мощен етичен заряд. Така разбираното 
християнство трябва да преобрази поляците, да 
направи от тях хора, които осъзнават своите права 
и задължения. Може би Конопницка е запозната с 
мнението на Хегел за трите форми на религията: 
гръцка, римска и християнска. Като последната 
е най-висше проявление на теизма5. Несъмнено се 
вижда, че тя също споделя споменатото мнение. 
Това не означава, че не е запозната със стойностите 
на античната култура и не ги оценява. Напротив, 
в своята поезия тя разкрива красотата на един 
отдавна отминал свят. Авторката си дава ясна 
сметка за огромното значение на католицизма – на 
този, който повсеместно е изповядван и подкрепян, но 
също така и на този, който несъмнено е с библейска 
основа. Това не е толкова очевидно, тъй като по 
онова време на католиците не е напомняно, че 
трябва да четат редовно Библията6. Писателката 
често помества фрази, взети от Новия или от 
Стария завет, като това еднозначно придава 
религиозен смисъл. Изглежда, че Конопницка основава 
върху това особено късното си творчество. Със 
сигурност тя си дава сметка за начина, по който е 
възприемана нейната лирика. По принцип би могло да 
бъде възприемана положително, което означава, че е 
попаднала на податлива почва. В резултат на това 
може да бъде забелязана тенденцията за задълбочен 
прочит на Свещеното писание. Писателката напълно 
уверено защитава своята гледна точка, тъй като 
забелязва необходимостта от това да се говори 
за фундаментите на християнството. Нейните 
постижения биха били непълни, ако не се вземе предвид 
наистина огромното романтическо наследство. 
Позоваването на Мицкевич, Словацки и други творци 
е отличителна черта на поетесата, която напълно 
убедено използва опита на предишните поколения. 
Разбира се, тук не става дума за просто копиране, а по-
скоро за източник на вдъхновение. […]
Нека сега да разгледаме някои от стихотворенията на 
Мария Конопницка, избрани от Ян Чубек7. Тук може да 
бъде забелязана разнородна библейска проблематика, 
съдържаща се в типичната за поетесата изповедна 
лирика. В посочения сборник произведенията са 
подредени хронологично, като това позволява да 
бъде наблюдавана еволюцията на мотивите. В 
стихотворението „Ангел на мълчанието“ (Anioł 
milczenia), написано на осми май 1876 г., откриваме 
образа на Божието величие от перспективата на 
могъщо духовно същество: 

5 S. Kowalczyk, Bóg w myśli chrześcijaństwa. Problematyka Boga i 
religii u czołowych filozofów współczesnych, wyd. II, Wrocław 1982, s. 
16.
6 Католиците, за разлика от протестантите, не са убеждавани 
да четат редовно Светото писание. 
7 M. Konopnicka. Poezje. Wyd. zupełne kryt. Oprac. J. Czubek. Słowo 
wstępne H. Sienkiewicz, t. 1-8, Warszawa [1915-1916]. Wyd. nowe t. 
1-8, 10, Warszawa [1916] 1925. Цитатите от настоящия текст 
са от второто издание на сборника.

Със златни струни лютня държа в ръце8, 
На одеждите на Бог съм – на колене,  
И бяло чело обръщам аз натам, 
Където земи преобръщат се с плам.  
С прозрачна длан заглаждам аз ефира, 
И пеещите сфери тук възпирам,
Тишината велика да не наруша…. 
Покой… покой… покой! на света шептя.  
 
С мислите си Бог приказва – аз там бях,  
Как зората светла сътвори видях, 
От облаците дрехите красящи,  
Деня отърси и светове искрящи.  
В морето лазурно огледах се аз 
И зората зароди се чак тогаз,  
И преди от пъпките да бликнат цветя,  
В прегръдка донесох покой на света9. (Т. I, с. 32)

В цитирания фрагмент се говори за духовни създания, 
които превъзхождат човека, а по-конкретно за 
херувимите. В Свещеното писание те са възприемани 
като свидетели на зараждащия се космос и като 
участващи в случващото се. За тях четем още в 
Битие. В Изход те представляват гласът на самия 
Бог: „И тури очистилището отгоре на ковчега, а в 
ковчега тури откровението, което ще ти дам; там, 
над очистилището, между двата херувима, които 
са над ковчега на откровението, Аз ще ти се явявам 
и ще говоря с тебе за всичко, каквото ще заповядам 
чрез тебе на Израилевите синове“10 (Изх. 25:21-22). 
За херувимите, на които седи Господ Саваот, се 
споменава в 1 и 2 книга Царства (4, 4, а също 6, 2 и 22, 
11). Най-добре тази истина е изразена в Псалтира. Там 
може да се прочете следното: „Наведе Той небесата 
и слезе, – и мрак под нозете Му. И седна на херувими, 
полетя и се понесе на ветрени крила“ (Пс. 17:10-11).
На друго място откриваме следните думи: „Пастирю 
Израилев, послушай! Ти, Който водиш като стадо 
Иосифа, Който седиш на херувимите, яви се!“ (Пс. 
79:1-2).
И още един фрагмент: „Господ царува: да треперят 
народите! Той седи на херувими: да се тресе земята!“ 
(Пс. 98:1).
В Новия завет за най-високопоставените ангели пише 
свети апостол Павел в посланието си към евреите, 
когато описва богослуженията от Стария завет (Евр. 
9:5). Въз основа на това се вижда, че ангелът, споменат 
в заглавието на стихотворението, в действителност 
е могъщ дух, който съпътства Бога, въпреки че, 
разбира се, той Му се подчинява. От самото начало 
8 Превод на стихотворенията в статията: Стелиана 
Александрова.
9 Ангелът, както ясно подчертава, също участва в акта на 
сътворението на света. 
10 Всички цитати от Библията са от изданието на Св. синод на 
Българската църква от 1992 г., София.

Библейските мотиви в ранното творчество на Мария      Конопницка

Портрет на Мария Конопницка, 1910, худ. Мария Дулембянка. 
Художничката е най-близка приятелка на Конопницка, живее 
в Жарновец и рисува няколко нейни портрета. Музей „Мария 
Конопницка“ в Жарновец
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участва в действията, предприемани от Него. Това 
се отнася на първо място за сътворението на света 
(Бит. 1:19). Преди всичко става дума за създаването 
на света, слънцето, водите и растителността. 
Херувимът се подчинява само на Създателя, затова 
може да твърди за себе си, че властва на небето: 

Кралска наметка на раменете хвърлям 
на гинещата нищета безмълвна, 
И слаба длан от постелята вдига,
Само до Бога изповедта стига. 
С мехлем аз мажа раните изгарящи, 
Споделяш с мене болките нестихващи, 
Потта на скитника от челото махам 
И на масата със самотника сядам. (Т. I, с. 33)

Може да останем с впечатлението, че онзи ангел на 
мълчанието е създание, надарено със силата и мощта 
на самия Бог, непосредствен участник във всички 
събития. Затова не е необичайно, че неговата кратка 
автохарактеристика го представя като близък на 
Всевишния и в симбиоза с Него:

На Господа Бога най-близък и мил съм, 
На океана на дъното падам с бисер, 
С тишината морска провеждам съвет,  
Който изплашен слуша кормчията блед. (Т. I, с. 34)

Обаче най-същественият мотив на това 
стихотворение е този за смъртта на Иисус Христос – 
Богочовека: 

Под Христовия кръст вярата, любовта  
хълма Голгота изоставиха в скръбта,  
Когато стотникът към портите бърза,  
Когато косата жената си върза,  
Когато в нощта виковете заглъхват,  
И отслабва вече силната глъчка:  
Единствен оставам аз и слушам скръбно 
Стона Божий... Земьо! да се молим безмълвно! 
(Т. I, с. 34-35) 

Мотивът за мъките Христови е представен по-
специално от апостол Матей: „А като излизаха, 
срещнаха един киринеец, на име Симон; него накараха 
да носи кръста Му. И като стигнаха на мястото, 
наричано Голгота, което значи: лобно място, дадоха 
Му да пие оцет, смесен със жлъчка; но Той вкуси и не 
иска да пие. А след като Го разпнаха, разделиха дрехите 
Му, хвърляйки жребие; за да се изпълни реченото 
от пророка: „разделиха дрехите Ми помежду си и 
за облеклото Ми хвърлиха жребие“; и седяха, та Го 
пазеха там; и туриха над главата Му надпис, който 

Библейските мотиви в ранното творчество на Мария      Конопницка Мария Конопницка

Из моята Библия

I. Не у дома си...

Не у дома си в дни благоприятни,
но изсред патмоското заточение
стана Иоан на орлите побратим
и бъднините узна в откровение.

VI. Гневът на Агнеца

По-страховит е гневът на Агнеца
от дивотата на всеки рев лъвски.
Кости и плът ще възвърне мъртвецът,
руното си от греха щом отърси
Този, що всяка неправда изправя...
Съд на гнева ще настъпи тогава!

VII. Които гинат в битки...

Които гинат в битки, в жал да не изпадат
по немотията и дните без отрада.
Че щом смъртта разтвори в боя свойте бездни,
ще озари животът къщите им бедни.

За оцелелите в борба утеха няма,
те пак ще крачат към поредната измама.
Смъртта, сред боя притъпила своя костер,
в дома на възвращенеца ще го наостри.

VIII. В адските дебри...

В адските дебри на вопли прескръбни,
дето ни сянка надежда не пада,
в ужаси, плач и скърцания зъбни
кой, Всемогъщи, би те изповядал?

От дълбините на свойта неволя
кой пропастта огласявал би с химни?;
би рекъл: да се свети Твойто име,
да бъде Твоята воля?

На живите Бог, сеяч на живота,
носиш народите Ти като зърно...
Но да те спомнят от пъкъла? Кой там
би се обърнал?

IX. Нека народите...

Нека народите спрат да жалеят
пророк сред тях че не се е видяло!
Полските птички което им пеят
същото слово е, ставащо тяло...
Семето не с бурен дъжд, а с росата
пада и с себе си храни земята.

XII. По дрехата ти...

По дрехата Ти да съм росна капка
не за да отразявам небесата –
от стъпките Ти люшкана навсъде
сълза покайна капката да бъде...

Превод от полски: КАМЕН РИКЕВ

показваше вината Му: Този е Иисус, Царят Иудейски. 
Тогава бидоха разпнати с Него двама разбойници: 
единият отдясно, а другият отляво. А минувачите 
Го хулеха, като клатеха глава и думаха: Ти, Който 
разрушаваш храма, и в три дни го съзиждаш, спаси 
Себе Си! Ако си Син Божий, слез от кръста! Също и 
първосвещениците заедно с книжниците и стареите и 
фарисеите се присмиваха и думаха: други спаси, а Себе 
Си не може да спаси. Ако Той е Цар Израилев, нека сега 
слезе от кръста, и ще повярваме в Него; надяваше се 
на Бога, нека сега Го избави, ако Му е угоден; понеже бе 
казал: Син Божий съм. Също Го хулеха и разбойниците, 
разпнати с него (Мат. 27:32-44; срв.: Марк. 15:25-32; 
Лук. 23:33-37; Иоан. 19:17-24).
Както се вижда, „Ангел на мълчанието“ е лирическа 
творба, изобилстваща от библейски мотиви. 
Образът на херувима, стоящ до Божия трон, се 
представя не като пратеник, а като сътворяващ, 
като такъв, който може да бъде открит в Божиите 
дела. Той стои редом до Създателя от началото 
до края: от сътворението на космоса до смъртта 
на кръста. Интересното е обаче, че тук не може 
да бъде открит мотивът за възкресението. Този 
песимизъм подчертава само любовта и вярата. 
Това могъщо създание се идентифицира със земната 
действителност, тук може да бъде наблюдавана 
двойна перспектива: небесна и земна. При това най-
високопоставеният ангел не би могъл да извърши нищо, 
надминаващо Божието всемогъщество. Едновременно 
с това смъртта на Иисус Христос показва слабостта 
и безсилието на херувима, който търси утеха в 
молитвата на мълчанието. Лирическото произведение 
„Бог се ражда“ (Bóg się rodzi) се опитва да представи 
по нов начин образа на Рождество Христово: 

Не с повеля той създава 
както когато жарко слънце се явява, 
И от нищото не със слова 
         Живот сътворява; 
Но с тялото свое и с дела  
Синът Божий ни дарява 
Безграничността на любовта 
              и зората изгрява. 
Ах! Когато Бог не стига 
Забрави „Стани“, за да стане. 
Явява се като дете, 
            възмъжава за дела: 
Мисъл за дни добри бяла, 
Въплъти се бързо в тяло, 
Дела покажи на света, 
           С дела към светлина!  (Т. I, с. 36)

Това романтическо въодушевление с характерното 
„стани“ (вж. „Химн за Благовещение“ 
на Адам Мицкевич“) изразява тайната 
на Боговъплъщението. Младенецът 
трябва да съзрее, за да изпълни своята 
земна мисия, в която любовта играе 
важна роля. Това обаче противоречи 
на твърдението за creatio ex nihilo11, 
съдържащо се в Стария завет, защото 
Създателят е от плът в прякото 
значение на тази дума. […]
Любопитен е фактът, че само двама 
от евангелистите описват момента на 
Рождеството на Иисус Христос: Матей 
и Лука. Първият отбелязва следното: 
„тя ще роди Син, и ще Му наречеш 
името Иисус; защото Той ще спаси 
народа Си от греховете му“. 
А всичко това стана, за да се сбъдне 
реченото от Господа чрез пророка, 
който каза: „ето, девицата ще зачене 
в утробата си и ще роди Син, и ще Му 
нарекат името Емануил“, което ще рече: 
с нас е Бог“ (Мат. 1:21-23, виж също: 
Лук. 1:31-33).
Рождеството на Сина Човеческий със 
сигурност ще промени досегашния 
живот, ще преобрази света и ще доведе 
до наплива на чувства между хората 
[…]. 

Превод от полски: СТЕЛИАНА 
АЛЕКСАНДРОВА

Преводът е направен по: Krzysztof 
Biliński. Motywy biblijne we wczesnej 
twórczości Marii Konopnickiej. – Acta 
Universitatis Wratislaviensis, Prace 
Literackie LV, Wrocław 2015, s. 71–94.

                                                  11 creatio ex nihilo (лат.) – сътворение от 
нищото, бел. пр.

Пълният текст на „Клетва“ , оформление Витолд Хомич (1942–1944), Музей 
„Мария Конопницка в Жарновец
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Лена Маньон

Единственото име, споменавано от Лешмян в определения 
като „програмен“ текст „Ритъмът като светоглед“1 
(Rytm jako światopogląd), е това на Конопницка. Поетът, 
който в писмо до Зенон Пшесмицки от 1898 г. се оплаква: 
„талантът мой не е нито голям, нито малък, стоя десет 
глави под Конопницка“2, въз основа на творчеството на 
въпросната авторка представя абсолютно основния за 
себе си въпрос за значението на ритъма. Чак пет години 
след „Ритъма като светоглед“ се появява доуточняващата 
изложените в него тези статия „При изворите на ритъма“3 
(U źródeł rytmu).
Този кратък текст е създаден почти веднага след смъртта 
на Конопницка, може би като пряка реакция на кончината 
є (поетесата умира на 8 октомври 1910 г., текстът на 
Лешмян е публикуван в броя на „Правда“ / Prawda на 22-ри 
същия месец, заедно с репортажа от лвовското погребение 
на поетесата. По-късно се появява разгръщащият го очерк 
„Поезията на Мария Конопницка“ / Poezja Marii Konopnickiej 
на страниците на „Нова Газета“ / Nowa Gazeta).
Лешмян го изгражда върху явната опозиция: от едната 
страна е думата, а от другата – ритъмът. Думата е 
оплетена от „догми, убеждения, принципи, мъртви букви“, 
ритъмът, от друга страна, символизира свободата, 
„божествената волност“. Благодарение на прилагане на 
ритъма в поезията думите „губят определеността и 
абстрактната ограниченост на смисъла си, при което 
се измъкват от тесните, веднъж завинаги определени 
принципи на логика и граматика, възвръщайки отново 
изначалната свобода на своите безспирни творчески 
изменения и първоначалното си умение за 
непрестанно приспособяване към неопределеното и 
неуловимото значение на привличащото ги към себе 
си съществуване“4.
Така става според автора точно в някои от 
творбите на Конопницка, например в един от първите 
от серията „Из лъките и полята“, която започва с 
думите:

W oddalonych rzeczy krasie,
Jakby wstęga przewija się
Łan za łanem, gaj za gajem…

В далечината тъй красива
сякаш лента се извива –
лес след лес, нива след нива...

Лешмян подчертава, че съгласно мелодията на стиха 
акцентът пада на последната сричка в „przewijá się“ [извива 
се] въпреки граматичните закони5. Счита това за израз 
на „божествената волност“ на поетесата, благодарение 
на която по време на рецитиране на творбата „устата 
ни все едно [...] връща свободата на тази дума, за да може 
на свобода да се възобнови и съживи в звученето си и 
пъстротата си“6. Всъщност това е всичко. Смисълът на 
написаното става напълно разбираем едва в контекста на 
други текстове на Лешмян.
В публикувания през същата година очерк „Из размислите 
за Бергсон“ (Z rozmyślań o Bergsonie) авторът доказва, че в 
основата на всяка философска система можем да намерим 
елемента на „приказката“ – някакво допускане, върху 
което цялата система логично и рационално се крепи, 
въпреки че самото то е необяснимо априори. Например 
в кантианството това е „нещо само по себе си“: „Кант, 
който пише за нещо само по себе си, не е ли от гледна точка 
на логиката събитие невъзможно, чудовищен образ? Нима 
не може да го попитаме кой му дава правото да знае, да 
се досеща за съществуването на нещото само по себе си, 
което съгласно неговото мнение е недостижимо за нашето 
изследване, нашето познание?“7.
Изглежда, че в системата на Лешмян такъв основен 
елемент, приказен, приеман без обосновка и съмнение, е 
идеята за съществуване на първична утопия, изгубен от 
човека рай (изразен преди всичко в текста „Значението на 
посредничеството в метафизиката на колективния живот“ 
/ Znaczenie pośrednictwa w metafizyce życia zbiorowego). Днес 

1 B. Leśmian, Rytm jako światopogląd, [w:] B. Leśmian, Szkice 
literackie, oprac. J. Trznadel, Warszawa 1959, s. 66–68.
2 B. Leśmian, Utwory rozproszone. Listy, oprac. J. Trznadel, Warszawa 
1962, s. 236.
3 B. Leśmian, U źródeł rytmu, „Myśl Polska” 1915, z. 2, цитирам 
според препечатания текст в: B. Leśmian, Szkice literackie, oprac. 
J. Trznadel, Warszawa 1959.
4 B. Leśmian, Rytm…, s. 66.
5 Тоест полското постоянно ударение, което е на 
предпоследната сричка, се измества на последната. – Б. пр.
6 Пак там, s. 66–67. 
7 B. Leśmian, Z rozmyślań o Bergsonie, [w:] B. Leśmian, Szkice 
literackie, s. 29.  

вече не можем да го стигнем, тъй като прокуждането 
от него е настъпило в момента, когато връзката на 
човека с природата – равностойни партньори в един пряк 
диалог – е прекъсната от появата на обществените знаци 
и отношения. „Непосредственият живот“ е заменен от 
„посредствения живот“, вторична реалност, създадена от 
„закони, обичаи, добродетели, истини“, музей, в който „не 
е разрешено да се пипат предметите непосредствено“8. 
В този задълбочаващ се процес на отчуждение на човека 
от реалността немалко е значението на езика. От naturae 
naturantis сме отделени преди всичко чрез екрана на думата. 
Както и Бергсон, така и Лешмян смята, че езикът не е в 
състояние да улови първичната стихия на творческата 
реалност. На понятийната дума, която служи за социална 
комуникация и отчуждаване, Лешмян противопоставя 
поетическата дума, която е по-близка на процеса, 
отколкото на крайния резултат. Единствено поезията ни 
помага да достигнем усещането за реалност в измерението 

на naturae naturans, майчиното, креативното, раждащото 
измерение. Това, което позволява на поезията да 
откъсне думата от функцията є в процеса на социална 
комуникация, е ритъмът, който крие в себе си 
възможността за непосредствено общуване с природата: 
за това Лешмян пише преди всичко в текста „При 
изворите на ритъма“. Както изяснява Славински, според 
Лешмян „думата е обърната към света на схемите. 
Ритъмът – към първичния свят. Поезията е поле на 
сблъсък на тези две нагласи“9.
И така е според Лешмян в народната поезия на 
Конопницка, в която благодарение на ритъма, владеещ 
картината, „отделните, уловени в момента на пеене, 
предмети губят наложените им от всекидневния живот 
значения, изпълват се изведнъж с нов смисъл, който ги 
заплита заедно в една неразделна хармония. [...] Сега, 
когато душата на поетесата им върна първичното 
звуково съдържание, те разбират, че са всъщност 
отделни акорди на една велика симфония. Сега, когато 
са се издигнали, привлечени от общата мелодия, наново 
се побратимяват [...] възвръщат нарушената хармония, 
изгубения рай, в който всяко сравнение, всяка метафора 
им напомня за тайната връзка, за вечното сродство, за 
особената – въпреки различията – идентичност“10.
Трябва да ни учудва фактът, че въпреки изобилието 
на трудове, посветени на Лешмян, нито един 
изследовател не се е изкушил да постави въпроса защо 
за признатия като един от най-видните поети на 
ХХ в. образец е творчеството точно на Конопницка. 
Изненадващо е, че дори трудовете, отнасящи се до 
ролята на ритъма при Лешмян, почти парафразирайки 
„Ритъмът като светоглед“, не споменават името на 
Конопницка11. Ако то се появява в книгите, посветени 
на Лешмян, то е само като негативен контекст, с 
цел подчертаване на принципното уж различие между 
двамата творци. Неизменно се противопоставя 
„опростената стилизация“ на Конопницка на 
изтънчените фолклорни препратки при Лешмян12. Яцек 
Тшнадел, извършвайки систематизация на начините, 

8 B. Leśmian, Znaczenie pośrednictwa w metafizyce życia zbiorowego, 
[w:] пак там, s. 57–60. 
9 J. Sławiński, Bolesław Leśmian, „Szkice literackie” [recen-
zja], „Pamiętnik Literacki” 1961, nr 1, s. 227.
10 B. Leśmian, Rytm…, s. 68.
11 Например J. Sławiński, цит. съч..; T. Wójcik, Rytm w 
światopoglądzie B. Leśmiana, „Przegląd Humanistyczny” 1995, nr 1, s. 
77–85, и др.
12 Вж. например R. Stone, Poezja Leśmiana a romantyzm polski, 
„Pamiętnik Literacki” 1973, nr 2, s. 157.  

по които се използва фолклорът в литературата 
ни, намира за Конопницка отделна категория на 
„веристично-социална“ поезия, докато Лешмян е 
сложен във философско-естетическия кръг заедно с 
Мицкевич, Словацки и Норвид13. […]
Специфичността на поезията на Конопницка се 
определя от силаботонизма, строфичността, ролята на 
повторенията, липсата на тоничност и анжамбмана14. Това 
са типични белези на мелическата поезия. Единствената 
разлика се изразява в това, че ритъмът на мелическия 
стих е „определен отвън (от музика). Такъв стих, 
откъснат от своята музика, често става ритмически 
неразпознаваем, аритмичен“15. Разполагайки само със 
запис на текста на народна песен, често може дори да не 
забележим регулярността на строежа є: чак по време на 
изпяването є, благодарение на изместването на ударението, 
удължаването на гласните и други такива се проявява 
същинският є ритъм. В противен случай „се изправяме 
пред пълната невъзможност да го открием такъв, какъвто 
е бил (или е) всъщност, тоест когато е изпят“16. Въпреки 
това, както обяснява на друго място Длуска, „конфликтът 
между силаботонизма на Конопницка и народния стих, в 
който (освен, разбира се, припевите) езиковите ударения 
падат, един Господ знае как“, е привиден: „Цялата народна 
поезия е мелическа, песенна. В повтарящите се куплети, 
музикалните акценти падат винаги на едно и също място 
и заедно с тях и ритмическите акценти на текста, 
независимо от това дали съвпадат с граматическите 
ударения на езика, или не. Такова отношение на текста към 
музиката е бил някога широко разпространен и е известен 
на всеки, който е пял или е чувал изпети коледни песни [...]
В резултат на което изпетият текст е силаботоничен 
и само граматическото ударение става тук незначимо: 
ритмичните акценти могат да съвпадат с него или да 
се разминават. Този тип певческа версификация подлежи 
обаче на постепенно изменение, стремеж към такова 
хармонизиране на текста с музиката, че граматическите 
акценти да съвпадат винаги с музикалните. Така или иначе, 
народната куплетна песен в своята певческа реализация – 
а друга няма – остава силаботонична и този принцип е 
пренесен от Конопницка в нейната фолклорна стилизация, 
като я основава на граматическите ударения на езика. 
Единственият начин, по който това е възможно в стих, 
откъснат от музиката“17. [...]
Поезията на Конопницка се оказва не толкова фолклорна 
стилизация, колкото единствен достъпен начин за 
пренасяне на песен в текст. За това каква е песента 
ни убеждава очеркът на Гловински, посветен на 
автотематичните творби на Лешмян. Изследователят 
смята, че при Лешмян преобладава определението за 
поетическо творчество като пеене, при което писането 
не е синоним на пеенето, а противоположност, опозиция. 
Понеже поетическото „пеене“ не е само извършване на 
техническата дейност, зад него стои идеята за истинска, 
автентична, творческа поезия. Гловински смята за ключово 
стихотворението на Лешмян „Думи за песен без думи“ 
(Słowa do pieśni bez słów). Коментира: песента без думи е 
„извънсловесно съществуване [...], сфера на първичност 
както в човека, така и в природата, трябва обаче да 
се прояви с думи, благодарение на които може да бъде 
опитомена и изразена“. За изпълняване на тази функция 
„може да претендира само дума, наситена с музика, тази, 
която „помни нотите“18. [...]
Смятам, че тук най-съществен е ритъмът – както посочва 
Лешмян, може би единственият читател на Конопницка, 
който не обръща внимание на съдържанието на творбите 
є, който с презрение коментира критиците, които се 
„задоволяват с кокетно и твърде опростено загатване 
за любов към народа или земята“19. Между другото, пише 
следното за Конопницка: „Разумът є е наредил да използва 
принципи и програми. Сърцето – принудило я да пее ... 
Разумът, зашеметен от песента, е станал подвластен на 
неуловимия є ритъм, който се изплъзва на всяка доктрина. 
Целият позитивизъм, разчувстван от звуците на лютнята 
и биенето на сърцето, се разпада на ситен прах и като прах 
полепва по нозете, „недокосващи земята“20.

Превод от полски: АУГУСТО ЕЧЕВЕРИ

Преводът е направен по: Lena Magnone. Maria Konopnicka. 
Lustra i symptomy. Gdańsk: Slowo / obraz terytoria, 2011.

13 J. Trznadel, Twórczość Leśmiana (próba przekroju), Warszawa 1964, 
s. 138.
14 M. Dłuska, Pod znakiem sylabotonizmu. Rzecz o wierszu Konopnickiej, 
[w:] Pozytywizm, cz. 1, Wrocław 1950.
15 M. Dłuska, Wiersz meliczny – wiersz ludowy, „Pamiętnik Literacki” 
1954, z. 2, s. 475.
16 Пак там, s. 487.
17 M. Dłuska, O poezji Konopnickiej, s. 11.
18 M. Głowiński, Słowo i pieśń (Leśmiana poezja o poezji), [w:] M. 
Głowiński, Zaświat przedstawiony. Szkice o poezji Bolesława Leśmiana, 
Warszawa 1981, s. 60–61.
19 B. Leśmian, Poezja Marii Konopnickiej, [w:] B. Leśmian, Szkice 
literackie, s. 276. 
20 B. Leśmian, Maria Konopnicka, [w:] пак там, s. 274.

Конопницка в кабинета на огледалата.
Конопницка и огледалото на Лешмян

Албум, подарен от полските 
деца по случай 25-годишната 
литературна дейност през 1902 г. Съдържа 44 страници 
хербарии от изсушени букети, треви и цветя и подписите на 
658 деца. Музей „Мария Конопницка“ в Жарновец
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(Откъс)

Мария Конопницка

Веднъжка тате клекна до сандъчето, отвори го и сума 
време остана така замислен.
Него ден снегът усилено се топеше, от покривите се 
лееше вода, врабците врещяха, а слънцето за първи път 
тази зима надникна в нашата маза. Но на майка пак є 
беше по-зле. Кашлицата я мъчеше цяла нощ и поиска да 
пие от онова повече от пет пъти. Лекарство нямахме. 
Фелек се надигна на пръсти и зазяпа през рамото на 
тате. Мислеше си, че ще види Бог знае какво, ама то 
нищо.
Тате само кимаше, скубеше си мустаците и гледаше 
мълчаливо нещото, увито в червено, на дъното. Накрая 
го извади, разви го, та извади хармониката1, приседна на 
майкиния креват и засвири.
Майка се пооживи, заслуша, нареди да є дадем Пьотруш, 
а ние се дръпнахме и също заслушахме. Тате поде нещо 
весело и заговори на майка:
– Помниш ли Белани, Анулке? Помниш ли как се 
запознахме? Как ти свирех, докато вървяхме?
– Помня, сърце мое – тихо рече майка.
– Или пък това, помниш ли?... Туй ти свирих на Троица, на 
храмовия, на Солец2…
– Помня – прошепна майка.
– Бива го щиряка3 – ръгна ме Фелек 
в ребрата.
– Беше тогава с оная розовата 
рокля на каренца, после цели три 
дни умирах за тебе – говореше 
тате ласкаво. – Ами туй, Анулке?
– Туй не го помня.
– Как не го помниш, бе!… На Воля, 
дето бяхме отишли с шурея, кога 
метнах халбата по оная шваба, че 
седна до тебе…
– А, верно – прошепна майка.
Тате продължи да свири. Държеше 
хармониката на коленете си, 
разтягаше и сгъваше, ситнеше с 
пръсти по клавишите.
Жив да съм, не бях слушал по-
прекрасна музика.
– Анулке! Ами това?... Че как?...
– Помня, Филипе, мили – каза 
майка, – туй беше нея неделя, кога 
обявиха в черквата женитбата 
ни… Тогаз бяхме в Чернякув с 
мама, Бог да я прости.
– А подир месец вече се връщахме 
– додаде тате. – Всичко беше 
зелено…
– Люляката как миришеше… 
Славейчетата пееха…
– Пък ти беше една хубава… досущ 
цъфнала роза…
Фелек пак ме сръга в ребрата.
– Как свиреше ти тогава, сърце 
мое… как свиреше…
Тя се усмихна, въздъхна, унасяше се 
сякаш.
Тате и сега свиреше прекрасно. 
Отпървом весело, игриво, като 
за танц, краката сами подрипваха. После сякаш нещо 
размъти мелодията, все по-тъжно, на плач почти, та и 
Фелек си изтри очите веднъж, че и дваж с юмрук; накрая 
тате разтегна хармониката на двете страни и тя издаде 
жален глас, досущ като как свири орган на опело.
Майка спеше. Напоследък тя често изпадаше в сън 
някакъв особен, сякаш беше пила макова настойка. И 
после се будеше отпаднала, бледа, със студена пот по 
стопилото се лице.
Тате поседя, поседя с наведена глава, па въздъхна, стана, 
уви хармониката с черната кърпа, пъхна я под мишница и 
като си нахлупи шапката, излезе на пръсти.
Кога се наместихме тримата на сламеника под майкиния 
шал, Фелек пак ме сръга в ребрата и прошепна:
– Вицек!
– Какво?
– Знаеш ли… тате плака, дорде свиреше!
– Еее…
– Кълна ти се! – Прекръсти се и се удари в гърдите, чак 
изохка. – Не съм сляп, видях… Сълзите му капеха по 
мустаците… Що ли се чудя… – додаде подир малко. – 
Толкова работи си припомни…
Въздъхна тежко, полежа така и се обърна към печката; 
скоро го чух да похърква.
Тате се прибра късно нея вечер, но донесе лекарство, 
запали печката и запари чай. Нощта дълго не можах да 
заспя, в главата ми сякаш свиреше музика, ту тъжна, 
ту весела. А и сънувах какво ли не чак до заранта. Ту че 

1 Вид акордеон. – Б. пр.
2 Белани, Солец, Воля, Чернякув – варшавски квартали. – Б. пр.
3 Народен танц от австрийската област Щирия, полка. – Б. пр.

имаме градина вътре и на печката цъфти люляк, ту че 
в пруста пеят славеи, а на стената, дето преди висеше 
часовникът, сега се блещи пълна сребърна месечина…
Когато се събудих, Фелек вече седеше на сламеника и 
си стягаше колана на свличащите се панталони. През 
разтворената кърпена риза надничаха ребрата му, от 
яката стърчеше тънка като на врабец шия, а вечно 
мършавите му нозе го правеха да изглежда по-висок 
отколкото е.
– Фелек! – развиках се. – Ама как си се източил за един 
месец!
– Много си глупав – засмя се той. – Само така се 
протягам, да прибера корема.
И се изпъна като струна.
– Че какво? – попита.
– Ми заприличал си на маринована херинга.
– Туй добре! – възкликна Фелек. – Ставам за клоун.
А като се разсмях, рече:
– Че какво? Малко ли печелят?
Плесна се с ръце по хълбоците, па подрипна, превъртя се 
във въздуха и тихо се приземи, досущ котка на четири 
лапи.
– Ще знаеш, зарад таз нашта буболечка съм се източил 
така – и посочи Пьотруш, който обикновено пръв 
се събуждаше и пълзеше към печката да види не е ли 
останало в тенджерата нещо от вечерта.
– Като тръгнем към приюта – продължи Фелек – по 
целия път хленчи, че е гладен. Казвам ти, всеки ден му 
давам от моя хляб, та да млъкне.

– Еее… – провлекох недоверчиво, съмнявайки се, че аз бих 
извършил такова геройство.
– Кълна ти се! – веднага се прекръсти Фелек и се удари с 
юмрук по хлътналите гърди.
И избухнахме в смях, като гледахме как Пьотруш се 
клатушка из стаята на късите си тънки крачета и едва 
носи издутия си от вечните картофи корем.
– Какво се смеете бе, момчета? – попита немощно 
майка.
– Ми на Пьотруш – отвърна Фелек, – толкоз е дебел…
– Че как ще е дебел горкият! От какво? – рече майка. 
– Пьотруш! – извика го. – Ела при мама, горкото ми 
момченце.
И му се усмихна, погали го по главичката, а ние си 
умирахме от смях на тоя майтап, както го определи 
Фелек.
Нашето веселие обаче скоро угасна.
– Знаеш ли, Анулка – рече него ден тате, като приседна 
на кревата є, – май ще трябва да се простим с 
кобилката.
– Кобилката? – възкликна майка и чак седна в кревата. – 
Имай страх от Бога, Филипе, тя всинца ни храни!
Тате тежко подпря глава с ръка и мълчаливо заскуба 
мустаците си.
– Храни, ама и не храни – рече подир малко. – Реката е 
придошла, отнася те, какво ти там сито, за чакъла не 
става, а пясъкът не е много, мога и на гръб да го отнеса, 
за какво ми е кон. А пък него всеки ден чисти, сено 
трябва, че и малко поне трици, за овес и дума да няма… 
пък обор, пък слама… всичко скъпо.
Майка само изохка, ние се уплашихме от тия приказки. 

Пьотруш се вторачи в тате и зяпна, аз стоях като 
гръмнат. Изведнъж Фелек така ме ръгна в ребрата, че ми 
причерня.
– Чу ли, Вицек! – викна в ухото ми.
– Чух, де, не съм глух – викнах в неговото още по-силно. 
И веднага отърчахме в пруста, такава жалост ни обзе и 
мъка, че да се съдереш.
Обичахме кобилката безмерно. Откакто се помня, 
неизменни бяха тате, майка и конят. Фелек щъркелът 
го донесе по-натам, Пьотруш също, но кобилката беше 
от тези същества, които са вечни. Има ги и толкоз. Не 
можех да си представя нито нейното начало, нито още 
повече края є. Кобилката беше част от нас, а ние от нея; 
това беше толкова естествено, че изобщо не мислех за 
друго. Някой можеше да отпадне от нашата дружина, 
как да е, но тя никога. Събираше цялата ни радост в себе 
си.
Кога тате се връщаше от реката, тичахме чак на 
половината път да ги посрещнем, кобилката и него. 
Каквото имахме, каквото намерехме, на нея в устата 
носехме – парче хляб, картоф, намерена на двора кора от 
лимон…
Кобилката също ни обичаше, много. Отдалече цвилеше, 
като ни видеше, и се забързваше, радостно мърдаше уши; 
а когато я потупвахме по шията и хълбоците, разбираше 
прекрасно тези ласки, навеждаше тежката си глава и 
току скубеше косите ни. Пьотруш є беше любимец – 
направо с цвилене караше тате да го вземе с тях.
Когато тате я разпрягаше, започваше веселбата. 

Фелек тутакси рипваше на 
кокалестия гръб, ожулен от 
стария хомот, и докато 
кобилката завираше огромната 
си глава в торбата на шията 
є, белким хапне нещо, той 
присвиваше коляно или се 
изправяше на единия си крак, 
размахваше каскета и се 
дереше:
– Туй е славният ездач от 
мазата, дето нивга не си губи 
главата! Фелек Мостовяк го 
викат, знатен дворянин! Кой 
ще спечели повече!
При тези думи избухвахме 
толкова шумно, че народът 
наоколо излизаше по дворовете 
да види що е туй нещо.
След Фелек на кобилката се 
натътрузваше Пьотруш; 
трябваше да го придържаме 
заради издутото коремче. Така 
я развеждахме из двора, та 
горката не можеше нищо да 
гризне от торбата, а Фелек 
пак размахваше каскета и 
врещеше:
– Туй пък е Пьотруш мишока! 
С две кръпки и осем дупки! С 
два зъба отпред, ама на коня 
напет! Кой ще спечели повече?
Никога не можех да разбера 
откъде го беше взел това „кой 
ще спечели повече“. Фелек 
винаги твърдеше, че много 
подхожда. И пак избухвахме 
в такава врява, че сякаш не 

трима, ами трийсетима бяхме.
– Вижте ги, добри хора – казваше от вратата на 
магазина си дебелата продавачка. – Какви ги вършат тез 
диванета на Мостовяк с горката кобила. Маймуняци 
същи от мениджерия.
И чак се тресеше от смях с ръце на хълбоците, та 
очичките є потъваха в тлъстото лице.
– Аа, камшик за тях! – ръмжеше мършавата готвачка 
от втория етаж. – Родили се, родили, ама Бога не хвалят, 
две педи от земята и вече гадости вършат. Как пък няма 
книга някоя да похванат, работа! Содом и гомор!
А Фелек като вземе да се кланя, да праща въздушни 
целувки на мършавата готвачка… жената бясна тръшне 
прозорчето и се прибере.
Обсъждахме с нашата кобилка всички житейски въпроси, 
надпреварвахме се кой повече да є се хареса. Тя беше 
последната инстанция в нашите дела. От това се 
възползваше Пьотруш, немирникът, когато се мислеше 
за обиден, не викаше „ще кажа на тате“ или „ще кажа 
на мама“, ами „ще кажа на кобилката“. Стряскахме се 
напълно сериозно от тази заплаха и често Пьотруш 
получаваше нещо за хапване, особено от Фелек, само и 
само да не „каже на кобилката“.

Превод от полски: СИЛВИЯ БОРИСОВА

Нашата кобилка

Илюстрация на Станислав Савичевски (1897) към „Нашата кобилка“. 
(Изображението е взето от изданието „Dym. Nasza szkapa. Głupi Franek”. Warszawa: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1898, 
дигитализираната версия е достъпна на сайта Polona.pl)
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Мария Конопницка

I
Гръдта на нашата земя диша с необятно спокойствие 
– спокойствието на светлината и силата. Тази земя се 
чувства в собствената си кожа. Чувства се цялостна и 
единна в себе си. Чувства, че е на мястото си и че така 
трябва да бъде. 
Границите є не трябва да търсиш в спорните 
пространства и по крадливите маршрути, които един 
век прокарва, а друг заличава. Самата природа е издигала 
граничните могили на нейните планини; самата природа е 
наливала бездните на граничните є морета; самата природа 
е сътворявала изворите на буйните реки по граничните є 
територии.
Документите за това местоположение ги има в историята 
на нейния развой – видими и вовеки веков достъпни за всички 
народи. Тя е расла също като детето, със собствената си 
животворна сила, до отредения є от природата ръст.
Там, където е било първото є гнездо, тя още в зародиша 
си е била вече цялостна. Нейният растеж, придобиването 
на съплеменни и съродствени земи, е акт на неизбежно 
териториално разширение, за да постигне органична 
пълнота, а това е вроден инстинкт за самоосъществяване 
в даден исторически момент.
Става дума не толкова за трофеи, спечелени с оръжие, 
колкото за естественото развитие на самосъзнанието 
на племенния дух, чието усещане за идентичност се 
пробужда, издига, разраства, съчетава и напира да се прояви 
с мощния си жизнеутвърждаващ пламък в завършена до 
последния детайл и затворена в себе си цялост. Това, 
естествено, е вековен труд и тъй като той може да бъде 
рязко прекъснат, още преди страната ни да е изпълнила 
историческите си задачи, никога не се постига тази 
цялостна затвореност. Само посоката на напора се изменя 
и затлаченият по пътя дух, който се разгръща надлъж и 
нашир, с цялата си чутовна сила се изстрелва в дълбините и 
във висините, посветен вече не на увеличаване на жизненото 
пространство, а на укрепване на основите му и покоряване 
на върховете му.

***
Нашата земя се родила във ведро и тихо време. Било – 
трябва да е било – някаква слънчева утрин; някакъв 
лъчезарен, пъстроцветен, усмихнат миг на съюзяване между 
небето и земята; някакъв могъщ и плодовит порив на 
живота; някаква сияйна „пролет“ на бъдещето.
Когато старите европейски суши в разтърсващи 
катаклизми се отскубвали от разпенената, ревяща паст 
на прастарото море, вкопчвайки се в парче остров или 
полуостров, когато едва можели да изплуват, разкъсани от 
тази изтощителна битка, без вътрешна спойка и залитащи 
до ден днешен върху спорната територия на стихиите, – 
нашата земя лежала тиха – съсредоточена, сред святата 
тайна на водите, погълната от зараждащия се в лоното є 
живот.
В тези вековни, предисторически времена сочни и 
плодородни почви, набъбнали от чернозем, се напластявали 
в утробата є, плътни торфища от водорасли образували 
тежки гнезда, а останките от изтлелите борови гори по 
древните пожарища от времето преди Потопа всмуквали 
смолите си в щедрата утроба на пясъците и със слънчевия 
ореол на златистия си кехлибар изригвали в гигантските 
недра на въглищните мини.
Когато дошло времето, се пръснало, изчистило и 
избистрило огледалото на морето, което векове по-рано с 
едната си страна допирало Урал, а с другата – Карпатите. 
Тогава тя, заедно с най-младата източноевропейска суша, 
която по-късно получила името Сарматска равнина, се 
явила пред Слънцето в меки и деликатни, пастелни и 
просторни, леко вълнообразни терени и възвишения, така, 
както са я изваяли първородните води, разстлали величието 
си от изток на запад. Малко вдлъбната по средата, поръбена 
по краищата със сребърните отломки на морското 
огледало, украсена с гордата корона на татранските зъбери, 
извисили гръд над благотворните води: широка, равнинна, 
разгърната, тя била изпълнена с благословията на живота 
и ласката на плодородието. Тюркоазените є планини 
достолепно блестели със слънчевите си върхове, а езерата є 
препълвали с мрак и светлина своите малахитени бокали.
От тайнствените є извори бликвали внезапно сладки, 
игриви и пъргави води; многоструйните реки и потоци се 
задявали из долините, а земята започвала да прилича на 
сладкострунна арфа, потопена в среброзвучна феерия. 
Крайморските пригладени терени с необуздана 
разточителност се плъзвали в блатисти природни тепсии, 
които димели от замайващите изпарения. 

Притъмнявали дъбравите, закънтявали боровете, а в 
непроходимите усои отеквал ревът и ръмженето на 
животните. 
Изведнъж самото земно лоно сякаш се ширвало и в 
него започвали да се стелят безбрежни житни поля с 
благозвучния шепот на класовете си; започвали шествието 
си ниви и поляни по хълмове и долини, триумфирайки с 
майския си цъфтеж. 
И тогава светът ставал като че ли по-тих, по-безопасен, 
по-сигурен в себе си. 
Към грохота на моретата, щурмуващи южните и 
западните брегове, които по време на тази война не 
сваляли скалните си доспехи, към гръмовния трясък на 
длетата, с които Стихиите Великани дълбаели с дива 
страст граничните линии на спорните си територии, към 
оглушителния и убийствен вой на свирепата схватка с 
природата се присъединявал нов, мощен и внушителен тон 
на съюзяване с нея, на помирение и сътрудничество. Към 
изтерзания от размирици хор на мрачни и жестоки гласове 
се добавяла ведрата и спокойна нота на полето, нотата на 
доверието и надеждата. 
Човекът-Адам, човекът-орач се явил в своето същностно 
предназначение, явил се в благословението и сладостта на 
труда, а не в неговата прастара клетва. 
Неговият труд не бил разрушителен, той строял 
бъдещето. Не бил нито вероломнен грабеж, нито 
еднократен улов на плячка с цената на смъртноносното 
острие, насочено срещу вражеска сила. Бил прост и честен, 
засаждащ честност и простота в човешкото сърце. Бил 
оплождане на земята, която искала да роди. Бил осигуряване 
на утрешния ден и на бъдните поколения. Тук заедно с 
плуга орачът развеждал душата си из нивата, напевната 
си, житна душа, заслушана в утрешния ден и като нивата 
плододайна, даряваща живот.
Тук пониквали неговите грижи и надежди. Тук едновременно 
орял и пеел. Тук се родила силната песен на живота, силната 
песен на надеждата. 
Тук бил заченат големият, съдбоносен труд за 
одухотворяване на всяко стъбло на земята. Труд, за който 
всеки човек е дошъл на този свят, за да я изпълни със 
смисъл. 
Орачът не бил роб на тази земя. Бил неин син. Припознавал я 
като своя Майка. Като добра, грижовна, щедра Майка. 
Любовта към Земята родителка, Земята кърмилница 
на поколения и племена тук се проявила най-силно, най-
настойчиво, най-непосредствено. Земята тук размножила 
своите вълшебства: размножила гнездата и семената. 
Тук дошло изобилието на рода и изобилието на хляба. 
След изобилието от плодове дошло изобилието на 
колективния, съвместния, груповия живот, а след 
изобилието от хляб дошло искреното сърце и щедрата 
ръка, дошло милосърдието, човещината, загрижеността, 
съчувствието, доверието. Дошло откритото чело и 
силната длан.
Дошла и беззащитността, толкова голяма, толкова 
детинска почти, че нашите мъже, отиващи в далечни 
страни, носели със себе си само гуслите, които сграбчвали 
още от пелените, за утеха на сърцето, без да знаят, че брат 
не отива без оръжие дори при своя брат. 
Чуждите не можели да се начудят, като виждали тези 
толкова простодушни и доверчиви мъже, и питали с 
интерес откъде идват. 
А те идвали от Земя, където песните наистина били 
оръжие.
Ето така е създадено мястото на спокойствието, 
докосващо дълбините на живота на другите народи с 
обширната си вълна от бодрост и тишина.
Ето така е създадена страната на спокойствието и 
страната на труда за бъдещето; Земята господарка 
на пшеничните угари; Земята на облъхнатия с надежда 
и вдъхновение селянин. Така е създадена Майката на 
земеделския род – Полша.

II
Органичното единство на полските земи не изключва 
богатото разнообразие както на вътрешните, така и на 
външните им форми. Да, това единство обхваща толкова 
различни един от друг светове, че вроденото им различие 
се изправя като огромна действена сила, проявяваща се в 
най-разнообразни варианти на родов живот и удивително 
различни човешки общности, населяващи тези светове, 
като: гурали, пушчаци1, поморяни, крайезерници и 
същинските заселници на равнините – поморяните.
Тези различия, проникнали надълбоко в живота, в зората на 
неговото обществено осъзнаване, несъмнено изпреварили 
всички етнографски подялби както на Полските земи, така 
и на техните заселници, установили се на стабилна почва и 
придобили извечните качества на избраната от тях Земя, 
1  Название на племенна общност, населяваща двете мазовски 
гори – Бялата и Зелената гора (на полски „пушча“), наричани 
още „карпи“. – Б. пр.

както и оформилите се и придобити черти на заварения 
там народ. Така се появили историческите названия 
Великополша (Голяма Полша) и Малополша (Малка Полша), 
хробати2, силезяни, мазуряни и т.н. Всичко това било 
някога от един род и преди много векове дружно напирало 
да премине през Портата на Народите и да се установи на 
тази най-млада част от световната суша, поддържано от 
свежите сили на живота в неговия буен разцвет. 
Веднъж уседнали по своите земи, дали по собствен избор 
или по принуда, новите обитатели постепенно започнали да 
се просмукват от първичното разнообразие на тези места 
и да живеят и растат в съзвучие с пространството, с 
музиката на живота. Докато го постигнат обаче трябвало 
да изработят и усъвършенстват в себе си особено важни 
качества за съжителство и съвместна работа с природата, 
да се приспособят към нейните предизвикателства. 
Суровият сблъсък с природата безспорно оказал влияние 
на физическия и психическия облик на сродните племена и в 
крайна сметка оставил дълбок отпечатък върху техните 
взаимоотношения. До такава степен, че когато историята 
взела думата и хронистите хванали перото, започнало да се 
говори за съвсем различни, дори враждебни народи и племена.
Да, пренебрегвайки тези предисторически, от естеството 
на терена зависими, съществени и дълбоки различия в 
тяхното заселване, тези народи били приети за отделни 
етнографски единици, като съществувала доста мъглява 
представа за общия им произход и за единството на 
населяваните от тях земи.
Различията са толкова отчетливи, че на пръв поглед се 
сблъскваме с напълно отделени земи. Нещо повече: с напълно 
различни и затворени в себе си светове.
И така, преди хората да започнат да разделят земите, 
удивителното им разнообразие само ги разделяло. Делели ги 
раздиплените планински вериги и долините, дълбокият мрак 
на гъстите гори и перленото сияние на езерата, бученето 
на морето и мълчанието на степите, волното и широко 
дишане на равнините и тайнственият зов на бездънните 
тресавища.
Разделяло ги всичко това, с което по особен начин ги дарила 
природата – за да ги обогати или ощети. Ето такова е 
естественото, т.е. първичното разделение на полските 
земи.
Това бил не само верен инстинкт, но ярка очевидност на 
някогашната нужда от „разграфяването“ на Полша на 
отделни „Земи“, тъй като тези земи с първичната им 
разнородност са безспорното основание за всякакъв вид 
бъдещи подялби. 
Най-напред разделението обхващало природните 
местности, най-вече тези, които имали свой характерен 
облик и собствена, завършена форма. Такива, които 
наистина представлявали отделни светове. 
Тези различни светове притежавали силата да създават 
различни условия и фактори за живот, а следователно и 
различни негови външни черти. 
Едва с течение на времето, или по навик, или с внимание към 
по-незначителните отлики и разновидности, разделението 
на земите се разширило и обхванало цялости, които се 
различавали почти незабележимо и които в процеса на 
историческото си развитие отново се сраснали и изградили 
общи правно-политически единици, запазвайки старото име 
поне на някои свои части.
И така обликът и формата на нашата Земя никога не били 
безразлични на нашата история, която от хиляди здрави 
и лъскави нишки изтъкава пъстрия килим на полските 
съдбини – от зората на създаването им. 

Превод от полски: ДИМИТРИНА ХАМЗЕ

Преводът е направен по: Maria Konopnicka. Polskie Ziemie. 
Krajobraz. Warszawa: Księgarnia S. Bukowieckiego, 1907, 
s. 3–11.
2 Синонимно историческо название на т.нар,. „бели хървати“, 
най-често локализирани в региона на Малополша. – Б. пр.

Полските земи
Пейзаж

Посрещане на Мария Конопницка на железопътната гара в 
Едличе по случай юбилея є през 1902 г. Пощенска картичка. 
Музей „Мария Конопницка“ в Жарновец 


