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Броят се издава с любезната подкрепа  
на Полския институт в София

Ян Стика, „Полония“ (1891). Национален музей, Вроцлав. Фрагмент, в който е представена групата на духовните 
водачи: творци и пророци, начело с Адам Мицкевич. Сред тях е и украинският пророк Вернихора.

Полските романтици

За романтическата поезия
Маргрета Григорова

 2022-ра е обявена от Полския сейм за година на полския 
романтизъм по случай 200-годишнината от излизането 
на първия том с поезия на Адам Мицкевич „Балади и 
романси“. Българската рецепция на полския романтизъм 
е от такова естество, че имаме достатъчно причини 
да празнуваме тази година в България. Те се проявяват 
още в първите жестове на докосване до поезията на 
полските романтици в христоматията на Вазов и 
Величков от 1885 г., в текстовете и жестовете на 
омаяния от прерафаелитската прелест на романтизма 
Боян Пенев, в монументалните трудове на Боян Биолчев 
и Калина Бахнева, във вдъхновените преводи на плеяда 
български поети, сред които Дора Габе, Блага Димитрова, 
Елисавета Багряна, Атанас Далчев, Иван Вълев. В 
невероятния факт, че първата извън Полша (и четвърта 
по ред) постановка на „Задушница“ под режисурата на 
Леон Шилер се състои в България през 1937 г. на сцената 
на Народния театър „Иван Вазов“ – по идея на Борис 
Йоцов и по времето, когато художествен директор 
на театъра е Николай Лилиев, консултирал превода 
на творбата от Слава Щиплиева. Монументалната 
постановка ще трябва да е оставила вибрационна следа 
във времето, която припламва в неколкократните 
постановки на университетския театър лаборатория 
„Алма Алтер“ под режисурата на полския възпитаник 
Николай Георгиев, най-новата от които – представена 
наскоро. Не на последно място, няма как да не прореже 
съзнанието фактът, че последните крачки в живота на 
Мицкевич прекосяват българската земя. На наша почва 
той изживява илюзията за завръщане у дома, заобиколен 
от сънародници при срещата си с Казак алая на Михал 
Чайковски, които му правят трон под клоните на 
огромна липа. За съжаление, тъжен трон.
Първият поетически том на Мицкевич излиза през юли 
1822 г. в печатницата на Юзеф Завадски във Вилнюс, 
издаден с пари, събрани от приятелите на Мицкевич. 

В града, в чийто университет започва да блика с най-
голяма сила младежката „лъчиста“ енергия полският 
романтизъм, в езическата и пълна с езера и предания 
Литва, която умее да „говори с духовете“ (както 
казва Мицкевич в парижките си лекции). Там се ражда 
Адам Мицкевич, а след повече от век и Чеслав Милош, 
следван от чувството за повторение и продължение на 
предишната следа. 
Безспорният водач на полския романтизъм е представен 
на картината на Ян Стика „Полония“ (1861) начело на 
плеядата творци, всички те възприемани като духовни 
водачи на Полша в най-трудното за нея време – тройната 
подялба между империите на Русия, Прусия и Австрия. 
Техният поглед в картината е отправен към разпятието 
на Полша. А погледът на всеки, който застане пред 
полския романтизъм, е обречен на онзи неизбежен 
„хоризонтал на недостигнатото“, за който говори Боян 
Биолчев в „Отвъд мита“, наследявайки този верен израз 
от Кажимеж Вика. 
Поетите романтици са още приживе митологизирани 
в облика си на пророци и пилигрими, а това в най-голяма 
степен засяга Мицкевич, и както отбелязва Биолчев, 
„в Полша самият мит ескалира. Мицкевич владее 
ума и емоцията на няколко генерации, владее перото 
на поколения критици и историци на литературата, 
Библията е в домашната библиотека на поляка, обект 
е на безбройни издания, гражданин е на културните 
енциклопедии, учебниците и филологическото съзнание 
на нацията“. Показателна е думата „wieszcz”, прилепяна 
към Мицкевич и събратята му по дух, като незаместим 
синоним на „prorok” (този, който е посветен в знание, 
който едновременно е вещ и вещае), а светият пътник 
пилигрим (също посветен), въведен от автора на 
„Кримски сонети“, става една от най-ключовите фигури 
на полската културна идентичност. 
Трябва обаче да отбележим, че полският романтизъм 
е колкото митологизиран, толкова и демитологизиран, 
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Н О В О С Ц Е Н А

Списание „Християнство 
и култура“ отбелязва 
своята 20-та годишнина с 
извънреден юбилеен брой, 
който се разпространява 
заедно с брой 175. В 
центъра на брой 175/Есен е 
проблемът „Християнство 
и истина“, където 
присъстват текстовете 
на Борис Маринов 
Насъщното богословие на 
Диоклийски митр. Калистос 

(Уеър), на о. Сава Кокудев Дърво Йесеево и на о. Павел 
Флоренски Емпирея и Емпирия. Темата „Християнство 
и съвременност“ е представена със статията на Смилен 
Марков КОВИД-19 и православието: несигурност 
и уязвимост в контекста на Божията икономия, а 
рубриката „Християнство и философия“ включва 
текстовете на Йозеф Бохенски Мисленето и на Георги 
Каприев Божествената същност и природните енергии 
на Бога според Филотей Кокин в неговите две слова 
за Таворската светлина срещу Акинидин. В рубриката 
„Библеистика“ е представена статията на о. Теодор 
Стойчев История, богословие и мисия в Посланията на 
свети апостол Павел, а в „Християнство и история“ 
– втората част от текста на Василиос Сирос Между 
Химера и Харибда, а темата „Християнство и 
изкуство“ е представена с текста на Павел Игнатов Из 
църковномузикалното минало на град Поморие. Броят е 
илюстриран с фотографии на Валерий Пощаров. 

 Юбилейният извънреден 
брой представя четири 
разговора по актуални 
теми от областта 
на християнството и 
културата с участието на 
членове на редакционната 
колегия на списанието и 
изтъкнати интелектуалци. 
В разговора, посветен 
на Кризите и Църквата 
участват Калин Янакиев, 

Георги Каприев, Владимир Градев, Момчил Методиев, 
Смилен Марков, о. Петко Вълов, а темата Християните 
като общност е разисквана в разговор между о. Василий 
Шаган, пастор Даниел Топалски, Ренета Трифонова и о. 
Сава Кокудев. Развитието на Богословското образование 
в България е обсъдено от Клара Тонева, архим. Мелетий 
(Спасов), о. Теодор Стойчев, Мариян Стоядинов и 
Венцислав Каравълчев, а по темата Християнство и 
изкуство разговорят Теодора Димова, Слава Янакиева, 
Димитър Радев, Благой Бойчев, о. Добромир Димитров и 
Георги Арнаудов. Наред с тези разговори, броят включва 
и интервю с румънската поетеса Ана Бландиана под 
заглавие Чувството, че никога не съм оставена сама, е 
моята дефиниция за Бога, есето на Т. С. Елиът Единство 
и различие: секта и култ, размислите на Шарл Пеги Клио, 
или диалог между историята и езическата душа, както и 
текста на Джонатан Дън Превод.

Как Пруст променя 
модерното писане – 100 
години по-късно? Това е 
темата на новия брой 09 
на сп. „Култура“: разговор 
с Юлиан Жилиев за 
„изгубеното време“, есето 
на Марсел Пруст „Смъртта 
на катедралите“, текстове 
от Жил Дельоз и Валтер 
Бенямин. И още: есето 

„Антихрист“ на Йозеф Рот и франкфуртската реч на 
Сергий Жадан; интервюта с Ани Ерно, Дмитрий Глуховски 
и Аманда Стерс. А също и Александър Секулов, Теодор 
Ушев, Красимир Терзиев, Пламен Бейков и Норман Бийкър. 
Разказът в броя е на Михаил Вешим, а фотографиите са на 
Лиляна Караджова.  

Н О В О

„Задушница“, една възможна импровизация“ е последната 
премиера на театър „Алма Алтер“ и едно от върховите 
театрални постижения, които режисьорът Николай 
Георгиев прави не просто в полето на театъра, но и в полето 
на изследването на пределите на човешката душа във вечния 
є стремеж да полети към необятното. Постановката може 
да бъде считана за гранична, за критична ситуация, в която 
индивидът е разпънат на предела между живота и смъртта. 
Той се освобождава от всички инвенции, правила и възгледи 
– отпада досегашният му житейски опит да се пласира 
или анализира познати ситуации. Така се ражда постоянно 
драматическо напрежение, течащо като жива лава между 
актьорите и зрителите, които заедно попадат в едно 
необикновено, гранично поле и съвсем естествено, поради 
факта на собственото си присъствие, стават свидетели на 
случващото се.
А какво всъщност се случва?
Тъмно. От дебрите на тъмнината постепенно пред 
зрителите се ражда храм, изваян от огъня на свещи – 
очертават се линии, колони, арки, може би дори и олтар. 
В този мрак светва най-святото място – храмът, който 
оттук нататък ще бъде фон на действието, сякаш всичко 
се случва вътре, вътре в църквата, нашата вътрешна 
църква, защото зрителите единствено я четат като 
точно такава. Появяват се сенки, сенките се превръщат 
в силуети, силуетите в хора, хора, молещи Бога да спаси 
Йерусалим. Загатват текст, но той повече прилича на 
прокраднала се мисъл, изпаднал от съществуването им 
смисъл, отколкото на сценичен текст с ясен адресат. Това 
създава усещането у зрителя, че е отстранен и нежелан, 
защото очевидно този текст не е поставен да стигне до 
него. Зрителят е само случаен свидетел на тъмнината на 
храма и блуждаещите в него сенки. Постепенно текстът 
набира енергия, ритъм и сила. Едновременно с това от 
центъра на храма започва да струи ярка светлина, залива 
сцената, заслепява окото на зрителя и там някъде в тази 
слепота се очертава образът на човек – Той-Човекът, който 
от този миг до края ще води зрителя през начупената 
призма на случването. „Задушница“, както е типично 
за стила на Георгиев, е лишена от случка, от история. 
Сюжетът е разкъсан на фрагменти, мигове и ако все пак 
някакъв мним сюжет се връзва в спектакъла, то е само 
в съзнанието на зрителя, който е предизвикан сам да 
сглоби спектакъла със силата на своята интерпретация. 
Това е характерно и за самата пиеса на Адам Мицкевич 
– по своята същност тя е нетеатрална. Ето защо и по 
нашите театрални ширини пиесата на Мицкевич е дълбоко 
непозната, нейният замисъл, структура и съдържание 
не прилягат на концепцията за театър, не са прилягали и 
на тогавашната театрална парадигма. Мицкевич пише 
„Задушница“ не като театрална творба, а като манифест, 
който да пробуди патриотичното чувство на цяло едно 
поколение поляци. „Задушница“ е призив, зов, вик, който има 
за цел да извади човека от летаргията на съществуването 
му и да го постави в гранична ситуация между живота и 
смъртта в името на свободата. Свободата – с тази тема 
от светлината на храма изплува Той-Човекът, игран от 
актьора Стефан Попов. Думите му са топли и „памучни“, 
очите му плуват в светлина, от светлината се отронва 
сълза и се търкулва по бузата му. Заедно с думите и сълзите 
постепенно започват да се намесват и сенките, които даже 
запяват на латински. 
Типичен постановъчен метод за Георгиев е прочитът на 
една творба през друга и вплитането на архетипи, модели 
и образи от други прозиведения. И в „Задушница“ той 
остава верен на този подход. Използва лоста на друго 
произведение – със скалпел успява да пререже ципата на 
основното произведение и така пред публиката то се ражда 
отново. В конкретния случай текстът на „Задушница“ 
се освобождава през текста на книга Плач Йеремиев от 
Стария завет. Пророк Йеремия оплаква изоставянето на 
Йерусалим от Бог, неговото унищожаване и опустошение. 
Групата актьори често влиза в погребална церемония, в 
която опечалените оплакват и се обръщат към мъртвите. 
Тук намираме ясен паралел с творбата на Мицкевич, в която 
във II и IV част живите и мъртвите влизат в стремеж 
един към друг. Тонът е мрачен: Бог не говори, степента 
на страдание е представена като поразителна и жестока. 
Георгиев използва най-вече глава 4 на Плач Йеремиев, в която 
се оплаква разрухата и запустението на града и храма в 

„Задушница“, една възможна импровизация
резултат от греховете на хората. Следва да се отбележи, 
че често текстовете са на оригинален латински език, т.е. 
не се разчита толкова на смисъла, колкото на сугестията 
и енергията на текста. Друг склапел, който прерязва 
спектакъла, е образът на Мария Магдалена, който се явява, 
какъвто го познаваме от спорадичните є четири появявания 
в Библията, частите от житието є и от изобразителното 
изкуство. Появата на Мария Магдалена и изобщо цялата 
постановка има много силен изобразителен акцент. През 
повечето време образът доминира или води съдържанието, 
сугестията доминира над семантиката, а ритуалът събира 
пръснатата фрагментарна структура на спектакъла. 
Наблюдават се поредица от действия, извършени с крайна 
прецизност, в които са преплетени символи и предмети, 
думи и инкантации. Така се изгражда идеограмният език на 
спектакъла, който говори с тон на смирение, покаяние, бунт. 
Идеята за цикличността, за времето, което ни е дадено на 
земята, за поколенията, които се променят и се завъртат 
в този цикъл, е ясно представена с участието на две деца. 
Малко момиченце на 5 години неочаквано се врязва в храма, 
търсейки своята баба. След известно време малко по-
голямо момиче на около 12 години ще пререже тишината с 
думите: „бабооооо, бабоооо…“. След неопределено време 
жена на 30 ще се втурне със същите думи. Да, това е едно и 
също момиче, превърнало се в жена, покрай която са минали 
годините в стремеж за връзка с онзи свят отвъд облаците. 
Този кинематографичен ефект в театъра, който свързва 
необособимото време, място и пространство в едно, има 
изключителен заряд и носи усещане за моделност извън 
координатната система на основите на съществуването. 
В услуга на всичко това е и сценографското решение на 
спектакъла. Изградени са два свята – на живите и на 
мъртвите. Границата между тях е решена с разпъването 
на обширна циклорама, която въпреки стремежите 
задържа двата свята в пространствените ареали, в които 
съществуват, но времевите ареали се сгъстяват като 
магмата на едно живо настояще. Създава се усещане 
за пространствена невъзможност въпреки времевата 
едновременност на случването. Това е едно от най-големите 
постижения, което торпилира спектакъла и го превръща в 
уникална сценична находка. 
Известна е и слабостта на Николай Георгиев да поставя 
повече от един път една и съща творба в различни версии. 
Първата версия на „Задушница“ е от 2018 г. В нея той 
представя света на мъртвите и броенето на мъртъвците 
в света на живите. В последната постановка от септември 
2022 г. той ни представя двата свята един до друг, един 
пред друг, един в друг. В това напластяване на световете 
се крие богатството на постановката и сложността на 
концептуалния замисъл. 
Георгиев е истински полонист в театъра. Завършва в 
режисура в Полша, донася новаторските идеи на Йежи 
Гротовски в България, поставя и превежда за своите 
постановки полска драматургия, създава и програмата 
„Театър полски“, в която представя 8 спектакъла, 
посветени на велики полски личности. За заслуги към 
полската култура той е отличен с орден „Златен кръст“ от 
президента на Полша.
Спектакълът завършва с III част на „Задушница“ – Великата 
импровизация, в изпълнение на актьора Георги Арсов. Тук 
решението е образно и магично. Пред публиката долетява 
ангел с големи бели криле. Той се стреми към Бога, проси 
власт, иска да владее хорските души така, както Бог ги 
владее. В полета си към висините, ангелът се превръща във 
войн, в дете, в разпънатия на кръст Исус. Стиска дланите 
си в юмруци, замахва към небето. Синя светлина прорязва 
крилата му и те се чупят. Ангелът пада на земята и отново 
се превръща в човек. 
Групата се появява на сцената, събира ритуално 
остатъците от спектакъла, загасва храма и оставя 
публиката в изначалната тъмнина. В нея откънятват 
думите: „Ти не си баща на света. Ти си ЦАР! ЦАР! ЦАР!“.

ПЕТЯ ЙОСиФОВА

Спектакълът е подкрепен от Полския институт, София, 
фонд „Научни изследвания“ и Студентския съвет към 
Софийския университет „Св. Кл. Охридски“

Снимки: Полски институт, София
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Адам Мицкевич

В началото бе вярата в един БОГ, и биде Свобода в 
света. И закони нямаше, а единствено волята БОЖИЯ, и 
нямаше господари и роби, а само патриарсите и техните 
чеда.
Ала след това людете се отрекоха от единия БОГ и си 
направиха идоли, и покланяха им се, и принасяха в тяхна 
чест кървави жертви, и воюваха за чест на своите идоли.
Затова БОГ изпрати връз идолопоклонците най-голямата 
казън, сиреч робство.
И превърна се половината човечество в робиня на 
другата половина, макар всички да произхождаха от един 
Отец. Понеже от своя род се отрекоха и сътвориха си 
разни Отци; един казал, че произлиза от земята, друг – че 
от морето, а трети – от други неща.
И както така воюваха, едни други се поробваха, всички 
вкупом паднаха в робство на Римския император.
Римският император се нарече Бог и провъзгласи, че няма 
в света друг закон освен волята му; което той похвали, 
то ще се нарича достойно, а което порицае, то и ще се 
нарича престъпление.
И изнамериха се Философи, които доказваха, че 
императорът, така постъпвайки, добре върши.
А Римският император нямаше ни под себе си, ни над 
себе си нищо, което да почита.
И цялата земя се превърна в робиня, и нямаше такова 
робство никъде по света, нито преди, ни след това; освен 
в Русия в наши дни.
Понеже и при турците султанът е длъжен да почита 
Мохамедовия закон, и не може сам да го преподава, но за 
това си има турски свещеници.
В Русия пък императорът е глава на Вярата, и в каквото 
повели да се вярва, в това трябва да вярват.
И стана тъй, че когато робството се възмогна в света, 
настъпи преломът му; като преломяване на нощта 
в нощ най-дълга и най-тъмна, тъй настъпи прелом на 
робството във времената на римското робство.
В онова време дойде на земята синът Божи, ИИСУС 
ХРИСТОС, учейки хората, че всички са родни братя, деца 
на един БОГ.

[...]
И Свободата в Европа се разпространяваше полека, но 
постоянно и дръзновено, от кралете идеше Свобода 
към велможите, а тия, бидейки свободни, раздаваха 
Свобода на знатните, а от знатните идеше Свобода за 
градовете, и скоро щеше да низходи до простолюдието, и 
цялото Християнство щеше да бъде свободно, и всички 
Християни, като братя, равни да бъдат.
Но кралете развалиха всичко.
Понеже кралете станаха зли, и сатаната влезе в тях, 
и рекоха в сърцата си: Ето, Народите се вразумяват 
и охолстват, и живеят честно, та не можем да ги 
наказваме, и мечът в ръцете ни хваща ръжда, а Народите 
достигат до Свободата, и нашата власт отслабва, а 
щом помъдреят и станат напълно свободни, властта ни 
ще се пресече.

[...]
Рекоха тогава кралете: Да се постараем Народите винаги 
да бъдат глупави, та така да не узнаят силите си; и да се 
гневят помежду си, та да не се съединят срещу нас.
Завикаха тогава към знатните: Защо ви е да ходите в 
Светата земя, тя е далеч; по-добре се изтребвайте едни 
други. И Философите веднага доказваха, че да се воюва за 
Вярата е безумие.
Тогава кралете се отказаха от Христос и си направиха 
нови богове, идоли; и прославиха ги пред лицето на 
Народите, и заповядаха им да се кланят и бият за тях.
И тъй на французите кралете направиха идол, и нарекоха 
го Чест, и това беше същият идол, който в езически 
времена се наричаше Златен телец.
А на испанците кралят им направи идол, който нарече 
Политическо надмощие и също Политическо влияние, 
сиреч нарече ги мощ и власт, и това беше същият 
идол, който асирийците почитаха под името Ваал, а 
филистимците под името Дагон, а римляните под името 
Юпитер.
А на англичаните кралят им направи идол, който нарече 
Господство над морето и търговията, и това беше 
същият идол, който преди се зовеше Мамон.
А на немците сътвориха идол, който се нарече Brodsinn1, 
сиреч Благоденствие, и това беше същият идол, който 
преди се зовеше Молох и Комус.
И покланяха се народите на своите идоли.

[...]
Накрая в идолопоклонна Европа се появиха трима крале: 
името на първия беше Фридрих Втори Пруски, името на 
* Политическата брошура Книги на полския народ и полското 
пилигримство излиза в 124 страници в Париж през 1832 г. Тя е 
следствие от краха на Ноемврийското въстание и е сред най-
ярките формулировки на полския месианизъм.
1  Brodsinn (вер. от Brotsinn) – неологизъм на Мицкевич, 
съчетаващ Brot (хляб) и Sinn (разум, смисъл).

из Книги на полския народ от сътворението на света  
до мъченичеството на полския народ*

втория беше Екатерина Втора Руска, името на третия 
беше Мария Терезия Австрийска.
И беше това сатанинска троица, противна на Божията 
Троица, и беше като посмешище и гавра с всичко, що е 
свято.

[...]
Имената на тия трима крале, Фридрих, Екатерина и 
Мария Терезия, бяха три хули, а животите им – три 
безчинства, а паметта им – три проклятия.
Тогава тази троица виждайки, че Народите не са още 
достатъчно безумни и покварени, направи нов идол, най-
гнусен от всички, и нарече тоя идол Интерес, и такъв 
идол древните езичници не познаваха.
И развращаваха се народите, така че измежду тях се 
намери само един човек гражданин и войник.
Тоя говореше да престане воюването за Интерес, ами 
да се брани Свободата на ближните: и сам тръгна 
на война, до земята на Свободата, до Америка. Тоя 
човек се наричаше Лафайет. Беше той последният от 
старите европейски люде, у които още имаше дух на 
пожертвувание, остатък от християнския дух.

[...]
Ала полският Народ единствен не се покланяше на новия 
идол, и нямаше в езика си дума, с която да го назове на 
полски, както и да назове поклонниците му, които по 
френски се наричаха егоисти.
Полският народ почиташе БОГА, знаейки, че който 
почита БОГА, почита всичко, що е добро.
Беше тогава Народът полски от начало до край верен на 
БОГА на предците си.
Кралете му и рицарите му никога не нападаха никой верен 
Народ, а бранеха Християнството от езичниците и 
варварите, които носеха със себе си робство.
И отиваха полските крале в защита на Християнството 
в далечни страни, крал Владислав до Варна, а крал Ян до 
Виена, в защита на Изтока и Запада.
И никога кралете и рицарите не заграбваха съседни земи 
силом, но приемаха Народите в братство, носейки със 
себе си благодеянието на Вярата и Свободата.
И награди ги БОГ, понеже велик Народ, Литва, се съедини 
с Полша, като мъж и жена, две души в едно тяло. И 
никога преди това не е било такова съединение на Народи. 
Но сетне ще бъде.
Понеже това съединение и съчетание на Литва с Полша 
е образ на бъдещото съединение на всички християнски 
народи в името на Вярата и Свободата.
И даде БОГ на полските крале и рицари Свобода, та 
всички да се наричат братя, и най-богатите, и най-
бедните. И никога преди това не е била такава Свобода. 
Но сетне ще бъде.
Кралят и рицарите приемаха в своето братство все 
повече люде, приемаха цели полкове и цели поколения. И 
броят на братята стана голям като цял Народ, и у никой 
Народ преди това не е имало толкова свободни хора, 
наричащи се братя, както в Полша.
А накрая кралят и рицарството в деня на трети май 
възжелаха да направят братя всички поляци, най-напред 
гражданите, а после селяните.
И братята бидоха наречени благородници, понеже се 
облагородяваха, сиреч побратимяваха с лехите, хора 
свободни и равни.
И искаха тъй да направят, че всеки християнин в Полша 
да се облагороди и благородник да се нарече, в знак, че е 
длъжен да има душа благородна и винаги да е готов да 
умре за Свободата.
Както навремето всеки християнин, приемащ 
Евангелието, наричаха Християнин, в знак, че е готов да 
пролее кръвта си за Христос.
Благородството тогава трябвало да бъде кръщение 
в Свободата, та всеки, който е готов да умре за 
Свободата, да може да се кръсти по закон и по 
наследство.
И рече накрая Полша: Който и да дойде при мен, ще бъде 
свободен и равен, понеже аз съм СВОБОДА.
Ала кралете, чувайки за това, се разтревожиха в сърцата 
си и казаха: Изгонихме Свободата от земята, а ето 
че се връща в лицето на Народ справедлив, който не се 
покланя на нашите идоли. Да идем да убием тоя Народ. И 
сключиха помежду си завера.
И пруският крал дойде, и целуна полския Народ, и 
поздрави го с думите: Съюзниче мой – а вече го бе 
продал за тридесет великополски градове, както Юда за 
тридесет сребърника.
А другите двама крале се нахвърлиха и свързаха полския 
Народ. А галът съди и рече: Наистина не намирам вина 
в тоя Народ, и съпругата ми Франция, жена боязлива, се 
измъчва от зли сънища; прочее, вземете и уморете тоя 
Народ. И си уми ръцете.
А френският управник рече: Не можем с наша кръв или 
пари да откупим тоя невинен, понеже моята кръв и 
моята парà са си мои, а кръвта и парàта на моя народ са 
си негови.
И изказа тоя управник последната хула срещу Христос, 

понеже Христос учеше, че кръвта на Сина човешки 
принадлежи на всички братя.
А когато управникът изрече тия думи, паднаха 
кръстовете от кулата на безбожната столица, понеже 
Христовият знак вече не можеше да освещава народ, 
почитащ идола Интерес.

[...]
И свързаха Народа полски, и го положиха в гроб, а кралете 
викнаха: Убихме и погребахме Свободата.
А викнаха безумно, понеже извършвайки последното 
безчинство, изпълниха мярата на своите беззакония, 
и мощта им се свърши в тоя час, когато най-силно се 
възрадваха.
Понеже полският Народ не умря, тялото му лежи 
в гроба, а душата му слезе от земята, сиреч от 
обществения живот, в преизподнята, сиреч в домашния 
живот на народите, търпящи робство в страната и 
отвъд нея, за да види страданията им.
А на третия ден душата ще се върне в тялото, и 
Народът ще възкръсне, и ще освободи от робство всички 
народи на Европа.
И минаха се вече два дни; първият ден премина с първото 
завземане на Варшава, а вторият ден премина с второто 
завземане на Варшава2, а третият ден ще настъпи, но 
няма да премине.
И както след Христовото възкресение кръвните жертви 
се прекратиха по цялата земя, тъй и след възкресението 
на полския Народ ще се прекратят войните сред 
Християнството.

из Книги на полското пилигримство
Душа на полския Народ е полското пилигримство.
А всеки поляк в пилигримство не се нарича скитник, 
понеже скитникът е човек, блуждаещ безцелно.
Нито изгнаник, понеже изгнаникът е човек, прокуден 
чрез присъда от някоя власт, а полякът не е прокуден от 
своята власт.
Полякът в пилигримство още няма свое си име, но това 
име ще му се придаде отпосле, както и Христовите 
изповедници са получили името си отпосле.
А в това време полякът се нарича пилигрим, понеже 
е дал обет да пътува до светата земя, свободното 
Отечество, дал е обет да пътува дотогава, докато го 
намери.
Но полският народ не е божество като Христос, 
затова душата му, вървейки на това поклонничество из 
преизподнята, може да се заблуди, и тъй би се забавило 
завръщането є в тялото и възкресението є.
Затова да изследваме Христовото Евангелие.
И тези учения и притчи, които Християнинът пилигрим 
е събрал от преданията и писанията на поляците 
Християни, мъченици и пилигрими.

I
Плуваха в морето големи военни кораби и една малка 
рибарска ладия. А беше неспокойно есенно време; в 
това време колкото по-голям бе корабът, толкова по-
безопасен беше, а колкото по-малък, толкова по-опасен.
Рекоха тогава хората от брега: Благословени са 
пътешествениците в големите кораби! Горко на 
пътуващите в рибарската ладия в това есенно време.
Но не знаеха людете от брега, че моряците на 
големите кораби се напиха и разбунтуваха, и строшиха 
инструментите, с които кормчията наблюдава звездите, 
и счупиха мореплавателната магнитна стрелка. А 
външно корабите изглеждаха все така могъщи, както 
преди.
Но като не можеха да виждат звездата в небето и като 
нямаха магнитна стрелка, големите кораби се изгубиха и 
потънаха.
А рибарската ладия, гледайки небето и стрелката, не 
се заблуди и стигна брега, и макар да се разби на брега, 
хората се спасиха с инструментите и стрелката си. А 
кораб отново ще си построят.
И се видя, че големината и мощта на корабите са добри, 
но без звезда и компас са нищо.
А звезда на пилигримството е небесната Вяра, а 
магнитна стрелка е Любовта към Отечеството.
Звездата свети за всички, а стрелката винаги сочи на 
север. И така с тази стрелка може да се плава и на изток, 
и на запад, а без нея дори в северното море ще последва 
заблуждение и крушение.
Прочее, с Вяра и Любов ще плава полската пилигримска 
ладия, а без Вяра и Любов войнствените и могъщи народи 
ще се заблудят и разбият. И който и да се спаси измежду 
тях, не ще поправи кораба си.

2 Алюзия за капитулациите на Варшава при 
въстанието на Кошчушко (5.11.1794) и
 Ноемврийското въстание (8.09.1831). 
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Ян Полковски, „Дирите на кръвта“, 
прев. Вера Деянова, издателство 
„ВББ“, София, 2022.

Романът на Полковски разказва за 
трудната одисея на полски емигрант в 
Америка през 80-те и още по-трудното 
му завръщане в родината, където 
търси дирите на своето родословие. В 
биографията му се оглежда съдбата на 
няколко полски поколения и на ключови 
исторически събития. Това е  роман за 
проблематизираната от историята 
и политиката национална и родова 
идентичност, за смесената кръв и 
менталност, за ролята на пограничията, 
за полското отношение към религията 
и към самия себе си. Книгата излиза с 
подкрепата на Литературния институт 
в Краков и на Полския институт в София.

Станислав Лем, „Звездни дневници“, 
прев. Лина Василева, Силвия Борисова, 
издателство „Колибри“,  София, 2022.

Книгата е ново, нецензурирано издание, 
част от поредицата нови издания на ИК 
„Колибри“, посветени на стогодишнината 
от рождението на световноизвестния 
полски фантаст Станислав Лем. Неин 
герой е космическият пътешественик 
Ийон Тихи, чиито приключения 
обединяват няколко творби на Лем. 
Той посещава невероятни кътчета на 
вселената и преминава през чудновати 
изпитания, като поставя вълнуващи 
въпроси на познанието и битието. Всичко 
това с неподражаемия хумористично-
забавен стил на Лем. 
 

Стефан Грабински, „Белият вирак“, 
прев. Васил Велчев, издателство 
„изток-Запад“, София, 2022.

След своите първи преводи на 
страниците на „Литературен вестник“ 
(„Любовницата на Шамота“ и „Сивата 
стая“), Стефан Грабински получава и 
по-пълно представяне на български език 
– този път в превода на Васил Велчев и с 
логото на издателство „Изток-Запад“. 
Сборникът съдържа избрани прозаически 
творби на автора от първата половина 
на миналия век, в които страшното 
и метафизичното се преплитат, 
създавайки атмосферата на фантастична 
загадъчност и заплашителност.

В и Т р и Н А

от стр. 3

из Книги на...

II
Прочее, защо на Вашия Народ е дадено 
наследството на бъдещата Свобода на 
света?
Знайте, че човек, който има няколко 
роднини, не приписва наследството си на 
този, който е най-силен, нито на този, 
който е най-хитър, нито на този, който 
най-вкусно яде и най-добре пие.
Но оставя го на този, който най-много 
го обича и остава с него, докато другите 
търчат по ястия, печалба и веселие.
Затова и на Вашия Народ е приписано 
наследството на Свободата.
Защо на Вашия Народ е дадена силата на 
възкресението?
Не затова, че Вашият Народ е бил 
могъщ; понеже римляните са били по-
могъщи, и умряха, но не възкръсват.
Не затова, че Вашата държава беше 
древна и славна; понеже Венеция и Генуа 
бяха по-древни и по-славни, и умряха, но 
не възкръсват.
Не затова, че Вашият Народ е бил 
просветен с науки; понеже Гърция, майка 
на Философите, умря и лежа в гроб, та 
забрави всички науки, а когато пак стана 
неука, отново се раздвижи.
И просветени бяха кралствата 
Вестфалско, Италианско и Холандско, 
които видяхте как се родиха и изгинаха, 
а не възкръсват.
А Вие ще бъдете събудени от гроба, 
понеже сте вярващи, обичащи и 
притежаващи надежда.
Знайте, че първият мъртвец, когото 
Христос въздигна от гроба, беше Лазар.
И Христос не въздигна от гроба нито 
някой хетман, нито философ, нито 
търговец, а Лазар.
И казва писанието, че Христос го 
обичаше, и това беше единственият 
човек, за когото Христос е плакал. А 
кой сега е Лазар измежду Народите?

III
Полски пилигриме, беше богат, а ето 
че търпиш бедност и нищета, за да 
познаеш какво е бедност и нищета; 
а когато се върнеш в страната си, 
да кажеш: Бедните и нищите са мои 
сънаследници.
Пилигриме, ти ковеше закони и имаше 
право на корона, а ето че на чужда 
земя си изтръгнат от опеката на 
закона, за да познаеш безправието; 
а когато се върнеш в страната си, 
да кажеш: Чужденците като мен са 
съзаконодатели.
Пилигриме, ти беше учен, а ето че 
науките, които ценеше, станаха 
безполезни, а тия, които пренебрегваше, 
сега ги цениш, за да познаеш що е 
науката на тоя свят; а когато се 
върнеш в страната си, да кажеш: 
Неуките са мои съученици.

Превод от полски: КАМЕН риКЕВ

Адам Мицкевич

Романтика

Methings I see.... where?
 – In my Mind’s Eys.

                                          Шекспир
(О, сякаш виждам го... къде?
– Със душевния си взор.1)

Чуй ме, девойче!
– Кой да те чуе! –
Посред бял ден ти пак с твойте!
Вятъра ли гониш буен?
Към какво ръце протягаш,
призоваваш, милваш, бягаш?
– Кой да те чуе! –

Ту от камък по-мъртва
мигла даже не мръдва,
ту с поглед цял те съсича,
ту се в сълзи облее,
нещо уж хваща, нещо нарича –
разплаче се и засмее.

– „Ти ли си, Янко? Ти, леле мамооо!
И в смъртта ме обичаш!
Тихо – мащехата само
ей сега да не дотича!...

Нека пък чуе... Нали те няма
или нещо се мамя?
Не си умрял ли? Страх ме прониза!...
Що се боя от мойта изгора?
Същи: лице, уста, твоята риза!
Същият ти е взорът!

Побелял като платно си...
и какви студени длани!
Дай ги в скута ми! Тъй сляни –
вечно твоя аз, ти мой си!...

Как ли е ледно в гроба безнебен!
Две години откакто...
Нека да умра при тебе!
Тоз свят не ща го.“

Злобна тълпа се сбира:
плача, а те се кискат;
никой тук не разбира:
виждам, а те не искат!

„Пак ела денем... или насъне?
Няма ръката да пусна!
Янко мой, къде препусна?
Стой поне докато съмне!

Петелът вече на плета,
Божке! Зората блесна.
Янко, къде си? Изчезна!
Горко ми, клета!“ –

Тъй момата по свойта изгора
тръпне, търчи и припада;
на тоз припадък струпват се хора –
плътна и глъчна грамада:

„Пръсти в кръст и поклони чевръсти!
Тука духът му е свърнал.
Янко при Лина пак се е върнал.
Боже, спаси ги – невръстни!“

И аз тъй вярвам и жал изпитвам,
плача и казвам молитва.
– „Слушайте! Спрете и почетете
здраво око и монокъл!“ –
Учен мосю громи: – „Проумейте,
нищо не виждам наокол.

Духове само в сказките бродят,
скърпени най-неуместно.
Плещи момиче, вярва народът –
с разума блудстват съвместно.“

„Момата люби – пресичам спора, –
а хората вярват дълбоко.
Чувство и вяра пї ми говорят
от здраво око и монокъл.

Мъртви, невнятни са твоите правди,
виждаш света в вещества и частици.
Чудо не идва при вдигащ прегради.
Мосю, сърцето открий си!“

Превод от полски: КАМЕН риКЕВ

1 Съкратен и погрешно изписан цитат от 
„Хамлет“ (I д., II сц.); прев. Валери Петров.

Юлиуш Словацки, Едуард Одинец

Не се знае какво, или 
Романтичност

Епилог към баладите

Двама нощем в страх вървят
Черен пес им мина път.
Пес ли е?
Бяс ли е?

Казват си един на друг
„Черен пес видя ли тук?“
Пес ли е?
Бяс ли е?

Никой нищо не отвръща,
Никой и не знае също.
Пес ли е?
Бяс ли е?

Двамата така се стряскат,
Че в канавката приклякват.
Пес ли е?
Бяс ли е?

Те настръхват, пот се стича,
А пък песът тича, тича.
Пес ли е?
Бяс ли е?

Тича, тича – до тях стига
и опашката си вдига.
Пес ли е?
Бяс ли е ?

Ето, вече отминава, 
Стават те и наблюдават.
Пес ли е?
Бяс ли е?

И тогава, що за чудо, 
В тъмнината се изгубва.
Пес ли е?
Бяс ли е?

Дълго мислят и стоят,
Нищо без да разберат.
Пес ли е?
Бяс ли е?

Превод: МАрГрЕТА ГриГОрОВА

К. Гурски, „Романтичност“
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Олга Токарчук, „Гардеробът“, прев. 
Крум Крумов, издателство ICU, 
София, 2022.

Книгата съдържа три ранни разказа 
на полската нобелистка, които 
утвърждават специфичния за нея стил и 
нарация: „Гардеробът“, „Стаите“ и „Deus 
ex“. В тях предметите и помещенията 
са дарени със способността да побират и 
разказват човешкия свят и да участват 
в него. Както всяка книга на Токарчук и 
тази променя читателя и го води към 
екзистенциално приключение.

Анджей Сапковски, „Божи воини“, прев. 
Васил Велчев, издателство „Сиела“, 
София, 2022.

„Божи воини“ е следващата книга във 
вдъхновената от средновековната 
европейска история фантастична 
поредица на Анджей Сапковски, 
продължение на „Кулата на шутовете“ 
(2020, изд. „Сиела“). Отново в 
превод на Васил Велчев, преводач и 
на фантастичната сага „Вещерът“, 
романът съчетава средновековната 
естетика с фентъзи елементи и 
проследява съдбата на Рейнар от Белава 
на фона на религиозните войни в Европа 
след събитията, описани в „Кулата на 
шутовете“.

Марта Джидо, „Тръпка“, прев. Петър 
Лянгузов, издателство „Парадокс“, 
София, 2022.

Представителен за развойните 
тенденции в новата полска литература 
след 1989 г., романът на Марта Джидо 
може да се чете през традициите на 
феминистичната проза, но и като пример 
за творчеството на поколението, 
израснало в условията на прехода в 
Източна Европа. Отличена с Наградата за 
литература на Европейския съюз, „Тръпка“ 
представя любовната история на 
двамата герои от младежките им години 
– не в сантиментална или романтична 
светлина, но през общото поколенческо 
преживяване, през културните кодове на 
поколението на 90-те и през въпроса за 
паметта, която оформя любовния разказ.

Адам Мицкевич

Полша от половин век представлява кар-
тина, от една страна, на толкова посто-
янна, неспирна и неумолима жестокост на 
тираните, а от друга – такава безкрайна 
жертвоготовност на народа и упорита из-
дръжливост, за които пример не е виждан 
от времената на преследването на христи-
янството. Витае усещането, че кралете 
предчувстват като цар Ирод, че ще се 
появи нова звезда на земята и че скоро те 
ще залязат, а народът все по-силно вярва в 
своето прераждане и възкресение.1

Мъченическият летопис на Полша 
обхваща много поколения и неизброимо 
множество жертви; кървавите сцени се 
разиграват по всички краища на нашата 
земя и по чуждите страни2. – Поемата, 
която днес публикуваме, съдържа няколко 
дребни щриха от тази огромна картина, 
няколко случки от времето на преследва-
нето, дело на император Александър.
Около 1822 г. политиката на император 
Александър за противопоставяне на вся-
ка свобода започва да става ясна, да се ук-
репява и да поема в категорична посока. 
По това време масово се увеличава пре-
следването на полския род, кaто става 
все по-насилствено и кърваво. На сцената 
се появява познатият от историята 
ни сенатор Новосилцов3. Първичната и 
животинска ненавист на руското упра-
вление към поляците той пръв тълкува 
като избавителна и политическа, прави 
я основа на своите дейности, а за цел 
си поставя унищожението на полската 
народност. По това време цялото прос-
1 Този параграф е звучал в редакция 1, както 
следва: „От времето на преследването на 
християните светът не е виждал толкова 
постоянна, неспирна и неумолима жестокост на 
Тираните и такава безкрайна (жертвоготовност 
като при мъчениците) жертвоготовност, 
такава неотстъпчива като у мъчениците 
издръжливост, какъвто пример представлява 
историята на страдащата Полша от няколко 
десетилетия. Витае усещането, че от една 
страна кралете все повече предчувстват като 
цар Ирод, че ще се появи нова звезда на земята 
сред нашия народ и че скоро ще загубят (от 
друга), а (народът – мъченик) преследваните все 
по-силно вярват в своето възкресение (и е близо) 
и в бъдещото прераждане“. Поетът е задраскал 
целия този параграф и е написал текст, както е 
в изданието. 
2 В редакция 1: „Още през 1808 и 1809 г. цар 
Александър I започва да притиска полския 
народ да бъде покорен под скиптъра му. 
Голям брой младежи от литовско-руско-
волинска област емигрират във Варшавското 
кралство, за да се включат в народните 
войски. Руският император, при все че се 
заклева, възкачвайки се на трона, че ще 
отмени завинаги налагането на принудителна 
конфискация, скоро нарушава своята клетва и 
заплашва с конфискуване полските емигранти. 
Все пак връщащите се емигранти, като 
изтърпяват краткия затвор и заплащат 
на институциите, спокойно си остават по 
домовете“.
3 Не може добре да се обясни защо Мицкевич 
пише руската фамилия на сенатора по френски 
маниер във всички издания от 1832 до 1844 г. 
Senator Novossiltzoff. Изключителен портрет 
на деспотичния Новосилцов обрисува М. 
Мохнацки в „История на въстанието от 1831 
г.“. Биографията на Новосилцов е поместена 
в Универсалната енциклопедия на Оргелбранд. 
Според събраните там данни роденият 
през 1762 г. Новосилцов е известно време 
куратор в Петербургския университет, 
председател на Академията на науките (!!), 
дипломатически пратеник в Лондон. През 
1813 г. е назначен за вицепрезидент на съвета 
на Варшавското кралство. Новосилцов става 
през 1815 г. пълноправен царски делегат към 
съвета на Полското кралство благодарение на 
подкрепата на Адам Чарториски, на когото 
се отплаща след това с черна неблагодарност. 
След филаретския въпрос доказва това, 
като чрез подли интриги става куратор на 
Вилнюския научен кръг след Чарториски. След 
това е председател на държавния съвет и 
в Комитета на министрите, провъзгласен 
за граф на Царска Русия. Почива от „нервна 
възбуда“ (т.е. пиянство) през 1838 г. Бил 
кривоглед, със следи от пиянство и разврат 
върху лицето си. Подробно описание на 
деянията на Новосилцов в Литва дава Юзеф 
Белински (Uniwersytet Wileński, t. III), като 
има и интересни подробности в писмата на 
Немцевич до Чарториски (приложение към 
„Животът на Ю. У. Немцевич“ oт Адам 
Чарториски).

транство от Просна чак до Днепър и от 
Галиция до Балтийско море се затваря и 
управлява като огромен затвор. Цялата 
администрация е настроена като една 
машина за мъчение на поляците, чието 
колело се навива от княз Константин и 
сенатор Новосилцов. Систематичният 
Новосилцов най-напред подлага на мъки 
децата и младежта, за да убие надеж-
дите на следващите поколения още в 
зародиш. Основава главната щабкварти-
ра на мъченията си във Вилно – научната 
столица на литовско-руската провин-
ция. По онова време сред младежите на 
университета има литературни друже-
ства, имащи за цел да опазят полския 
език и народност, останали на поляците 
от Виенския конгрес и привилегиите на 
Императора. Тези дружества, виждайки 
нарастващите подозрения на правител-
ството, се развиват още повече, докато 
не са забранени с указ. Но Новосилцов, 
въпреки че в годината след разтурването 
им отива във Вилно, донася на Импера-
тора, че ги е намерил действащи; тяхна-
та литературна работа той представя 
като бунт срещу правителството, 
захвърля в затвора няколко десетки мла-
дежи и установява военни трибунали под 
свое влияние за съдене на студентите. На 
тайните руски процеси обвинените няма 
начин да се защитават; защото често не 
знаят, за какво са ги привикали, защото 
дори комисията според волята си приема 
някои от показанията им и ги помества в 
рапортите си, а други изобщо отхвърля. 
Новосилцов, с неограничената си власт, 
изпратен от княз Константин, е обви-
нител, съдия и палач. Ликвидира някол-
ко училища в Литва със заповед всички 
младежи, учили в тях, да бъдат считани 
за „мъртви“ за обществото, да нямат 
достъп до никакви граждански права, да 
не ги приемат в никоя институция и да не 
ги допускат нито в обществени, нито в 
частни заведения да довършат обучение-
то си. Такъв указ, забраняващ да се учиш, 
няма в никои анали и е оригинална руска 
измислица. Освен затварянето на училища 
няколко десетки студенти са заточени 
по сибирските мини, да бутат количките, 
в азиатските гарнизони: много от тях 
са малолетни, принадлежащи към извест-
ни литовски родове. Между двадесет и 
тридесет и учители, и учащи се в универ-
ситета са изпратени на вечно изгнание в 
руските степи, заподозрени, че са поляци 
по народност. От толкова изгнаници само 
на един досега се удаде възможност да 
избяга от Русия.
Всички писатели, които споменават за 
преследването в Литва по това време, 
са единодушни, че в случая с вилнюските 
студенти е имало нещо мистично и тайн-
ствено4. Мистичният характер – благ, но 

4 Тайнствено: В редакция 1 на това място 
добавя под * следваща бележка, която 
отсъства в други текстове (Вж. труда на 
Леонард Ходжко: „Tableau de la Pologne ancienne 
et moderne“), малкa притурка, печатана 
по време на революцията във Варшава със 
заглавие: „Новосилцов във Вилно“, както и 
биографите на Томаш Зан в биографичните 
енциклопедии и творбите на Юзеф Страшевич: 
„Les Polonais et les Polonaises“.

непоклатим – на Томаш Зан5, водител на 
младежите; религиозното отделяне от 
света, братското единодушие и любов 
на младите затворници; божието наказа-
ние, застигащо6 очевидно преследвачите 
– всичко това остави дълбока бразда в 
ума на тези, които бяха свидетели или 
участници в събитията, а описаните 
по-горе успяват да пренесат читателите 
в отминалите стари времена, времена на 
вяра и чудеса.
Който познава добре миналите злощаст-
ни събития, той ще свидетелства в 
полза на автора, че е представил съвест-
но историческите сцени и характери на 
действащите лица, представил съвестно, 
без да добавя или преувеличава на места. 
А и за какво трябва да добавя или да пре-
увеличава? Дали за да съживи в сърцата 
на съотечествениците ненавистта към 
врага? Или за да предизвика състрадание 
в Европа? Какво са всички онези жесто-
кости в сравнение с това, което пол-
ският народ днес търпи, а Европа гледа 
безучастно! Авторът би желал само да 
съхрани верен спомен от историята на 
Литва за бъдещите десетилетия: не му е 
притрябвало да отвращава съотечестве-
ниците си от врагове, които те позна-
ват от векове7; а към състрадателните 
европейски народи, които плачеха над 
Полша като безутешни Йерусалимски не-
вести за Христос, нашият народ само ще 
се обърне с думите на Спасителя: „Дъще-
ри Йерусалимски, не плачете за Мене, а 
плачете за себе си и за чедата си“8.

Превод от полски:  
ПрЕСЛАВА ПЕТКОВА

Преводът е направен по: Adam Mickiewicz. 
Dziady część III. Przedmowa Poety. Oprac. Józef 
Kallenbach. Kraków: Nakładem Krakowskiej 
Spółki Wydawniczej, 1920. 

5 Мистичният характер – благ, но непоклатим 
– на Томаш Зан, водител на младежите… 
Томаш Зан – роден през 1791 г., починал 
през 1855 г. Животът и делата на този 
човек, чието име и до днес е синоним на 
патриотизъм и стоически непоклатим 
характер, не са точно описани. Материалите 
са разпръснати в съвременни нему 
произведения: на Мохнацки („Въстанието 
на полския народ“), на Лелевел („Новосилцов 
във Вилно“), на Ходзко („Tableau de la Pologne 
ancienne et moderne“), на Страшевич („Les 
Polonais et les Polonaises“), на Отон Шлижен 
(„Спомени“, ръкопис, от който част издава 
в „Дневник на дружеството „Мицкевич“, 
т. II, 205–238), на Домейко („Филомати и 
филарети“, с. 4–5). М. Гавалевич публикува в 
„Държавата“ студия за произведенията на 
Т. Зан и подготвя издание с негова поезия. – 
Поезията на Т. Зан от филоматския период 
е в архива на филоматите, както и неговата 
кореспонденция, която вече е издадена от Я. 
Чубек, както и неиздадената затворническа 
от 1824 г.
6 застигаща] – в редакция 1: „достигаща“. 
7 Параграфът след думата „векове…“ до думата 
„Дъщери...“ в редакция 1 звучи: „векове, а 
презира винаги и ще презира милостинята на 
европейските народи, на които Полша може 
да проговори с Божиите слова: „Дъщери …“ и 
т.н., както е в текста.  
8 Евангелие на Лука 23:27-28. – Б. пр.

„Задушница“, част III
Предговор

Сцена от българската постановка на „Задушница“ в Народния театър, 1937 г.
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„Задушница“. Част III 

 
СЦЕНА V
Килията на отец Пьотр
 
О. ПЬОТр
(Моли се проснат на кръст.)
Господи! що ли пред Твоя лик аз съм? –

пепел и прах съм;
но щом да изповядам свойта низост мога,

аз, прахта, беседвам с Бога.
 
ВИДЕНИЕ
Ирод се вдигна! – Боже, цяла Полша млада

от тирана Ирод страда.
Що виждам? – дълги, бели, сплетени пътеки,
през пустош върволици в снегове нелеки,
на север! – в край далечен, де не стига взорът –

реки от хора.
Желязна порта сбира тез реки-грамада.
Пътечка като ручей под скала пропада,
в морето друга води. – Виж! каруци маса
са сякаш облаци пред виелица жестока

летят в една посока. 
Ах, децата ни това са,
Господи! Съдба – прокуда
там на север – без пробуда.

И Ти ще си на гибелта им млада зрител,
ще позволиш да мрат потомците ни милни? –
А! Ражда се дете – и крепне – ах, закрилник!

народен спасител
от чужда майка; в жилите геройски клетви,
а името му е четиресет и четри.

Пришествието негово ще ускориш ли?
 Ще се смилиш ли? –
Не! Ще изтраем. – Виждам и рояк забързан –
тирани, кръвопийци – народа ми свързан
Европа цяла да го влачи, да го хули –
„На трибунал!“ – Натам го тласкат караули.
На трибунала: безсърдечност, пудра, къдри –
 чутури мъдри!
 Крещят: „Галът да го съди!“
Ръцете си измива галът: „Без вина е“,
крещят кралете пак: „Кръвта му нека падне
връз нас и синовете ни. На цезар слава!
Разпни сина Мариин, а пусни Варава:
разпни – той срещу цезарската бе корона,
разпни – понеже инак ще си враг на трона“.
Предаде го на мъки галът – бич, ритници,
корона трънна му нахлузиха войници
и с нея пред света за гавра бе проводен,
изсмя се галът: „Ето ви народ свободен!“

Ах, Боже, виждам вече кръст – ах, колко мили
той трябва да го носи – Боже, дай му сили!
Смили се – да не рухне рабът ти под кръста,
Европа цяла с раменете си обгръщащ –
три рамена от три изсъхнали народа,
а моя виждам как издъхва на Голгота.
„Жаден съм“ – с жлъч австриецът, с оцет прусакът
поят го; майка Свобода там в сълзи чака.
Прободе го московец с копие. Край! – вече
кръвта невинна на народа ми изтече.
Що стори, най-проклет измежду вси проклети!
Едничък нему ще прости Бог дълговете.

Избраниче!, глава навел пред смъртни язви
и викащ: „Боже мой, защо ме изостави!“
Издъхна!

(Чуват се ангелски хорове – далечно пеене на възкресни 
песни – накрая се чува: „Алилуя! Алилуя!“)

Към небесата той лети, към небесата!
 Дрехата му снежнобяла
 в летежа развята

Адам Мицкевич

из Лекция XV
(Следващи бележки за „Слово за похода на Игор“ – 
литературна характеристика на поемата. Народни 
вярвания в свръхестественото. Вампирът/упирът и 
вярата във вампири/упири при славяните. На какво се 
основава тя. Дивите. Българите. Техните завоевания 
в Сърбия, обсадата на Константинопол. Тяхното 
унищожение от Василий. Сърбите и тяхното управление. 
Бела Урош. Неманичите. Стефан Душан. Сръбското 
царство)
(…) Нека се пренесем сега от другата страна на 
Карпатите и да хвърлим поглед към литературата на 
българите и преди всичко – на сърбите.
Страните, обхванати от римските закони, под общото 
название Илирия и Мизия, от незапомнени времена са 
населени от славяните. Варварските нападения често 
ги изтласкват от равнините към планините и на много 
места изтриват следите на техните названия. Въпреки 
това смесени с пришълците и притиснати от тях 
неведнъж успяват да отхвърлят от себе си някакво 
робство. Така например между 637 и 640 г. хърватите 
побеждават своите поробители аварите, а по-късно 
сърбите израстват като сила след края на българското 
надмощие.
Към края на IV и началото на V в. българите, номадско 
племе, което идва от земите отвъд Дон, навлиза чак 
до Дунав. По-късно този народ се заселва край Дунав 
и започва да напада гръцката държава. През IX в. хан 
Крум обсажда Константинопол, а през X в. завладяват 
старата Мизия и Панония, т.е. Молдавия, Влахия, части 
от Южна Унгария и Седмоград.
Славянските народи, населяващи тези земи, се смесват 
с българите завоеватели и дълго време са под властта 
на българските ханове. Най-сетне след въвеждането на 
християнството славяните печелят известно надмощие, 
защото славянският език е използван за превода на 
литургичните книги и българите са принудени да се 
научат да говорят и пишат на него. 
Днешният български език е смесен с угро-фински и 
славянски елементи.
След Крум, който в един момент е бил близо до победата 
над гръцката държава, най-силен става Борис, който се 
покръства и приема титлата цар. Борис трябва да се 
приема за основател на българската държава. Но гърците, 
принудени да възпрат тази нова орда, призовават на 
помощ руските варяги, а по-късно и унгарците. Накрая 

император Йоан Цимисхий (Cymisces) и император 
Василий, наречен Българоубиец, успяват да унищожат 
това царство и само една провинция от него успява да 
запази своята независимост и името България. Един от 
българските царе, Симеон, е бил знаменит писател, това 
е единственото литературно име, което българската 
история може да спомене. Допуска се също и така 
смятат някои учени, че първите литургични книги на 
славяните са преведени в българската държава, в Горна 
Македония, което би отвело до допускането, че в превода 
е използван български език, но както ще видим по-
нататък, това не е правдоподобно. (…)

из Лекция XVII
(Сръбската поезия. Легендата за основаването на 
Раваница. Откъси от поемата за битката на Косово 
поле. Езическата епопея и сръбската епопея. Сръбският 
език. Думата и нейното значение във всички езици. 
Сръбските епохи: героична, романсова и поетична. Крали 
Марко и крал Артур)
(…) Изследвайки гръцкия хекзаметър, виждаме, че той 
се състои от два стиха, разделени с цезура, които по-
късно се свързват в хекзаметър. Тази промяна вероятно 
се извършва по времето, когато поезията вече не се 
пее в съпровод с музика, а започва да се рецитира. При 
славянските народи, точно обратното, поезията до ден 
днешен остава под властта на музиката, но също така 
някои лирични формули, повтарянето на едни и същи 
думи, едно и също начало на строфите – всичко това 
отнема свободата на сръбския ритъм.
Сръбският диалект е най-хармоничен от всички 
славянски диалекти, най-музикален. Той облагородява, 
омекотява съгласните и е като италиански език сред 
славяните. (…)
При всички тези достойнства, т.е. при любовта на 
народа към поезията и може да се каже вродения певчески 
талант, при силната народна традиция, при този красив 
и много поетичен език, защо става така, че не е могла да 
бъде създадена цяла сръбска епопея? Защо до ден днешен 
не са свързани всички тези отломъци в една органична 
цялост?
Някои учени се надяват, че това ще стане, а дори 
и чуждестранни учени като Фатер и Грим очакват 
славянската епическа поема. Както и да се замисляме 
над книжовността на тази страна, остава съмнението 
дали някога ще се появи такава творба. Народът до този 
момент не е могъл да я създаде, поетите учени може би 
няма повече да сполучат в това. (…)
След загубването на сръбската независимост и в края 

на героичния цикъл започва втори цикъл, който може да 
се нарече цикъл на романсите. Събитията в живота на 
народа вече не са главен предмет на поемите, народните 
идеали се свързват с образ, който става представител 
на епохата. Сред образите от героичния цикъл е избран 
Марко, сръбски княз, и са му приписани всички прекрасни 
подвизи на сръбските воини. Той е герой на всички битки, 
на представата за цялата сръбска народност и от 
тази гледна точка прилича на легендарния крал Артур, 
който също става обект на рицарската поезия и който 
според народните вярвания и досега е жив и действа. 
Така и Крали Марко, син на крал Вукашин, според 
народната поезия понякога се сдобива с безсмъртие. 
Живее през вековете, воюва из цяла Европа, в Сърбия и 
латинските държави, което значи – на Запад, вярва се, 
че не е умрял, че се е оттеглил в планината, отчаян от 
изобретяването на барута и огнестрелното оръжие, 
които слагат край на някогашното му геройство.
Поемите, възпяващи прекрасните подвизи на Крали 
Марко, представляват романсов цикъл. След него идва 
поетическият цикъл, който разказва за приключенията 
на отделни личности, за случаи от домашния живот.
Преди да пристъпим към романсовата поезия, ще кажем 
няколко думи за положението на сърбите от гледна точка 
на турци и гърци. Битката при Косово поле, нещастна за 
сърбите, не е главната причина за падането на славяните. 
Има скрити причини, обясними само чрез историята на 
народите, довела до тяхното поддаване на турското 
робство за дълго време и тези причини се преплитат 
с гръцките въпроси и с въпросите на всички източни 
народи.
Тези причини ще обсъдим в следващата лекция.

из Лекция XVIII
(Причините за погрома на крайдунавските славяни. 
Славяните сред елините. Византийската империя, 
нейната мощ и слабост, причини за нейното поражение. 
Славяните сред турците, еничарите и мамелюците. 
Защо единствено Русия се възползва от дотогавашния 
Източен въпрос. Митичният образ на Крали Марко като 
въплъщение на сръбската история. Поема за годежа 
на сина на Иван. Черна гора и черногорците, техните 
обичаи, закони, семейства)
Господа! 
Очертахме начина на живот и как изглежда сръбската 
поезия чак до битката на Косово поле, решаваща за 
съдбата на славянските народи край Дунав. Падането на 
крайдунавските славяни се обяснява чрез предателство 
на някои техни вождове или чрез хитростта и 

падна и целият свят обгърна се с нея.
На облаци го носят ангели и пеят.
Като слънца три светят трите му зеници
и сочи на народите ръце пробити.

Кой е тоя мъж? – На вселената наместник.
С дух, с облик знам го на дете –
а колко днес израсъл е!
Слепец сега е, воден от ангел предвестник.

Със три чела, със три лица –
мъж страшен встъпва.
С книга тайнствена покрил е своята глава
като разгърнат балдахин, о Боже!
Три столици са му подножие.

Света разтриса словото му – жътва;
чувам гласове от небесата:
Този е наместникът на свободата!
В слава ще въздигне множествата
на свойта църква!

Възнесен над народи и монарси;
седи на три корони, без корона самси;
живот – труд на трудовете,
титла – род на родовете;
от чужда майка; в жилите геройски клетви,
а името му е четиресет и четри.
Слава! Слава! Слава!

(Заспива.)
 
АНГЕЛи
(Спускат се видимо.)
Заспа. – От тялото да отделим душата,
както от люлката детенце сънно; плаща
на мислите да съблечем и във искряща
да ги обвием дреха – да полетим. До трето
небе да възнесем душата и детето
в скута на Отеца да положим; с милувка
родителска ще го дари, а утре ние
ще върнем в тялото душата; ще я повием
пак в чисти помисли като детенце в люлка.

Превод от полски: КАМЕН риКЕВ

Адам Мицкевич
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превъзхождащите сили на турците. Но истинските 
причини за разгромяването и робството на славяните 
са по-дълбоко скрити в миналото. До политическото 
унищожение на техните държави води преди всичко 
особената организация на тези народи, липсата на 
единство и тяхното географско положение между 
Турция, Гърция и западните държави. Тази истина сега 
става все по-ясна.
Още през Средновековието и времето на Източната 
империя се появяват редица тъмни въпроси и 
съществуват опити за тяхното разясняване с помощта 
на славянски паметници. Нещо повече, само чрез тях 
може да се разбере историята на Турция. В последно 
време, сега, когато Източният въпрос събуди умовете, 
писатели от различни страни, както и много френски 
писатели се стараят да обърнат вниманието на Европа 
към историята на славяните, показвайки, че Източният 
въпрос не е нито турски, нито арабски, а християнски, и 
преди всичко славянски, и че не може нищо да се каже за 
бъдещето на мюсюлманските държави, без да се познава 
миналото на славянските. (…)
Това състояние на нещата – положението на славяните, 
хранещи омраза към гърците, страх от латинците 
и поробени от турците, е показано и обрисувано в 
историята на легендарния Крали Марко, син на крал 
Вукашин, за когото говорихме последно. 
Според историята Марко се потурчва, в 
действителност се присъединява към турците и загива 
в битка с християните. Следователно той е герой и на 
славяните мюсюлмани, това е история на потурчените 
славянски страни. Марко не търпи турците така, както 
днес албанци, бошняци, потурчени славяни, макар и да 
признават Корана, при първа възможност въстават 
срещу султана. 
Марко е горд, предизвиква султана, убива везира. Това е 
същевременно и история на еничарите. Песента разказва, 
че веднъж ловувайки заедно с турците, видял как везирът 
улучил неговия сокол и пролял сълзи над своята самота 
сред враговете; започва да оплаква съдбата на сърбите, 
а после вади оръжието си и убива везира. Султанът, 
вместо да се разгневи, му дал шепа пари и казал:

„Всеки турчин везир може да е,
ала няма юнак като Марко“.

Такава е била обичайната политика на султаните 
спрямо еничарите: избягвали тяхното недоволство и 
им позволявали да убиват безнаказано вождове, везири. 
Марко пътешества по източните държави, бие се 
в Египет. Тук отново се срещаме с историята на 
мамелюците, сред които има много славяни, това е 
история на славянските войски, изпращани в Мала Азия.
Краят на този герой е приказен, поетичен, но в него 
може да се открие връзка с историята: той обяснява 
положението и бъдещето на славянските народи. Според 
поезията Крали Марко живее 300 години. От това следва, 
че би умрял в началото на XVIII в., точно във времето, 
когато крайдунавските народи изгубват и последните 
останки от своята независимост, когато дори и 
сръбската титла „деспот“ бива премахната.
Според поезията този герой не е убит от турците. 
Нанася му удар Божията ръка, която сърбите наричат 
„стар убиец на воини“. Той пътува, както казва поетът, 
през гори и планини, когато свръхестествено същество, 
магьосница, русалка, вила, вика към него от върха на 
планината, че е дошло време да се раздели с коня си. 
Марко, разгневен, се нахвърля към русалката, че лъже: 
преминал е толкова страни и толкова реки с коня си 
и не мисли да се разделя с него. Русалката му казва да 
погледна в реката и да се огледа във водата и ще познае 
своята съдба. Марко се приближава към извора и вижда 
във водата, че е дошло време да умре. Тогава убива коня 
си, за да не попадне в ръцете на турците, чупи сабята 
си на парчета, а боздугана си хвърля в морето и пише 
завещание. Една от трите кесии злато, които винаги 
носи със себе си, завещава на този, който ще го погребе, 
втората – на църквата и свещениците, третата на 
слепците поети, на тези сръбски рапсоди, които ходят 
по селата и възпяват подвизите на предците. Марко им 
поръчва никога да не забравят за него. Пише завета си и 
умира в планината.
Някои предания гласят, че Марко е жив и досега и някога 
ще се появи. Сръбската народност угасва по подобен 
начин, но по-скоро се съхранява в планината. Когато 
сръбската държава упада в низините, независимите 
племена на черногорците и няколко крайморски 
единствено запазват историческите и поетическите 
традиции на славянските народи. (…)

Превод от полски: МАрГрЕТА ГриГОрОВА

Преводът е направен по: Adam Mickiewicz. Literatura 
słowiańska. Kurs I. Półrocze pierwsze. Tłum. z francuskiego 
Leon Płoszewski, Warszawa: Czytelnik, 1955, ss. 187–188; с. 
223–226; с. 233–235. 

Калина Бахнева

Историята на една национална литература или даден неин 
период може да се напише по различен начин. Изборът 
на Гръцката и Римската античност като гледна точка 
към полската литература от XIX и XX в. е продиктуван 
от желанието за разширено познание на доминиращата 
философска и естетическа насоченост на поетическо 
съзнание в Полша от Романтизма до наши дни. 
Общуването на полските романтици с културното 
наследство на Елада и Рим води до преосмисляне на 
романтическото направление като определено от 
ирационалната нагласа, метафизичния устрем и 
творческата необузданост. Тези признаци на Романтизма 
в Полша са решаващи за изграждания роден и чужд образ на 
полската литература. Като най-пълноценно и оригинално 
художествено преживяна епоха, Романтизмът е 
представителен за националната литературна словесност 
и неин своеобразен синоним. Обобщението на полския 
поетически (романтически) гений като „романтичен“, 
т.е. привързан към ирационално познаваната истина, е 
традиционно за критическата мисъл в Полша и чужбина. 
Концепцията на Боян Пенев за „полския поет“ като 
„рязка противоположност“ на нашия потвърждава тази 
закономерност. 
Спорът върху Полския романтизъм не е нов. Периодично 
съживяваната полемика, която отново се разгаря в 
края на миналото столетие и първото десетилетие на 
нашия век, има своя история. Като начин за познание на 
общочовешките и националните универсалии, както и на 
светогледното/поетическото начало, конституиращо 
развитието на съвременната литература, изявите на 
романтиците реално са оспорени не от позитивистите, 
които в зрялото си творчество се връщат към 
романтическата традиция, а от Станислав Бжозовски 
(1878–1911). Авторът на книгата „Легендата на 
Млада Полша“ (Legenda Młodej Polski, 1910) отваря 
същинската дискусия върху своеобразието на родното 
романтическо съзнание. Критикът на модернизма изтъква 
несъвместимостта между „домашния“ литературен 
канон и принципите на художествено обобщение на 
модерния свят. 
Началото на съвременното ревизиране на романтическата 
класика, която формира литературното и гражданското 
съзнание на поляка през следващите исторически/
литературни епохи, поставят оригиналните изследвания 
на Мария Янион. Проучването „Залезът на парадигмата“ 
(Zmierzch paradygmatu, 2000)1 разглежда зависимостта на 
общественото и политическото поведение на днешния 
полски човек от културната символика на Романтизма. 
Авторката разширява значението на направлението с 
оглед на свойственото за актуалната култура трагично-
иронично отношение към нещата и постмодерната 
философия на екзистенцията. 
Към изданията, оформящи съвременния 
антиромантически дискурс, принадлежи и книгата на 
Марчин Крул „Романтическо пътешествие“ (Podróż 
romantyczna, 1986). Текстът задълбочава критиката на 
романтическите стереотипи от перспективата на 
европейския демократичен и либерален дух. Трайният 
синдром на „отбранителния“ патриотизъм, казва 
авторът, води до криза на съвременната полска 
идентичност и трудното саморазпознаване, в което 
„Полша престава да разбира самата себе си“2. 
Новаторските спрямо Романтизма трудове на 
Агата Биелик-Робсън3 продължават философското 
преосмисляне на наследството на полските 
романтици. В последната си книга „Романтизмът, 
незавършен проект. Есета“ (Romantyzm, niedokończony 
projekt. Eseje, 2008) изследователката успоредява 
днешното, все още нефинализирано романтическо 
концептуализиране на света, с идеята за недоизградената 
модерност. Вписването на Романтизма в съвременния 
антиромантически и неромантичен свят е възможно 
благодарение на откритата от английските романтици 
„формула“ на постмодерната духовност, казва Биелик-
Робсън. Романтическата литература в Англия търси 
възможности за съвместяване на естественост и 
изтънченост, спонтанност и рефлексия, стихия и ред. 
Своеобразно проявената рационалност в творчеството 
на романтиците: Уилям Блейк, Уилям Уърдсуърт, 
Самуел Колридж, Пърси Биш Шели, налага преоценка 
на „стандартното“ асоцииране на Романтизма с 
наивния или трансцендентиращ идеализъм. Проявите 
на „хитрия разум“ (Хегел)4 при британските поети 
1 Janion, Maria. Zmierzch paradygmatu – W: Janion, Maria. Do Euro-
py – tak, ale razem z naszymi umarłymi. Warszawa: SIC!, 2000. 
2 Król, Marcin. Podróż romantyczna. Paryż: Libella, 1986, s. 9.
3 „Другата модерност. Въпроси за съвременната формула на 
духовността“ (Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę 
duchowości, 2000), „Духът на повърхността. Романтическата 
ревизия и философията“ (Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i 
filozofia, 2004).
4 В „Енциклопедия на философските науки“ Георг Вилхелм 
Фридрих Хегел нарича разума колкото хитър, толкова и 
могъщ. Според философа хитростта на разума се състои в 
опосредстващата дейност, която, оставяйки обектите да 
си въздействат един на друг в съответствие с природата им, 
за да се изтощят, осъществява своята цел, без да се намесва 
непосредствено в този процес. В този смисъл може да се каже, 

се откриват в неразделното съчетаване между 
размисъл и чувствителност, sense and sensibility, при 
което Романтизмът изпъква като особена форма на 
рационализъм, а не като „развихрена“ романтичност, 
противопоставена на „пенснето и окото“5.
Цитатът от баладата „Романтичност“ (Romantyczność, 
1822) на Адам Мицкевич, една от програмните 
творби за новото направление, насочва към полското 
романтическо съзнание. В изследването на Бжозовски, 
както и в книгата на Биелик-Робсън шансовете на 
Романтизма в Полша да се превърне в конструктивен 
елемент на постмодерното време са сведени до 
минимум. Представителите на епохата, схващана 
като синоним на полската литература, не изработват 
философия, която да се впише в съвременната версия на 
modernitas, развивайки я по посока на западноевропейския 
романтически синтез между мисъл и чувство, а също на 
жизнеутвърждаващото преодоляване на историческия 
детерминизъм посредством позитивно преработения 
трагизъм. Полските поети остават свързани с 
традиционно разбираното романтическо творчество – 
насочено към идеала и отрицаващо действителността. 
Невъзможното съгласуване на „чувствителната душа“ 
(както Хегел нарича предсубектната формация на още 
неоформения върху принципа на свободата субект)6 със 
законите на реалността, непостигнатият баланс между 
противопоставяне и овладяване на историческото 
събитие осъждат поляка и полската култура на 
отчуждение от ценностите на днешния европейски свят. 
Все по-настойчивото оборване на родния Романтизъм 
с аргумента за съвременната неприложимост на 
романтическия образ на света заслужава внимание. 
Критиката на „романтиката“, както още се определя 
философската и художествената мисъл на романтиците, 
към която е привързан не само средностатистическият 
поляк, традиционно среща критическия отпор, търсещ 
основанията за характера на Полския романтизъм в 
трагичната национална съдба. Мисленето чертае порочен 
кръг, защото романтическата поезия и развиващата се в 
нейната традиция литература допълнително подхранват 
преживяването на трагизма. 
Историята ни е създала, пише Станислав Бжозовски. Да 
мечтаем за „освобождаване“ от историята, означава да 
мечтаем да се самоунищожим, да искаме да се разтворим 
във фееричния етер и басните7 – осмисля скептично 
критикът модернист антиисторическия идеал на 
родните романтици. 
Съвременното философско мислене върху националната 
култура, което обособява като неин основен проблем, 
„ябълката на раздора“ – Романтизма, изисква търсенето 
на травмиращите романтически нагласи по-назад във 
времето. Локализирането в изложението на началната 
им проява в Просвещението не означава невъзможност 
да открием корените на романтическото нерационално 
общуване с реалността в по-ранни културни епохи. 
Излизайки извън зададените хронологични рамки на 
изследването (XIX–XX в.), навярно можем да говорим 
дори за определен „културен геном“, тъй като следите на 
националната мартирология водят към първите полски 
писмени обобщения на родната история – например 
„Полска хроника“ (Kronika polska) на Гал Аноним, създадена 
в началото на XII век.

че Божественото провидение се проявява по отношение на 
световните процеси като Абсолютна Хитрост. Бог позволява 
на хората да действат съгласно тяхната воля, без да ограничава 
„играта“ на страстите и интересите им, постигайки 
своите цели, които се различават от ръководните цели на 
тези, от които Всевишният се възползва, за да осъществи 
всеобщата идея (Гегель, Георг Вильгельм Фридрих. Энциклопедия 
философских наук в трёх томах. Т. 1. Логика. Пер. Б. Г. Столпнер. 
Москва: Мысль, 1974, 397–398).
5 Bielik-Robson, Agata. Romantyzm. Niedokończony projekt. Eseje. 
Kraków: Universitas, 2008, s. 8. 
„Пенсне и око“ (на пол. „Szkiełko i oko“) – в баладата 
„Романтичност“ (Romantyczność) на Мицкевич символи на 
отрицаваното рационално и емпрично познание.
6 „Чувствителна душа“ – при Хегел, в „Енциклопедия 
на философските науки“ (Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften im Grundrisse: die fühlende Seele). Цит. по: Bielik-
Robson, Agata. Syndrom romantyczny. Stanisław Brzozowski i rewizja 
romantyzmu. – Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska, 
2007, № 5, s. 54. 
Въпреки отбелязаното от Биелик-Робсън отсъствие на 
понятието у Бжозовски, който според авторката на статията 
„Романтически синдром. Станислав Бжозовски и ревизията 
на романтизма“ (Syndrom romantyczny. Stanisław Brzozowski i 
rewizja romantyzmu, 2007) e инспириран от Хегеловия термин, 
младополският критик употребява „чувствителна душа“ 
(dusza czująca) в книгата си „Легендата на Млада Полша“ 
(частта, посветена на творчеството на Ян Каспрович). 
7 Brzozowski, Stanisław. Legenda Młodej Polski. Kraków–Wrocław: 
Wydawnictwo Literackie, 1983, s. 9, фототипно издание на: 
Brzozowski, Stanisław. Legenda Młodej Polski. Lwów: Nakładem 
Księgarni Polskiej Bеrnarda Połonieckiego, 1910.

Полският романтизъм: по-късно
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КАМЕЛиЯ НиКОЛОВА

П р Е М и Е р А

„Електра тук и сега“ 
по текста на Маргьорит Юрсенар „Електра или свалянето 
на маските“
Режисьор Василена Радева, сценограф Илияна Кънчева, 
музика Емилиян Гацов – Елби, Георги Георгиев – Антика 
Участват Елена Димитрова, Богдана Котарева, Мария 
Панайотова, Самуела-Ивана Церовска, Марио Василев, 
Васил Читанов, Иван Станчев 
Копродукция на „Паник бутон театър“ и РЦСИ 
„Топлоцентрала“
Премиера на 9 и 10 ноември, РЦСИ „Топлоцентрала“

макар че
едва ли да честитиш за езика е
правилно, както неправилно би било
да честитиш на баща си тъмния
миг на свойто зачеване. Затова
се смутих и мойто смущение бавно
прерасна в свят ужас
(Ани Илков, „11 май“ , 
„Изворът на грознохубавите“, 1994)

Пиесата на  Маргьорит Юрсенар „Електра или свалянето 
на маските“ е в основата на сценичния прочит1 на 
режисьорката Василена Радева и актьорите Елена 
Димитрова, Богдана Котарева, Мария Панайотова, 
Самуела-Ивана Церовска, Марио Василев, Васил Читанов, 
Иван Станчев. „Електра тук и сега“ имаше своята 
премиера в „Топлоцентрала“ на 9 ноември, като името 
на продукцията според създателите є е връзката с 
днешното. Но тази актуалност не трябва да се търси 
в преднамереното осъвременяване на мита, а по-скоро в 
коментара на историята.
Междувременно историята ни разказва и друго. Маргьорит 
Юрсенар, една от най-интересните френски писателки 
на ХХ век, се ражда в семейството на белгийка и 
французин през 1903 г. близо до Брюксел. Майка є умира 
след  усложнения от раждането и Маргьорит Юрсенар 
израства само с баща си. Семейната трагедия променя 
живота на семейството, бащата се посвещава на 
домашното образование на дъщеря си. От малка тя изучава 
класическите текстове на старогръцки и латински, 
както и всички останали предмети, без нито ден да е 
посещавала училище. Маргьорит Юрсенар пише „Електра 
или свалянето на маските“, като я поставя в собствената 
си житейска среда, в центъра на своя век, в аскетичната 
си варосана стая – стаята на самата Електра по пиеса. 
В играта на условности и суровост Василена Радева е 
възприела оставения от Юрсенар възглед за изчистени 
средства, за „сваляне на маските“. В разбирането за 
същността на Електра, дъщерята на Агамемнон и 
Клитемнестра, Радева е разделила персонажа на три – 
през актрисите Богдана Котарева, Мария Панайотова 

1 Василена Радева изгражда театралния разказ на базата на 
лабораторна работа с актьорите и тяхното активно участие 
в процеса. Това детайлно вглеждане и в личностните връзка на 
актьорите с митологичния персонаж, и в текста на Юрсенар 
е резултат от почти едногодишната работа по спектакъла. 
Заедно със своята театрална компания „Паник бутон 
театър“ Василена Радева създава продължителен и задълбочен 
предварителен процес, който предшества репетиционния и 
включва две творчески ателиета и един теоретичен семинар. 
Водещ на първото ателие, проведено през 2021 г. беше немско-
белгийският режисьор Рафаел Кон. Втората част от проекта 
бе семинарът и дискусията с участието на доц. Камелия 
Спасова, д-р Слава Янакиева и доц. Петър Горанов, посветен на 
образа на Електра, на съвременната рефлексия върху античната 
драма и на разнообразната рецепция върху творчеството на 
Юрсенар. Заключителният етап беше актьорският уъркшоп 

на Василена Радева, който премина в 
репетиционния процес на „Електра тук 
и сега“, за да се появи като част от 
репертоара на „Топлоцентрала“ през новия 
сезон. 

и Самуела-Ивана Церовска. Клитемнестра (Елена 
Димитрова) и Егист (Васил Читанов) вече са извършили 
убийството, от Агамемнон е останала само златната 
му погребална маска, в буквалното копие от древността. 
Но преди Електра, преди убийството и отмъщението, 
Радева е задала друг ключ – личната история на актьора, на 
човека и спомените за неговите родители. Децата, трите 
актриси и Орест (Марио Василев) застават пред публиката 
и споделят свой спомен, травматичен и труден, нарочно 
подбран и автентично преживяван на сцената. 
Така „Електра тук и сега“ на Василена Радева говори за 
травмата, травмата на раждането, но и травмата да си 
роден. Да разбираш какво стои зад функциите на майката 
и бащата, и да искаш да го преживееш, изигравайки го. Да, 
в началото, в средата, а и в края на прочита на „Електра“ 
на Маргьорит Юрсенар постановката е решена като 
сесия в стила на психодрамата. Доколко това се свързва 
с публиката, е трудно да се отсъди, но със сигурност е 
съществено в процеса на актьорите. Разчитането на 
пиесата на Юрсенар като психотерапевтичен материал 
е не само концептуална необходимост, то е заложено от 
самата му авторка. Подобно на Клитемнестра и Егист, 
Електра и Орест, при все че са брат и сестра, също 
се отнасят един към друг като в двойка, тази двойка 
също е нечестна към другите, залагайки отмъщението 
в отговор на убийството на бащата. Но в този смисъл 
децата са огледало на родителите, чиято смърт 
планират. Трагедията на детето, което едновременно 
желае и се отвращава от майка си, според репликите 
на Орест. Детето, което ще осъзнае ужаса да си роден 
от майка, която те обича с любов, която мразиш. Тези 
чувства Василена Радева е пожелала да преминават и 
през актьорите, чувството на срам, на отвращение, на 

Театрална работилница „Сфумато“

О, щастливи дни
от Самюъл Бекет
Превод: Антония Парчева
Режисьор: Маргарита Младенова 
Сценография и костюми: Никола Тороманов 
Композитор: Христо Намлиев 
Фотограф: Яна Лозева 
Участват: Светлана Янчева, Рашко Младенов

Театър „Българска армия“

В очакване на Годо
от Самюъл Бекет 
Сценична адаптация и постановка: Иван Урумов 
Сценография и костюми: Нина Пашова 
Музика: Дони – Добрин Векилов 
Участват: Георги Къркеланов, Иван Радоев, Юлиан 
Вергов, Моньо Монев

На 25 ноември 2022 
очаквайте
Две премиери на спектакли по знаменити пиеси на Бекет

отхвърляне, цялото страдание на детето, оставено само 
по себе си. Тук, където е дълбокият смисъл на този процес, е 
и неговият донякъде сценичен проблем. 
Сценичната среда разчита на условност, но и на 
постмодерна еклектика – всичко сегашно, костюмите, 
чашите, видеостената, писмата, изображенията, златната 
маска на Агамемнон от музея, са само отломките на 
мита за Електра. Търсен или не, крайният резултат от 
този микс от условности включва и самите актьорски 
изпълнения. От една страна, актьорите се свързват с 
репликите в пиесата, с разпределението си и с възгледа 
за себе си в персонажа, очакват жестове и решения и 
на моменти се изгубват в това преднамерено търсене 
на спасение. То просто не идва, не съществува полет, 
не съществува прошка. Убийството на Клитемнестра 
е заложено още в първият миг, тя е виновна в самото 
начало на сценичното действие, и то не защото е майка, 
а защото е изневерила. Вината на майката, родилният 
белег на детето, отстъпва на ролята на Клитемнестра 
като безскрупулна прелъстителка, на жена, за която 
преживяванията започват и приключват в леглото. И в 
този смисъл дали нейното убийство, разпределената омраза 
между трите Електри, е краят на страданието на децата. 
Дали този свещен ужас да пожелаеш баща си и да убиеш 
майка си приема своята психоаналитична форма, предстои 
на видим в процеса на развитие на самия спектакъл. 
Важното в случая е опитът за днешен диалог на Василена 
Радева и творческия є екип със забележителната пиеса на 
Юрсенар, с нейните нелечими травми и вечния є стремеж 
към избавление от тях.

 ДЕНиЦА ЕЗЕКиЕВА

Електра тук и сега

„Електра тук и 
сега“ по текста 
на Маргьорит 
Юрсенар „Електра 
или свалянето на 
маските“, режисьор 
Василена Радева, 
копродукция на 
„Паник бутон 
театър“ и РЦСИ 
„Топлоцентрала“, 
фотограф Иван 
Дончев

 Елена Димитрова в сцена 
от спектакъла; фотограф 
Иван Дончев
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от стр. 1

За романтическата поезия

критикуван, преодоляван, пародиран, но това не му пречи 
след разбиване да възражда целостта си и да оживява 
в моменти на заплаха за народността, родината и 
държавата. Тадеуш Бой Желенски се бори със статуите 
от бронз, в които култът превръща романтичните 
пророци. Витолд Гомбрович и Тадеуш Ружевич също 
посягат не на самите романтици, а на техните статуи 
на „велики поети“, които понякога се оказват празни 
копия на немощта да се изкаже какво са.
Полският романтизъм се осъществява като 
себедоказваща културна екзистенция, като победа 
на творческата воля и власт над политическата 
участ, като духовна и революционна съпротива срещу 
държавното небитие на гордата и победоносна през 
XVII век Жечпосполита на двата народа (полския 
и литовския). Емигрантските, изгнанически, 
пътешественически и революционни траектории на 
полските романтици (особено след 
граничната 1830 г.) създават друга 
карта на Полша, разпростряла се 
из, а може би и над цяла Европа 
и достигаща на Изток с един 
лъч в Крим, с друг до Светите 
земи, отново победоносна, дори 
в болката си – този път чрез 
литературата и изкуството. Тя е и 
надконтинентална и презокеанска, 
ако се имат предвид египетските 
посвещения на Словацки, 
американското пътуване на късния 
романтик и баща на модернистите 
Норвид и създадените от него 
нови превъплъщения на пилигрима с 
пътуващ камилски/бедуински дом. 
Емигрантското удвояване на полския 
културен свят, разрастването 
на неговата творческа вселена 
се превръща в ключов феномен и 
синдром на полското развитие, 
който налага печата си върху всички 
следващи времена на литературата, 
върху структурите на нейното 
флуидно, но единно в духа си време. 
Нейното време е време на общение с 
големите традиции на европейската 
култура. Има и една друга карта – на 
мъченичеството, която се разстила 
над снежните полета на Сибир, там 
духът на Анхели от едноименната 
поема на Словацки вижда сняг и 
звезди, много горчивина и страдания. 
Там поетът запраща преживения 
лично Христос след бдението си на 
Божи гроб и му дава собствената си 
душа, обзета от копнежа по ангелски 
светове, но наранена до смърт от 
колективното страдание.
Романтизмът като естетически 
и идеен прелом вече е обзел 
Европа, когато между 1818 и 1830 
г. (Ноемврийското въстание) в полската литература 
се осъществява т.нар. „борба между класицисти и 
романтици“, техният идейно-естетически рицарски 
турнир. Той започва с диспута между автора на 
идилии Кажимеж Броджински, наричан още „Йоан 
Кръстител на полската романтическа поезия“, и 
неговия опонент Ян Шнядецки, стария достолепен 
професор по астрономия от Вилнюския университет. 
Отборът на романтичните защитници и завоеватели 
нараства и надвива класицизма, особено когато в него 
се вливат гласовете на Мицкевич, Лелевел и Мохнацки. 
Постепенно този спор изяснява себе си като защита на 
националния характер в литературата, романтизмът 
е негово откровение по много начини – и защото дава 
воля на душата и въображението, и защото се вслушва 
в гласа на корените, и защото се стреми с жизнените си 
сокове към разрастване на короната на дървото. Това е 
времето на романтическия прелом, на „новия Коперников 
преврат“ по определението на Мария Страшевска. 
Думата „romantyczność” предшества по-късната и по-
терминологична дума „romantyzm” и е ключ, парола. 
Изразява нова чувствителност, нов статус на света 
в литературата, има вълшебен вкус, носи емоционално 
и фантазно обаяние, но и национално самоопределение, 
упование във фолклора и света на магичните му вярвания. 
В настоящия брой наблюдаваме три варианта на 
български превод, умишлено оставени така, защото всеки 
от тях си има своите основания – „романтичност“, 
„романтика“, „романтизъм“. 
Първият том на Мицкевич, определян като „звезда 
зорница на полската романтическа поезия“, е 
решаващата дума в спора между лагера на старите 
и младите, очертан с категорична яснота в първите 
две програмни балади от композицията на тома 
„Иглика“ и „Романтичност“ (в превода на Камен Рикев 

„Романтика“). Трябва да отбележим, че освен с първите 
две програмни балади първият том на Мицкевич участва 
в дискусията с класицизма чрез встъпителния и също 
програмен текст „За романтическата поезия“ към 
тома, който респектира с литературната ерудиция 
на Мицкевич. Но най-важното е, че целият том е глас 
в дискусията, който призовава великолепния воден 
свят на езерните балади, свързани с преданията за 
езерото „Свитеж“, баладните светове на „Обичам“, 
„Бягство“, „Могилата на Мариля“, „Завръщането на 
бащата“, „Тукай“, „Свирец“, „Съгледвачи“, „Ръкавичка“ 
(по Шилер). Томът включва и една комична балада „Пани 
Твардовска“, в която Мицкевич представя забавна версия 
на легендата за известния алхимик с поучителен финал: 
Пани Твардовска успява да изплаши дявола, дошъл да 
поиска обещаната му душа. В тома освен баладите са 
публикувани и други стихове.
Първата по място балада в тома е алегорично-
метафорична, игликата – алегория на нежния, крехък, но 
силен дух на романтизма, пролетен цвят (в българската 

аналог е кокичето) пробива със златистите си отблясъци 
скрежното покривало на зимата. Втората балада 
(„Романтичност“) разтърсва с невероятна по сила 
драматизирана версия на двубоя между класицизма и 
романтизма, в която Мицкевич среща сърце и разум, 
тук и отвъд, ден и нощ, живи и мъртви, любов и смърт, 
реално и иреално, виждане и видение. Той прави това чрез 
съдбата на едно момиче (на полски Карушя от Каролина, 
затова в превода на К. Рикев имаме по-близкото до 
българския читател „Лина“), което продължава да се 
среща със своя любим две години след смъртта му, да 
търси прегръдката с него в света без прегръдка, който 
е станал чужд. Това е и първата среща с призрак в 
ранната поезия на Мицкевич, в която се срещат различни 
по облик и субстанция призраци, назовани с различни 
имена (техният статус е най-точно и задълбочено 
интерпретиран от Мария Янион). Карушя с нейната 
провиждаща „лудост“ (за нейната познавателна страна 
има непреходен текст Алина Ковалчикова) живее на 
границата на тук и отвъд, в момента на срещата с 
призрака тя е затворена в сферата на своя вътрешен 
свят и през непроницаемата є обвивка не достига дори 
гласът на поета, който я призовава в началото. Около нея 
Мицкевич разиграва същината на спора между класицизъм 
и романтизъм, събирайки три гласа: своя собствен, 
този на суеверния народ и този на учения рационалист. 
Неслучайно опонентът на поета във втората балада, 
чийто явен прототип е Ян Шнядецки, е представен като 
„starzec ze szkiełkiem” („старецът със стъкълцето“), 
старият господин с пенсне, който гледа през стъкло, но 
вижда „мъртвите истини“ на материята, която без 
сътворяващата битието идея за духовния и душевния 
живот на човека е „прах“. Той не вижда със сърцето, 
а само с ума и спорейки с него, поетът романтик 
извежда поантата, превърнала се в мото на полския 

романтизъм „Имай сърце и гледай в сърцето!“. Този 
поглед остава водещ и за втория поетически том, 
включващ въвеждащото стихотворение, втора и 
четвърта част на творбата с отворен край „Задушница“ 
(1823), издаден преди Мицкевич да напусне принудително 
родните си предели след арестите на Новосилцов и да 
се озове на пътя на несвършващата част трета от 
първата поколенческа фрагментарна драма на полския 
романтизъм.
За полския романтизъм, неговите представители, за 
неговите творчески светове, неговата литературна 
география и история може и трябва да се говори дори 
когато изпитваме чувство за залятост от неговия 
безпредел. По-добре да приемем това като инициационно 
докосване на безкрайността и космическия безпредел, 
който посещава романтическата поезия. Всеки от 
творците има своето уникално място и собствен облик, 
никой не е подобие на другия. 
Романтизмът е време на дискусии и спорове, на диалози 
и пътувания, на срещи и прозрения. Най-известният 

от споровете ситуира Мицкевич и Словацки като 
творчески дуел, което в последно време получава 
развлекателна пародийна форма в младежки сайтове. 
Самите романтици своевременно пародират себе 
си, а най-доброто самолекарство на романтизма е 
неутрализиращият и лечебен смях на „неромантичния 
романтик“ Александер Фредро, който създава комедийни 
варианти на сюжети, идентични с представените в 
драматично-трагедиен или епопеен вид. Така например 
проблемите в любовта не водят до драма и смърт, а до 
щастливи женитби в „Момински обети“, а спорът за 
собственост в „Отмъщение“ също завършва с позитивна 
и ведра неутрализация на конфликтите и щастливи 
сватби.
В настоящия брой се стремим да бъдат чути преди 
всичко гласовете на полските романтици чрез нови 
преводи, попълващи липси, със съзнанието, че има 
още много за попълване. Не сме включили полските 
писатели емигранти, свързани с България (като Михаил 
Чайковски и Зигмунт Милковски), както и безбрежното 
творчество на Крашевски, което отчасти е свързано с 
романтизма. Относно критическите текстове, успяхме 
да включим много малко от класиката на изследванията 
за романтизма, срещайки и трудности, свързани с 
достъпа до права. Но въпреки това се надяваме, че 
публикуваното не е малко, а и да беше повече, пак щеше 
да е частица от трудно обозримото. 
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[…] В тази статия бих искала да припомня три забравени 
свидетелски разказа за престоя на Мицкевич в Бургас 
от 6 до 16 октомври 1855 г., писани именно от очевидци. 
Тези разкази, макар и отпечатани, някак са убягнали на 
библиографите и не са използвани от изследователите 
на живота на поета, но заслужават внимание по редица 
причини. Представените в тях нови факти, или поне 
различният поглед върху вече известните факти, могат да 
повлияят на отношението към други писмени източници, 
дават възможност да се попълни биографията на поета 
и описанието на средата, в която е пребивавал в Бургас, 
най-сетне позволяват да се обогати наборът от текстове, 
приписвани на Мицкевич.

1.
В „Литературен дневник“ (Dziennik Literacki) от 1860 г. (бр. 
71–77) са поместени анонимните „Спомени от източната 
война“ (Wspomnienia z wojny wschodniej). Макар авторът да 
нарича себе си „неграмотен“, макар да подчертава, че не е 
и сънувал някога да може да си играе на писател и да нарича 
текста си „лагерна хроника“ или „хроничка от бивака“, 
писана без да сверява в календара, неговите спомени се 
четат с интерес. Написани са живо, с хумор, без ненужни 
стилистични украси, толкова характерни например за 
свидетелските разкази на Михал Чайковски, с изричното 
желание възможно най-вярно да пресъздаде запомнените 
факти. От текста на „Спомните“ се разбира, че авторът, 
„изхвърлен – както пише – от бурята извън страната“, се 
скита по света, а около 1854 г. е вече офицер в първи казаш-
ки полк на Михал Чайковски в Турция. […]
Изглежда, че авторът на „Спомените“, поместени в 
„Литературен дневник“, е вторият от посочените 
офицери1, Игнаци Куч. […] В най-интересните за нас откъси 
на „Спомените“ в „Литературен дневник“ (с. 589–590 и 
597–599) авторът разказва как – в продължение на няколко 
дни – изживява „епоха в своя живот“: а именно – визитата 
на Адам Мицкевич при първи полк. Факт е, че подава грешно 
датите на визитата (2–6 октомври), сред спътниците 
на поета изброява Дроздоски (!), а не Арманд Леви, но 
наред с това излага много подробности, които са нови или 
отчасти различни от познатите досега версии, но които 
най-вероятно са верни, предвид непосредствено му участие 
в организирането на престоя на Мицкевич в полка. 
До момента на срещата в Бургас авторът не познава лично 
Мицкевич, не знае как изглежда той, не знае също така, 
че поетът трябва да пристигне в Бургас. От текста на 
спомените става ясно, че на пристанището никой не очаква 
гостите (което съвпада с общоизвестния свидетелски 
разказ на Служалски, но не съвпада с версията на Владислав 
Чарториски). Група скучаещи в лагера офицери се отправя 
към града, попада на акостирането на кораба и наблюдава 
слизането на пътниците. Четирима от тях правят 
впечатление, особено единият: 

в доста напреднала възраст, добре сложен, невисок, но 
с широки рамене; добре обръснат, чертите му бяха 
различими и изразителни; дългата, сребриста коса се 
спускаше свободно, носеше каскет с широко дъно, наклонен 
назад, с козирка, притискаща слепоочията, сюртукът 
беше дълъг, свободен, с маслинен цвят, закопчан чак до под 
шията, сивеещ панталон. Облеклото беше обикновено 
и нямаше нищо във вида му, което да го отличава от 
останалите, и въпреки това правеше особено впечатление 
с израза на лицето и фигурата си [с. 589–590].

Описан е и външният вид на останалите трима пътници. 
Всичките говорят – на френски и на полски – за войсковия 
лагер, видим от пристанището. Единият от пътниците, 
който се представя на казашките офицери като „колегата 
Хенрик Служалски“, представя останалите, и когато се 
разбира, че сред пристигналите е Адам Мицкевич, закипява 
„на всеки в сърцето“ и „свеждат глави“ в израз на уважение. 
В изпълнено с почит мълчание уважаемият гост е доведен 
в палатката на командира, но се оказва, че генералът, т.е. 
Михал Чайковски, „е зает“ и новодошлите са отведени в 
палатката на един от офицерите. Чак след известно време 
започва горещата приветствена среща на Мицкевич с 
Чайковски. Скоро след това генералът представя госта на 
целия полк. В лагера настава „истински празник“. 
През следващите дни се организират безспирни тържества: 
демонстрации на военни тренировки, маневри, състезания 
с коне и кучета, паради, лов – с желанието за възможно 
най-добро представяне пред гостенина. Мицкевич, след 
като наблюдава демонстрация на военна тренировка, 

1 Авторката изказва 
предположението, че вероятните 
автори могат да бъдат капитан 
Роберт Ходашевич, поручик 
Игнаци Куч и подпоручик Панкраци 
Воджински. – Бел. ред.

казва „най-откровено, че дори полската армия по времето 
на княз Константин не е била по-опитна“ (с. 597). След 
сутрешните демонстрации започват лагерните закуски, 
ловът на зайци с хрътки и други лагерни тържества чак 
до вечеря, след което идва време за разговори. Провеждат 
се също така две големи, почти целонощни пиршества: по 
случай пристигането на госта и поканата на офицерите 
от разположения наблизо втори полк на генерал Замойски, 
както и по повод именния ден на полковник Франчишек 
Киркор.
Първото пиршество е организирано на полето, под една 
широка липа. Между клоните на дървото е разположен 
транспарант с полския герб и „инициалите на Адам 
Мицкевич“ и с надпис: „Да живее Полша! Да живее нейният 
Пророк!“. Интересно е описанието – засега единствено – на 
тази оригинална „зала за пиршества“: 

От тази липа, в овално издължен кръг, вкопани до коляно 
ровове представляваха пейките за гостите; под масата 
беше насипана пръст, отгоре бяха подредени дървени дъски 
и беше постелено тъмносиньо сукно, на пейките пък – 
червено. Наоколо имаше забити нагъсто в земята копия 
с червени знамена, между тях висяха окачени лаврови 
венци, а върху всяко копие имаше лампа. Под липата беше 
направен и трон само от седла, въоръжен с карабинери, 
пистолети и саби, и всичко това под отражението на 
светлините изглеждаше прекрасно [с. 598].

 Мицкевич е трогнат от този прием, личи си, че „е на 
седмото небе от щастие“. Вечерята – „като за войскови 
лагер, не беше лоша, така поне се стори на всички; ястията 
не бяха изискани, но вкусни, а и виното изобщо не беше 
лошо“ [с. 598].
Вдигат се тостове, уважаемият гост също става да се 
изкаже: 

Братя! Благодаря ви от цялата си душа и сърце. Нямам 
думи да изразя своите чувства. Благодаря ви за вашата 
доброжелателност към мен, но още повече ви благодаря за 
вашата отдаденост, издръжливост и готовност. Слава за 
вас! Слава за вас, офицери от първи полк! Истински поляк, 
истински син на Полша е само този, който носи оръжие в 
ръка, който може да търпи и понася като вас! Да живеят! 
Да живеят такива синове! Да живеят такива синове на 
Майката! И слава на теб, генерале, който предвождаш 
такава войска [с. 598].

Вдига се тост, изсвирена е „песен за Домбровски“, след 
което идва ред на поредните тостове, поздравления, песни, 
спомени… Всички са радостни, щастливи, изпълнени с 
възторг и надежда. Пирува се цяла нощ. Мицкевич казва: 
„Бих се радвал тази нощ да продължи възможно най-дълго“ 
(с. 598). На сутринта, веднага след пиршеството, гостите 
– начело на двата полка – отиват на „около две мили“ от 
лагера, в едно село, в което предварително е подготвена 
войнишка закуска. Чак след като се връщат, се отдават на 
почивка. Следващото пиршество, по случай именния ден, 
което авторът на свидетелския разказ погрешно свързва с 
4-ти, а не с 10 октомври, се провежда при неблагоприятно 
време, затова именникът, полковник Франчишек Киркор, 
нарежда „залата за пиршества“ да се подготви по друг 
начин:

Събраха няколко палатки и ги подредиха така, че се 
оформи нещо като покрит коридор. Сандъците от 
складовете, дървените дъски и запасите от сукно, които 
имахме, послужиха за една доста прилична подредба на 
импровизирания салон. Като се добавят и окачените 
нагъсто по брезентовия таван фенери, всичко изглеждаше 
доста добре, дори живописно. Забавлението протече 
както първото. Няма смисъл да повтарям подробностите 
и да припомням сам на себе си тези моменти на 
непредвидено щастие [с. 598].

Пиршеството, започнало в 6 вечерта, отново продължава 
цяла нощ, приключва със сигнала за събуждане и 
демонстрация на военна тренировка. Но Мицкевич вече 
реално не участва в тези празненства, „умората се 
виждаше по лицето му“, започва да се оплаква от болки 
в стомаха. Полковият лекар предписва на болния оризова 
каша и почивка, след което гостът се чувства малко 
по-добре и преди вечеря взема участие в лова. Но вече не 
участва в специално подготвената ловджийска следобедна 
закуска, силно „неразположен“, а след прибирането трябва 
да си легне в палатката, „увит с одеяла“, както казват, 
и да пие лекарства. Всички посърват, времето също се 
разваля. Гостът е толкова болен, че на следващия ден 
не може да отиде на празничния обяд, организиран във 
втори полк отново в негова чест. Дори генерал Чайковски 
отива там само за малко и „се връща при немощния 
гост“. Пиршествата спират, приключват радостните 
военни тренировки, на болния е препоръчано да напусне 
нездравословната среда, в която и много по-младите 
изпитват неразположение. Затова веднага щом гостът е 
малко по-добре, се качва на кораба и отплува от Бургас. […]
Както вече се спомена, сред офицерите от първи полк 

на Михал Чайковски е подпоручик Панкраци Воджински. 
Роден през 1829 г. край Плоцк, участва в битките през 
1848 г. в Лвов, на следващата година се бие в Унгария, след 
това е във Франция, в Италия, през 1854–1856 г. служи „при 
Чайковски“. В януарското въстание участва с чин капитан. 
Неговите „Спомени на войника скитник (1848–1863)“ 
(Wspomnienia żołnierza-tułacza. 1848–1863), писани около 
1880 г., подготвени за печат от Станислав Криницки, 
излизат през 1912 г. в Лвов, където по онова време 
живее над 80-годишният автор. Воджински също описва 
визитата на Мицкевич в казашкия лагер в Бургас, но много 
кратко, сякаш не е участвал в пиршествата, военните 
тренировки, лова. 26-годишният тогава подпоручик помни 
главно срещите пред палатката и в палатката; може би 
е спадал към групата на болните или възстановяващите 
се и от време на време е правил компания на също така 
неразположения поет? „Седеше си този благороден старец 
– пише за Мицкевич – пред палатката, с лула, и беседваше 
със заобиколилите го полски офицери, слушаше казашките 
песни. Тогава трябва да е казал: „Сякаш съм в Кресите, в 
Сеч, сред запорожците“ (с. 68).
Една вечер, докато седят и беседват в палатката, 
влиза „нисък на ръст офицер с мургаво лице и енергични 
движения“. Садък го поздравява и приближавайки се до 
Мицкевич, казва:

– Адам, представям ти героя от Вола, капитан Ордон.
Мицкевич скача от масата:
– Да не би умрелите да стават от гроба? – пита изумен 
[с. 69].

След това авторът на „Редута на Ордон“ (Reduta Ordo-
na) разбира, че неговият герой, „по чудо оцелял“, е заминал 
в емиграция, установил се е в Англия и сам Владислав 
Замойски му предлага да предвожда артилерийска батарея 
във втори полк именно в Бургас. От текста на спомените 
следва, че Чайковски специално урежда срещата на 
Мицкевич с Ордон, когото поетът дотогава не познава и в 
чиято кончина е убеден.
В трудно достъпното днес лвовско периодично издание 
със заглавие „Здраве. Илюстриран литературен годишник“ 
(Zdrowie. Ilustrowany Rocznik Literacki) (том 8, 1907/08), 
което излиза в тиража на Готилф Кон, е поместена 
„Автобиография на Болеслав Савичевски от герба Холева“ 
(Autobiografia Bolesława Sawiczewskiego herbu Cholewa). 
[…] В късната есен на 1854 г.2 Савичевски е сериозно ранен 
и изпратен в болница във Варна. След като оздравява и 
получава офицерско повишение, повече не се връща във 
френските отделения. Иска да постъпи във втори казашки 
полк, където са повечето поляци. Като възстановяващ се 
получава платен отпуск, заминава за Франция, а за Коледа 
през 1856 г. е вече в… Краков. Участва в Януарското 
въстание. Умира през 1908 г. в Станиславов.
Савичевски пише „Автобиографията“ в края на живота 
си, около 1900 г., и от тази времева перспектива си 
спомня престоя в Бургас и срещата с Мицкевич. След 
като отбелязва, че „тамошната Полония“ е огорчена 
от неблагоприятния за Полша развой на събитията на 
Изток и от конфликтите в ръководството на полските 
формации, авторът подчертава, че Мицкевич пристига в 
Турция с цел да проследи тази ситуация. Според Савичевски 
в Бургас „цялата Полония“ очаква поета: посрещат го 
с бурно „ураааа“, а Чайковски веднага „приема госта“ 
в своята палатка. Вечерта в палатката на Садък е 
организирана тържествена вечеря с участието на около 30 
души, включително поканените офицери от втори полк, 
между които е авторът на спомените. Менюто на това 
пиршество се запечатва в паметта на Савичевски:

Сервираха преопушено гадно овнешко, приготвено 
нечувано мазно, след това бигос, със зеле, от глиган, който 
един от офицерите беше застрелял наблизо. Бигосът 
действително беше добър, но толкова мазен, с толкова 
черен и червен пипер, че само нашите млади войнишки 
стомаси можеха по неволя да го смелят! И всичко това 
беше полято с тамошното силно вино, следователно 
можеше лесно на навреди на по-възрастния и по-деликатен 
организъм на Мицкевич [с. 246].

След това пиршество Мицкевич се чувства зле, оплаква 
се, че „сякаш камък му тежи на стомаха“. Сутринта на 
следващия ден Садък паша организира голяма „promenade 
militaire” в чест на госта:

Шестстотин казаци в разгърнат фронт стояха в степта, 
по средата Мицкевич със Садък и поканените гости, 
пред тях вървеше взвод певци с казашки инструменти, 
т.е. с торбани, чинтли, пищялки, а най-отпред хор от 
казашки певци. Мицкевич беше облечен в тъмносиня връхна 
дреха, краковска шапка с червена лента и полски орел. 
Парадът беше прекрасен. Така яздихме ходом чак до село 
Урумкьой… [с. 247].

2 По време на Кримската война. – Бел. ред.

Забравени свидетелски разкази  
за престоя на Мицкевич в Бургас
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Юлиян Пшибош
      

Последни думи
Пиши така, сякаш тези думи са ти последни, пиши така, 
сякаш пишеш завещание, сякаш че след миг ще умреш. 
Такъв призив може да бъде чут в речта на много поети. 
Само словото, засвидетелствано с целия живот, слово-
то-завещание на действието, се извисява до достойн-
ството на поезия, която може да надживее сегашното 
време на неговото изричане. И само към поетите, които 
говорят с такива думи, се обръща за последно причастие 
човекът в последното изпитание на човешкото.
Нямаше ревностен поляк, който по време на миналата 
война да не беше поставен на това изпитание. Какви 
думи го облекчаваха и го подготвяха за смъртта, какви 
изречения го подкрепяха в мъченичеството му? Тези, 
които отхвърлиха лесната илюзия на религиозната 
утеха, поддържаше и въоръжаваше патриотичната вяра, 
вярата в народа, в неговото безсмъртие. Тази вяра изрази 
в последните си думи, толкова истински, че все едно са 
първи, Мицкевич. Най-големият, наравно с Шопен, от 
чувстващите поляци. 
Целият народ стоеше пред лицето на смъртта, много 
по-близка, отколкото когато е бил жив създателят на 
„Задушница“ след поражението на неговото поколение. И 
отново, като рефрена на националния химн, се повтаряше 
съдбата на убитите, но отново въоръжени и въставащи. 
Да, „Мазурката на Домбровски“ най-просто и кратко 
предава същността на нашата съдба в продължение на 
почти два века: несвършваща борба за възраждане и сво-
бода. В ритъма на въстанията и пораженията е действа-
ла и народната поезия; когато войската е капитулирала, 

поезията е започвала своята въздушна борба. За нея е 
нямало „сянка и добро време“, мечтата за хляб е прекъс-
ната не насън, а наяве, от оголената за бой шпага: още 
не е загинала! Тази вечна войнишка песен през периода на 
двадесетилетието изглежда неактуална и смущаваща, 
но не успява да се създаде нов химн, до момента, когато 
през есента на 1939 година отново от милиони сърца се 
изтръгва същият вик: докато сме живи.
Поетът на народната мартирология също изглеждаше 
неактуален. Третата част на „Задушница“ и особено 
стихотворението „Към майка Полша“ – помня предво-
енните гласове за това, – будеха болезнен срам. И помня 
най-тъмната нощ на Бъдни вечер през живота си – но-
щта през 1942 година – след унищожението на гетото, 
когато повсеместно поляците очакваха „продължени-
ето“ и се въоръжаваха, за да умрат с оръжие в ръка. В 
тази рождественска нощ, нощта на раждането на поета, 
прочетох за себе си и за най-близките „Към майка Полша“ 
и разказа на Адолф за Чиховски1. От страховитите сти-
хове се излъчваше, въпреки ужаса и жестокостта на раз-
критата като oт блясък на светкавица истина – мощ, 
непобедима мощ. Мощта на отчаяно смелите и героите. 
Онези първи будители на битката, младите варшавски 
момчета, за които бе написано в книжката некролог, че 
са като „камъни край окопите“ („jak kamienie na szaniec”2) 
– бяха като въплъщение на тези стихове. Тези, които 

1 Герои от „Задушница“, част трета. В седма сцена „Варшавски 
салон“ Адолф разказва историята на Чиховски, който изчезва, 
всички го мислят за загинал, но се оказва, че е бил в царски 
затвор и след много години се връща неузнаваем, в ужасен вид, в 
резултат от преживените мъки. – Бел. прев.
2 Цитат от седма строфа на „Моето завещание“ на Словацки, 
който Александер Камински взема за заглавие на романа си, 
свързан с Втората световна война. – Бел. прев.

Цялото трасе – около 30 километра – Мицкевич изминава 
на кон. Като се връщат, казва на Савичевски: „Само как ме 
умири тази ваша казашка езда“ (с. 247). „Ако тогава Садък 
беше оставил Мицкевич на спокойствие, може би нашият 
Адам щеше да дойде на себе си“ – коментира авторът на 
„Автобиографията“. Но веднага щом се връщат, започва 
закуската с различни „казашки вкусотии“ и водка. […]

По време на пиршеството се вдигаха различни тостове 
и както впрочем съвсем естествено се случва между 
поляци в чужбина, не се мина без разнородни политически 
изказвания. Например помня добре как капитан Куч (роден 
брат на бившия редактор на „Варшавски куриер“ (Kurier 
Warszawski), се разприказва за това, че съюзническите 
държави с готовност проливат полска кръв, но никога не 
държат на думата си, и завърши изказването си с това, че 
втори път няма да позволи да го преметнат, добавяйки:
– Но на поляка късно му идва акълът в главата.
Мицкевич се хваща за това изречение и веднага го допълва:
– А вече носи се мълвата, че акълът в главата май пак е 
колкото преди бедата.
Към края на обяда, когато умовете бяха силно разпалени 
от виното, започнаха шеговити разговори, и така 
започнаха да одумват (!) майор (Ян) Гротковски, който 
беше много набожен човек, че днес, макар да е навечерието 
на някакъв празник, той все пак яде месо. Един от по-
младите офицери, за да развесели майора, дори цитира 
думите на Крашицки: 

Не се явява Бог на Мойсей в храста
За да се качи някой на небето щука яхнал.

Мицкевич без колебание добавя: 

Нито пък дава Новият завет съвета 
да се качим на петльов гръб в небето.

Всеобщи овации и веселие слагат край на този нещастен 
обяд [с. 248].

Към полунощ Савичевски напуска палатката, докато 
гостите все още пируват. Мицкевич, макар и „развеселен 
от алкохола“ – четем – се оплаква от сериозно 
неразположение. Това е последното пиршество с Мицкевич, 
в което авторът на спомените участва. […]
Когато в лагера пристига вестта за смъртта на Мицкевич, 
„всички в единомислие споделят мнението, че именно Садък 
Паша е угодил на Мицкевич с несмилаеми ястия“ (с. 249) – 
пише Савичевски.
Три свидетелски разказа, три картини на престоя на 
Мицкевич в Бургас, три степени на достоверност на 
авторите на текстовете. Най-достоверен и най-подробен 
е първият разказ, вероятно от перото на Игнаци Куч. 
Писан е сравнително скоро след описаните събития (5 
години), вероятно многократно обсъждани сред другарите 
в лагера. Също така този свидетелски разказ в най-голяма 
степен се припокрива с писмата на Хенрик Служалски и 
Арманд Леви, които авторът на „Спомени от Източната 
война“ все пак не е чел. Основните несъответствия са 
хронологията и личността на войсковия лекар, Станислав 
Дроздовски, присъстващ като че ли сред придружителите 
на Мицкевич. 

[…]
Най-важното в първия свидетелски разказ като че ли 
е това, че неговият автор единствен цитира речта, 
произнесена от Мицкевич на пиршеството. Това вероятно 
не е истинският текст, но може би се доближава до 
автентичните думи на поета. Само в тези разказ е описан 
сценарият, по който се провеждат лагерните тържества. 
Авторът най-вероятно е участвал в тяхната организация, 
следователно можем да му се доверим. […]
Срещата на Мицкевич с Ордон, описана в спомените на 
Воджински, досега не се смяташе за съвсем сигурна и не е 
отбелязана в книгата на Ксения Костенич „Последните 
години на Мицкевич“ (Ostatnie lata Mickiewicza). Първата – 
както изглежда – отпечатана информация за тази среща, 
с позоваване именно на личните свидетелски спомени на 
Панкраци Воджински, подава Владислав Белза през 1911 г. В 
много лаконичната автобиография на Ордон, цитирана от 
Едвард Павлович, няма нито дума за тази среща. Затова 
пък Юлиуш Клейнер в своята монография за Мицкевич 
цитира писмо на капитан Юлиян Константи Ордон до 
Владислав Мицкевич от 31 януари 1881 г., в което четем:

Безсмъртния Ваш родител имах възможността да 
прегърна лично само веднъж… малко преди непрежалимата 
му кончина. Веднага щом разбрах, че е пристигнал в Бургас 
в България, отидох в неговата палатка – представих 

Четейки Мицкевич
повториха безнадеждната въстаническа борба в столица-
та – измамени и излъгани – носеха духа на тези стихове. 
Умираха без надеждата, че ще възкръснат.
Но помня също и други думи; те закаляваха мисълта и 
волята на воините, които с борбата за независимост 
свързваха и борбата за обществена справедливост: 
„Признавате, че съществуват само роби и поробители, 
жертви и палачи, а искате да ощастливите човечест-
вото, като установите хармония между добро и зло?“. 
Това изречение, изписано в началото на голяма изложба на 
Мицкевич в Лвов през 1940 година, ни явяваше и допъл-
ваше Мицкевич, който водеше въображението и патри-
отичните сърца на поляците и мотивираше техните 
последни мигове по време на войната. „Най-големият от 
чувстващите“, той, който се бореше за същинското съ-
ществуване на народа, в това жестоко време присъства-
ше истински и съвременно. До него стоеше и споделяше с 
него нашата вяра само Шопен, също толкова чувстващ, 
но по-голям от него, по-съвършен творец. Шопен и Миц-
кевич въоръжаваха нашето въображение. И ако музика-
та на Шопен ни въоръжаваше морално със скрити сред 
розите оръдия, жестокото слово на Мицкевич беше като 
втъкнат щик.

Превод от полски: МАрГрЕТА ГриГОрОВА

Преводът е направен по: Julian Przyboś. Czytając Mickie-
wicza, Warszawa: Czytelnik, 1950, s. 
7-9, с любезното разрешение на Ута 
Пшибош.

му се без предупреждение: „Аз съм Ордон, когото Вие 
изпратихте на ония свят“. Той се разсмя и се прегърнахме. 

В Полски биографичен речник (Polski słownik biograficz-
ny) Ян Вшолек пише за Ордон: „През октомври 1855 г. се 
осъществи единствената, но сърдечна среща с Мицкевич“.
Леслав М. Бартелски помества художествена 
реконструкция на срещата в книгата „Мицкевич на Изток“ 
(Mickiewicz na Wschodzie).
Най-неправдоподобни, съдържащи най-много непотвърдени 
описания и факти, със сигурност са свидетелските разкази 
на Савичевски. Нито хронологията, нито тържественото 
посрещане на пристанището, нито римуваните реплики 
по време на пиршеството, нито откарването с линейка 
до пристанището се потвърждават от други източници. 
Авторът очевидно е искал до разкраси разказа, да допише 
това, което паметта не е отбелязала точно. Но въпреки 
това е напълно вероятно по време на пиршеството 
Мицкевич да е изрецитирал някакви двустишия покрай 
тостовете, за които пишат в писмата до Париж Леви 
и Служалски. Затова тези текстове заслужават да 
бъдат отбелязани, подобно на изказванията на Мицкевич, 
цитирани след години от Людвика Шнядецка, Чайковски, 
Зверковски, Йеж-Милковски и други. За сметка на това 
правдоподобно изглежда описанието на лагерните казашки 
ястия и информацията за тяхното въздействие върху 
здравето на Мицкевич. Савичевски, враждебен към 
Чайковски, отправя явно обвинение към стопанина на 
казашкия лагер: Садък иска да се представи възможно 
най-впечатляващо, за да спечели симпатията на поета, 
и без да отчита деликатното му здраве – налага много 
изтощителен начин на живот; към това се добавят и 
престъпни диетологични грешки. Дълго преди шумната 
дискусия относно причините за смъртта на Мицкевич 
Савичевски е убеден, че това не е холера, а само „кървава 
дизентерия“, която започва още в Бургас и силно отслабва 
организма на поета (версията за отравянето вероятно не 
му е била известна). 
Във всеки от трите свидетелски разказа се появяват 
епизоди, които няма как да се открият в писмата на 
най-близките до поета тогава, каквито са Служалски и 
Леви (макар очевидно – което е разбираемо – там да има 
информация, която няма да намерим в коментираните 
спомени). Спътниците на Мицкевич, възхитени от 
казаците и впечатлени от лагерния живот, са се радвали 
като деца. Може да се допусне, че с охота са оставяли 
неразположения поет в палатката в компанията на 
офицерите, а те самите са предпочитали на участват във 
военните тренировки, проверките, конните демонстрации, 
лова… […]. Техните свидетелски разкази вероятно 
са непълни, настоящите допълнения от своя страна – 
уместни. И макар описанията на някои от събитията, 
представени в трите свидетелски разказа да нямат ранга 
на достоверна информация, те без съмнение ще са от полза 
в анекдотичната хроника за живота на поета.

Превод от полски: ЖАНА СТАНЧЕВА

Преводът е направен по: Dobrosława Świerczyńska. 
Zapomniane relacje o pobycie Mickiewicza w Burgas. – w: 
Pamiętnik Literacki, 81/4, 1990, ss. 217–228.

Юлиуш Косак, Адам Мицкевич и Садък Паша в Турция, 1890
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Човекът е Божие творение, което е биологически 
преходно, физически изменчиво и ментално 
мимикриращо същество. Промените в неговата 
външност и същност се извършват иманентно или 
под външно въздействие. Хората се раждат и умират, 
растат и стареят, разболяват се и оздравяват, 
поумняват и оглупяват предимно по естествен път, а 
по собствена воля или чрез чужда намеса временно или 
трайно променят външността и същността си.
Тези външни и вътрешни промени, поотделно или заедно, 
наричаме смяна на идентичността. Променената 
идентичност оразличава индивида от самия него или 
от другите, а най-често и от двете. Чрез промяната 
индивидът (а в литературата – протагонистът) 
преминава от една реална, мнима или фикционална 
тъждественост на самия себе си към друга такава.
В християнски контекст първата смяна на 
идентичността е прикриването на срамните органи на 
Адам и Ева със смокинови листа. След грехопадението, 
наред със срама, фактор за външна промяна на Божиите 
създания става извънрайският климат, изискващ не 
само прикриване, но и покриване на тялото и главата с 
кожи, дрехи, шапки, шалове, ръкавици, чорапи и обувки. 
През вековете срамът се преплита със суетата и 
ражда модата, налагаща периодична смяна на моделите 
облекло, аксесоари и прически и дрескода – изискващ 
съответствие на дрехите със ситуацията.
Към срама от голотата се прибавя и срамът от 
миризмата, водещ до потискане и подмяна на 
естествения телесен мирис с ухания на сапуни, 
дезодоранти и парфюми. Хигиенните телесни 
интервенции като рязане на нокти, бръснене и 
подстригване постепенно се допълват с естетически 
процедури като маникюр, педикюр, фризиране, 
депилиране, боядисване, татуиране и пиърсинг. 
Последните изменения вече не целят прикриване и 
покриване на тялото с външни средства, а корекции 
на собственото окосмяване и кожа. Оттам насетне 
промяната на цвета на очите чрез оптични лещи или 
отстраняването на несъвършенствата на лицето 
и разнообразяване на релефа на тялото с пластични 
операции стават функция на бързоразвиващата се 
естетическа хирургия.
Биомедицинските технологии напредват с такава 
скорост, че вече е възможна смяната на пола и зачеване 
на дете от трима родители. Медицината установи, 
че е възможно вродено несъответствие между 
физическата и психическата сексуална или полова 
идентичност, водещи до феномените транссексуалност 
и трансполовост. Промените, свързани с тези явления, 
обаче са по-скоро в посока възстановяване на исконната, 
а не смяна на съществуващата идентичност.
Докато фолклорът обобщава резултатите от 
външните промени с поговорките „Преоблякъл се 
Илия – пак в тия“ и „Вълкът кожата си мени, но 
нрава – никога“, считаните за девиантни и перверзни 
транссексуалност и трансполовост от Античността 
до наши дни са тема табу. Техни евфемистични 
отражения са легендите и иконите на някои обрекли 
се на безбрачие светици, нагледен пример за които е 
св. Wilgefortis, която, за да не бъде омъжена за погански 
княз, измолила от Бога в нощта преди сватбата да я 
дари с мъжка брада...
Към маркираните промени на идентичността 
принадлежи и прераждането, което се извършва 
по свръхестествен начин или чрез магията на 
художественото слово. И понеже В началото бе 
словото и словото беше у Бога (Йоан 1–2), динамичните 
възможности на устната и писмената художествена 
реч позволяват промяната на идентичността да бъде 
описана в митологията, фолклора и литературата, 
в които (дори при наличие на реален прототип) 
промяната на външността и същността е фикционална.
Мотивът за промяната на идентичността преминава 
като червена нишка през цялото творчество на полския 
поет Адам Мицкевич (1798–1855), който в своята 
„Голяма импровизация“ от Трета част на поемата 
„Задушница“ (1832) „очовечава“ Бога и „обожествява“ 
поета като равностоен на Всевишния творец:

Усещам аз безсмъртие, безсмъртие създавам.
Какво Ти по-велико си, Боже, направил?

Я виж:
от себе си самия тез мисли добивам,

въплътявам ги в думи и ето,
широко се пръсват, разливат,

кръжат, играят, светят:
далечни, но пак осезаеми.
[…]

Обичам ви, деца мои изкусни!
Мисли мои, звезди мои!
Чувства мои, вихри мои!

Сред вас като баща съм сред рожбите свои –
вий всички мои!1

Без капчица скромност поетът заявява: Аз творец 
съм роден! / оттам дошла е мойта сила, / отде и 
Твоята се добила“ и във въображаемия си диалог с Бога 
обвинява Създателя, че не е обич, а – само мъдрост и че 
е предоставил света:

единствено на мисълта,
а пък сърцето на човека
на вечна мъка е обрекъл.

Именно поради това Адам Мицкевич още в своята 
първа стихосбирка, озаглавена „Балади и романси“ 
(1822), насочва вниманието си към сърцето, а не към 
разума. Виртуозът на полската мерена реч преобразява 
религиозната мистика в поетическа фикция и като 
истински баща-творец форматира и преформатира 
голяма част от своите литературни чеда.
Смяната на идентичността в поезията на Мицкевич 
е базирана върху романтическата максима, че 
съществуват неща и явления, които не могат да бъдат 
обяснени с разума. Програмната творба на поета – 
баладата „Романтичност“ (1822) – започва с мотото на 
Шекспир „струва ми се, че виждам / с очите на душата“ 
и завършва с девиза на полския романтизъм „Имай 
сърце и гледай в сърцето!“. Младият поет „детронира“ 
просвещенския разум, „виждащ“ само (обективните) 
„мъртви истини“, и поставя на престола на поезията 
романтическото чувство и вяра, чрез които човек 
съзира чудесата и разбира „живите истини“ на народа.
Чувството и вярата са в основата на ранните творби 
на Адам Мицкевич. В първите две томчета поетът 
акцентира върху неразривната (и обратима) връзка 
между световете на живите и мъртвите и формулира 
романтическите си разбирания за „човечността“ в 
пълните є измерения. Баладите в духа на народната 
песен илюстрират максимата, че няма грях без 
изкупление и престъпление без наказание.
В баладата „Рибка“ самоубилата се прелъстена селска 
девойка по приказен начин е превърната в русалка, а 
изкусилият я господар и неговата (невинна) съпруга – в 
крайезерни скали. Едноименната героиня от баладата 
„Свитежанка“, за да изпита верността на своя 
партньор, се преобразява в изкусителна водна фея. И 
макар че по същество „неверният влюбен“ нарушава 
клетвата за вярност, изневерявайки є със самата нея – 
неговото наказание е „да не намери покой нито на този, 
нито на онзи свят“.
Интересът на Мицкевич към измеренията на 
романтическата човечност продължава и във втората 
му стихосбирка от 1823 г., но докато в баладите 
и романсите поетът променя идентичността на 
живи хора2, във Втора част на поемата „Задушница“ 
той „съживява“ и анимализира определени категории 
покойници. Невръстните братче и сестриче, които 
са починали, преди да успеят да съгрешат, но и преди 
да изпитат горестта на живота, са превърнати 
в „играещи си като ангели гълъбчета“. Те молят 
присъстващите богомолци символично да им причинят 
страдание, тъй като техният „път към небето е 
затворен“, поради романтическото „ограничение“, че 
„който никога не е изпитал горчивина в живота – няма 
да усети сладостта на Рая“.
Най-тежката категория грешници олицетворява 
помешчикът-призрак, който приживе е подлагал на 
нечовешки тормоз крепостните си. В чистилището 
безмилостният пан е обречен на вечен глад и жажда. 
Превъплътените в хищни птици (гарван, сова, бухал, 
орлица) негови селяни не позволяват до устата му да 
достигне нищо за ядене и пиене, тъй като „на този, 
който никога не е бил човечен, нито човек, нито Бог 
може да помогне“.
Във вилнюско-ковненската „Задушница“ средната 
категория грешници олицетворява красива 
деветнадесетгодишна девойка. За това, че през 
живота си не е дарила никого с любов, Зоша (сякаш в 
конвенцията на магическия реализъм) е превърната в 
безтегловно реещо се между небето и земята същество, 
което подобно на носено от вятъра в различни посоки 
перце, не може да преодолее земното притегляне и да се 

1 Всички преводи от „Задушница“ са на Блага Димитрова 
(Славянските литератури в образци. Издателство Наука и 
изкуство. Съставители: Емил Георгиев, Куйо Куев, Недялко 
Йорданов, Боян Биолчев, Иван Павлов. С., 1977).
2 Изключение е баладата „Лилии“, в която А. Мицкевич (в 
духа на легендата за св. Станислав и крал Болеслав Смели) 
възкресява убития съпруг и брат, за да накаже греховността и 
престъпността на най-близките си хора.  

отправи към Царството небесно. Самодостатъчната 
си хубавица никога не е познала любовното и семейно 
отдаване и за да намери покой самотната є душа, моли 
младежите, в прекия и преносен смисъл, да я свалят на 
земята.
Отминалата земна и все още неясна задгробна съдба на 
извиканите духове подсеща, че не трябва да се игнорира 
нито Memento mori, нито Memento vitae.
В поемите „Гражина“ (1823) и „Конрад Валенрод“ 
(1828) Мицкевич премества фокуса от морално-
социалните послания на променената идентичност в 
баладите към национално-патриотичните въжделения 
на съвременниците си. Той ситуира действието 
на двете поеми в Литва по време на замяната на 
колективната езическа идентичност с християнска. 
Преходът от политеизъм към християнски монотеизъм 
е сред любимите теми на славянските романтици. 
Мицкевич е облагодетелстван от обстоятелствата, 
че е роден и израсъл в Литва и че литовците са 
последният покръстил се европейски народ, запазил 
автентични устни и писмени свидетелства за този 
преход. Но историческият хронотоп на поемите е 
само иносказателен фон за индиректното описание 
на актуалната за това време борба на поробените 
поляци срещу немците и руснаците. Именно поради 
това в двете поеми народностната идентичност е 
изведена пред религиозно-конфесионалната и смяната на 
личната идентичност става в името на съхраняването 
на етническото самосъзнание и териториалния 
суверенитет на литовците.
Като мотивация (и своеобразно морално оправдание) 
на променената външност и същност на героите 
служи предхождащото поемата „Конрад Валенрод“ 
мото от италианския политолог Николо Макиевали 
за борбата на лъва и на лисицата. За да победят по-
силните си противници, поробените литовци и поляци 
трябва да мимикрират и да възприемат стратегията и 
тактиката на лисичата борба.
В композираната в класицистичното триединство 
на време, място и действие „Гражина“ Мицкевич 
променя външността на героите си чрез характерното 
за ренесансовата комедия преобличане. Промяната 
на външността обаче само частично променя 
същността им. Обличайки доспехите на княз Литавор, 
съпругата му Гражина акумулира силата на властта 
и мъжествеността. Но визуалната идентичност на 
преоблечената Гражина с княза не е тъждествена с 
реалната и не може да компенсира липсата на военни 
умения. Преобразената в Литавор княгиня въодушевява 
литовските войни и ги повежда срещу кръстоносците, 
но не е в състояние да ги победи. Трансформацията на 
Гражина от любяща съпруга в отговорен за народа си 
владетел обаче предизвиква промяна във външността 
и същността на Литавор. Магическата сила на 
изненадващо появилия се на бойното поле енигматичен 
„черен рицар“ е следствие на промененото му съзнание – 
от заслепен от алчност феодал Литавор се преобразява 
в самоотвержен литовски патриот. Саможертвената 
„първа и последна изневяра“ на Гражина (с родината) 
необратимо оразличава Литавор от самия него и 
възстановява авторитета му сред неговите съветници 
и поданици. Така интерферирането на новите лични 
идентичности на Гражина и Литавор осигурява победа 
в битката и запазване на колективната литовска 
идентичност.
Макар и индиректно, променената полова идентичност 
на Гражина променя традиционния за полската 
литература образ на жената като „Майка Полша“, 
грижеща се единствено за възпрозводството и 
възпитанието на потомството. „Обикновеното 
преобличане“ на Гражина стимулира изравняването на 
жената с мъжа дори в сферата на военното дело. Само 
след седем години пророческата фикционална смяна 
на половата идентичност се превръща в реалност и 
„литературният протопип княгиня Гражина“ оживява в 
полско-литовската княгиня Емилия Платер (1806–1831), 
която по време на Ноемврийското въстание от 1830 
г. сформира партизански отряд с около триста бойци, 
подстригва косата си, облича мъжка военна униформа 
и въоръжена с пистолет и кинжал се сражава срещу 
руснаците. Емилия Платер с нейната красота, родолюбие 
и храброст е поименно увековечена в стихотворението 
на Мицкевич „Смъртта на полковника“: 

Lecz ten wódz, choć w żołnierskiej odzieży, 
Jakie piękne, dziewicze ma lica! 
Jaką pierś!... Ach, to była dziewica, 
To Litwinka, dziewica-bohater, 
Wódz powstańców: Emilia Plater .

(Но вождът, във войнишки дрехи
е с лице на красива девица!
Какъв бюст!... Каква хубавица!
Ах, това е литовката с мъжки характер –
пълководецът Емилия Платер.)

Промени на идентичността  
в поезията на Адам Мицкевич
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Смяната на идентичността и свързаните с нея 
разнородни изневери заплитат интригата и в поемата 
„Конрад Валенрод“. И тук смяната на различните 
личностни атрибути е насилствена и доброволна. При 
поредното си нашествие в Литва кръстоносците 
пленяват личен момък и по модела на еничарите 
променят неговото име, фамилия, етническо и 
религиозно съзнание. Принудителната промяна на 
идентичността обаче е мнима и при завръщането си 
в исконната родина Валтер Алф не само възстановява 
литовското си самосъзнание, но решава отново, 
този път доброволно, да приеме самоличност, 
която да улесни „борбата му на лисица“ с Ордена на 
кръстоносците. Валтер Алф напуска любимата си 
Алдона, търпеливо изгражда пред немците образа си на 
набожния рицар Конрад Валенрод, издига се до военен 
предводител на пруските кръстоносци и хладнокръвно 
подготвя тяхната гибел.
От своя страна Алдона също се превъплъщава от 
любяща (напусната) съпруга в доживотно зазидана 
в кулата на кръстоносците богомолка-отшелница. 
За разлика от Конрад, чиито метаморфози са 
продиктувани най-вече от желанието за мъст, 
доброволната трансформация на Алдона е необратима, 
понеже съвместява любовта към родината, Бога и 
съпруга. В своята самотност Алдона е щастлива, тъй 
като изпълнявайки дълга си към Литва, тя е познала и 
Бога – „най-великия на небето“, и Валтер-Конрад – „най-
великия мъж на земята“.
Освен трансформациите на Конрад и Алдона, в поемата 
литовският народен певец – вайделота и набожният 
монах Халбан двупосочно преливат една в друга своите 
идентичности. Именно вайделота непрестанно 
поддържа литовското самосъзнание на Валтер-Конрад и 
лансира идеята на Макиавели за борбата на лисицата: 

Свободният рицар – свободно подбира оръжия 
 за войната [...],
за поробения – коварството е пътят към свободата.

В известната като „дрезденска“ Трета част на 
поемата „Задушница“ (1832) Адам Мицкевич извършва 
най-мистичната смяна на идентичността на своите 
персонажи. След като по свръхестествен път узнава, че 
ще бъде освободен от затвора, самоубиецът Густав от 
Четвърта част на драматическата поема се преражда в 
бореца за свобода Конрад. Трансформацията се извършва 
колкото необичайно, толкова и просто. Някогашният 
нещастно влюбен самоубиец, чийто все още неизкупен 
грях е, „че е живял на света, но не и за света“, след 
като се заклева макар и умрял (сиреч изгнаник) да 
служи с поетическото си слово на родината, написва на 
латински върху стената на затворническата килия „Тук 
умря Густав. Тук се роди Конрад“. Името на преродения 
герой внушава връзката с борещия се като лисица 
Конрад Валенрод от едноименната поема. Следващата 
личностна трансформация на Густав-Конрад обаче 
не е в посока на подмолната борба, а в сферата на 
поклонничеството – и в подчастта „Петербург“ той е 
вече пилигрим.
В дрезденската „Задушница“ са включени поредица от 
епизодични личностни и народностни трансформации, 
сред които са кошмарните метаморфози на сенатора 
Новосилцов („Видението на сенатора“) и визията 
на отец Пьотр („Видението на отец Пьотр“), че 
единственото успяло да избегне сибирското заточение 
дете ще се превърне в бранител и възкресител на 
„страдащите и носещи кръста“ поляци. Във видението 

на свещеника трансформацията на детето „от 
чужда майка; с кръв на древни герои“ в енигматичния 
освободител „44“ се интерферира с превръщането на 
разкъсаната от австрийци, немци и москали Полша 
в „наместник на свободата на земята“. Видението 
на о. Пьотр бързо прекрачва литературната фикция, 
превъплъщава се в мита „Полша – Христос на 
народите“ и наред с ренесансово-бароковия концепт 
„Полша – предна крепост на християнството“ 
дооформя доктрината на полския месианизъм.
Само за шестнадесет години гениалният полски 
поет успява да премине през епохите на класицизма, 
романтизма и реализма. След класицистичните по 
форма, но романтически по съдържание „Ода към 
младостта“ (1818) и поемата „Гражина“, чрез „Балади 
и романси“ Мицкевич необратимо налага романтизма 
в полската литература; в „Голямата импровизация“ 
той достига неговия апогей; а в романа в стихове 
„Пан Тадеуш“ (1834) поставя началото на реализма. Но 
дори в рационалистичната конвенция на реализма, в 
която разумът вече не е „мъртва истина“, Мицкевич 
не се отказва от любимия си похват да променя 
идентичността на своите герои. Поредната (и 
последна) личностна трансформация в творчеството 
на поета-пророк е превъплъщението на буйния 
аристократ Яцек Соплица в привидно смирения монах 
Робак. Причината за тази по същество идейна промяна 
е изкуплението на греха и престъплението, които 
отхвърленият годеник съзнателно и несъзнателно 
извършва, убивайки своя потенциален тъст, столника 
Хорешко, по време на поредната руска инвазия в Литва.
Извършеното от „сляпа гордост“, а не от обич 
„убийство беззаконно за лична мъст, а не pro publicо 
bono“ предпоставя различни възможности за личностна 
промяна у Яцек Соплица. Той отхвърля предоставената 
му възможност егоистично да се възползва от 
промененото статукво на Литва:

Москва насила свой привърженик ме счете. […]
Влиятелен, богат аз станах ... И с погнуса
си мислех, че сега, ако се поруся,
ще търсят мойта дружба първите магнати
и братята шляхтичи, бедни и богати,
и простата тълпа, която оскърбява
отстъпниците, но... на властника прощава!
Ах, знаех, но все пак не можех...3

Вродената шляхтишка чест и патриотизъм обаче 
надделяват над алчността и тщеславието:

Заслуга е все пак в най-тежката несгода
да искаш да не си виновник пред народа.

И докато извършеното мъжеубийство на аристократ 
от аристократ е морално укоримо (но в тогавашния 
полски контекст все пак допустимо), националното 
предателство е напълно непростимо. Това е основната 
причина Яцек от застъпник на определени съсловни 
интереси бабаит да се преобрази в безрезервно служещ 
на целокупната родина патриот:

За туй, че пример лош аз дадох на измяна,
самият пример жив бях задължен да стана
на доблест, саможертва....

Преди да промени и смири външно избухливата си 

3 Всички преводи от „Пан Тадеуш“ са на Блага Димитрова (Пан 
Тадеуш или последната саморазправа в Литва. Издателство 
Народна култура, С., 1979).

същност Яцек Соплица многократно рискува живота 
и здравето си pro publicо bono, участвайки в тайни 
завери и открити битки срещу руснаците. В крайна 
сметка Яцек променя радикално редица свои личностни 
атрибути – приема монашеското име Робак, облича 
монашеското расо и заменя пушката със Светото 
писание. Докато някогашната външност и същност на 
буйния младеж са в унисон, придобитият монашески 
вид на Робак не е напълно тъждествен на новата му 
самоличност, в която светското и импулсивното 
продължават да доминират над религиозното. 
Мъжествената осанка и множеството белези по лицето 
на монаха свидетелстват, че християнското смирение 
е по-скоро камуфлаж и средство за осъществяване на 
полските националноосвободителни въжделения. Някога 
съзнателно отнел живота на столника и несъзнателно 
подкрепил поробителите руси, в края на дните си 
Яцек-Робак изкупва вината си, служейки всеотдайно 
на родината и съхранявайки живота на единствените 
мъжки продължители на родовете Хорешко и Соплица.
Както бе споменато в началото на есето, променената 
идентичност в творчеството на Мицкевич се гради 
върху романтическото разбиране, че съществуват 
непонятни за разума явления и превъплъщения – дело 
на творци с различен ранг и статут. Промяната на 
самоличността на Мицкевичовите персонажи не е 
самоцелна; тя се извършва с традиционни и оригинални 
художествени похвати и отправя конкретни послания. 
Средствата, с помощта на които поетът променя 
героите си, са многобройни и разнообразни. В 
„Баладите и романсите“, значителна част от които 
са художествено обработени местни предания, 
поетът прилага характерните за вълшебните приказки 
трансформационни похвати, чрез които в „Рибка“, 
„Свитежанка“ и „Лилии“ се въздава заслуженото 
възмездие на съгрешилите и провинилите се. 
Личностните промени в посочените балади (и особено 
в „Романтичност“ и „Задушница“) внушават идеята за 
неразривната връзка между света на живите и света на 
мъртвите, потвърждават предопределената от Бога 
неизбежна трансформация, защо всички сме от прах 
и в прах ще се превърнем. Шизофренното поведение 
на селската девойка Каруша от „Романтичност“ 
демонстрира двойствеността на човешкото 
възприятие и поведение, което представителят 
на рационализма старец-мъдрец „със своя поглед и 
стъкло“ не може да види. Ренесансово-бароковите 
преобличания на Литавор и Яцек Соплица изразяват 
настъпилия морален и патриотичен прелом у героите, 
а тези на Гражина и Емилия Платер (чрез мнимата 
смяна на пола) – загатват необходимостта от 
разширяване на социалната роля на полската жена. 
Докато смяната на името и същността на Густав-
Конрад става спонтанно, Конрад Валенрод и монахът 
Робак съзнателно и планомерно изграждат своята нова 
идентичност, която при Валтер-Конрад е мнима, а 
при Яцек-Робак – вътрешно осъзната и (с известно 
закъснение) разпозната от другите.
В поезията на Мицкевич социалната функция на 
променената идентичност е разтворена в моралната. 
В сравнително чист вид тя е отразена единствено 
чрез възмездията, постигнали господаря-прелъстител 
от „Рибка“ и нечовечния помешчик от „Задушница“. 
В „Балади и романси“ народният морал се доближава 
и дори припокрива с християнската етика, но не 
е директно представен като религиозен. Въпреки 
че последвалите личностни трансформации на 
персонажите се извършват в християнски контекст, 
религията и конфесията не са определящи при смяната 
на идентичността. Религията като личностен атрибут 
е подчинена на чувството за етническа принадлежност 
и противоречията между литовци и кръстоносци 
и литовци / поляци и руснаци не са религиозни или 
конфесионални, а между поробени и поробители, 
което предопределя разрешаването им чрез често 
акцентираната от Мицкевич „борба на лисицата“.
Загиналите в името на родината персонажи с променена 
идентичност още приживе на поета-пророк стават 
компонент от формиращата се през периода на 
романтизма полска мартирология; енигматичният 
възкресител на поляците – „четиридесет и четири“ – и 
уподобената на Разпнатия на кръста Христос Полша – 
подсилват полския месианизъм, а прероденият в Конрад 
Густав след петербургската си среща с безименния 
поляк християнин се превръща в пионер на полското 
пилигримство.
Фикционалните „травестити“ на Мицкевич отдавна са 
прекрачили рамките на литературата и са се вселили 
сред нас. Но за да ги видим с „очите на душата“ и 
разберем с разума, трябва да имаме сърца и да гледаме в 
тях. 

Циприан Камил Норвид, „Наяди“
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Анна Спулна

1. 
„Не отричам – може и да е бил велик. На мен 
не ми беше неприятно неговото величие, а 
незначителността на тези, които с такава готовност 
отстъпваха пред него. Нямам нищо против, че масите 
сляпо го следваха, но ме безпокоеше колко лесно 
прослойката на предводителите се отказваше от 
своите права на критичност и скептицизъм, на – и 
тъкмо това е думата – контрол“ (WP, s. 149)1.
Тези думи на Витолд Гомбрович не се отнасят за 
Адам Мицкевич, а за култа към Юзеф Пилсудски, 
наследника на пророците в междувоенна Полша. 
Посоченият в тях проект за съблюдаване на трезво 
осъждане на явленията (особено тези от граничните 
зони на литературата, културата и социологията) 
впрочем е характерен за писателската стратегия на 
дневникописеца Гомбрович. Вижда ми се ключова тази 
привързаност към контрола, изведен от дистанцията, 
която представлява най-съществената мотивация 
на Гомбрович в надмогванията му с пророка и 
пророкуването2. 
„Фердидурке“ носи незабравима сцена на конфронтация 
на ученика с фигурата на Великия поет. Тя е запис 
на задушаването на единичния протест от силата 
на авторитета, която задвижва ирационално и 
автоматично покорство пред общоприетите правила 
за разсъждение. Веднага след капитулацията на 
Галкевич настъпва повече от съществена, преувеличена 
сцена на вписване на аргумента: 

„Бледачката: – Поет пророк бил! Предричал е! 
Господа, заклинам ви, и така, да повторим още веднъж 
– възхищаваме се, защото е бил велик поет, а го 
почитаме, защото е бил поет пророк! Наложителна 
дума. Чимкевич, повтори, моля! – Чимкевич повтори: 
– Поет пророк е бил!“ (Ф 59)3

Пророкът става полезен – сякаш казва Бледачката, – 
възползвайте се от него още и още. 
Интересува ме ситуацията на аргументативното 
кръжене на Гомбрович около величието на Мицкевич 
като поет, който, както пише Йежи Франчак, 
„изкласява до пророк“4. Авторът на „Венчаване“ 
включва разбиването на закостенелите и йерархични 
понятия в проект за отявлено „самоконструиране 
на талант“ (D, s. 58), а изборът на Мицкевич за 
емблематичен пророк е амбивалентна отправна точка. 
При това към ролята на модел на духовен предводител 
на народа се отнася по възможно най-осъзнат начин, 
третира я като комплексно предизвикателство5, 
което може да се проследи в литературните 
му автокоментари и полемики, последователно 
подновявани на страниците на „Дневника“, „Полски 
спомени“ и квазиинтервюто с Доминик дьо Ру.

1 Цитатите от творбите на В. Гомбрович са по следните 
издания: Dziennik 1953-1969, posłowie J. Franczak, Kraków 
2011 – D; Wspomnienia polskie. Lekcja literatury z Agnieszką 
Stawiarską, Kraków 2002 – WP; Testament. Rozmowy z Dominique 
de Roux, wstęp D. de Roux, tł. I. Kania, posłowie J. Jarzębski, 
Kraków 1999 – T; Listy do rodziny, oprac. J. Margański, Kraków 
2004 – LR; Фердидурке. Превод Димитрина Лау-Буковска 
(Народна култура, 1988, с предговор от Боян Биолчев) – Ф. След 
съкращението е посочена страницата. 
2 За вкаменяването на фигурата на пророка, оформяща 
настоящето чрез механизми на колективната памет (collective 
memory), допълнена от сбора на множество единици памет 
(collected memory): Maurice Halwbachs, Społeczne ramy pamięci, 
przeł. M. Król, Warszawa 1969; David Lowenthal, Przeszłość to 
obcy kraj, przeł. I. Grudzińska-Gross i P. Tański, „Res Publica 
Nowa” 2010, nr 10; Jeffrey K. Olick, Collective Memory: The Two 
Cultures, „Sociological Theory” 1999, nr 3, https://www.sfu.ca/
cmns/courses/2012/487/1-Extra%20Readings/olick1999.pdf [достъп: 
15.11.2018].
3 Бледачката добре знае, че „Нищо не може да се сравни с 
училището, когато става дума за насаждане на преклонение 
пред великите гении!“ (Ф 57).
4 J. Franczak, Posłowie, do: Testament..., s. 171-172.
5 Определение от Beth Holmgren, “Witold Gombrowicz within the 
Wieszcz Tradition”, SEEJ, Vol. 33, No. 4 (Winter, 1989), p. 558. За 
специфичната гомбровичевска реализация на „пророческото“ 
състояние вж. Jerzy Jarzębski, „Być wieszczem”, Teksty 1981, nr 
4-5, s. 234-267; Józef Olejniczak, „Mickiewicz dwudziestowieczny. 
„Pan Tadeusz” Vincenza, Wittlina, Miłosza i Gombrowicza”, w: Nasz 
XX wiek. Style. Tematy. Postawy pisarskie, red. A. Opacka i M. Kisiel, 
Katowice 2006, s. 9-20.

2.
Гомбрович винаги се ситуира сред най-големите 
писатели, а подборът на имената им е мотивиран 
преди всичко от тяхната всепризнатост и едва след 
това от личните пристрастия на писателя. Убеден във 
величието на Мицкевич като най-значим за самия себе 
си полски писател6, го поставя по-ниско от гениалните 
европейци с Шекспир и Гьоте начело. В „Полски 
спомени“ обяснява склонността към класифициране 
с аристократичната природа на твореца, който 
има „вродено усещане за йерархия, превъзходство, 
изтънченост“ (WP, s. 17). Приписва си много ранна, още 
юношеска способност за формулиране на такива оценки 
въпреки училищните схеми и принуди. Пресъздава (или 
създава)7 историята на своя бунт срещу професор 
Чеплински: отегчението от „вечните хвалебствия 
за пророците“, през скандалното в условията на 
предвоенното училище съчинение, започващо с 
изречението: „Юлиуш Словацки, този злодей, който е 
окрал Байрон и Шекспир и нищо собствено не е успял да 
измисли“ след обвиненията към полониста в лицемерие 
(WP, s. 21). Тази полуапокрифна сцена иде да покаже на 
само необичайната интелектуална самостоятелност 
на младия Гомбрович (topos puer senex), но и рано 
проявената му природа на полемист. Като малко по-
голям води свободна дискусия с гимназиален полонист, 
показвайки, че тримата пророци са „второразредни от 
гледна точка на световната литература“ и трябва да 
бъдат заместени в учебната програма от Шекспир и 
Гьоте (WP, s. 31). Това вече е конспект на по-късните 
филипики от „Дневника“, със същия състав имена, 
със същия постулат за универсално приложение, за 
европейска мяра към творческите постижения на 
родни и чужди писатели.
Защо фигурата на пророка у Гомбрович е 
репрезентирана от Мицкевич, а не от призования във 
„Фердидурке“ Словацки? Защото тъкмо първият буди 
моментална асоциация с величието на полска – и не 
само на полска – почва. Посвоему писателят означава 
мястото на Мицкевич в полската и световната 
литература, създава и възобновява йерархиите: 
поставя го например несравнимо по-високо от Мария 
Конопницка или Кажимеж Тетмайер (D, s. 13), но 
няма съмнение, че авторът на „Задушница“ трябва 
да бъде вписан – заедно със Словацки, Станислав 
Виспянски или Ян Каспрович – в списъка с по-скоро 
признати, отколкото разбрани автори (D, s. 331). 
Знаменателното е, че Гомбрович избира такива 
аргументи, отнасящи се до темата за качеството, 
които са елитарни и както пише Хаим Перелман, по 
дух романтически8.
Сам посягайки към световната слава, Гомбрович се 
обръща към имена, които резонират в съзнанието 
дори и на средно начетения възприемател, предимно 
европейския. Най-често това са Мишел дьо Монтен, 
Йохан Волфганг Гьоте, Данте Алигиери, Джордж 
Байрон, Уилям Шекспир – безспорни класици, „най-
големи“ творци в дадена култура, т.е. от същия 
порядък като Мицкевич, макар и необременени от 
функцията на пророци. Писателят наистина се е 
възхищавал от „Опити“, „Фауст“, познат му е бил 
авторът на „Буря“ оттук-оттам, но решението 
винаги да привежда едни и същи примери за гениалност, 
изглежда по-скоро едно решение маркетингово 
брандиращо9. Отначало Гомбрович излага по-ниския 
ранг на автора на „Пан Тадеуш“ в състава на 
изброените майстори на словото, след което бърза да 
се саморазграничи от полските познавачи на местни 
величия. Самопредставянето на поляците спрямо 
другите нации – както пише – чрез „стила на бедния 
роднина“ свидетелства за компрометиращи комплекси, 
в това число на самия автор на „Дневника“ като 
представител на съвременната полска литература в 
Аржентина (D, s. 14)10. Срамът и бесът, които изпитва 

6 Редом с Пасек, както твърди в „Последно интервю“ за 
„Култура“ (Paryż) 1969, nr 9. Вж.: W. Gombrowicz, Varia, Paryż 
1973, s. 521. При все това Гомбрович веднага прави уговорката, 
че се е формирал въпреки стила на любимите писатели. 
7 Няма как да разрешим дилемата дали описаната сцена 
действително се е състояла и впоследствие е преобразувана във 
„Фердидурке“, или пък Гомбрович я е украсил в биографията си.
8 Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, przeł. 
M. Chomicz, red nauk. R. Kleszcz, Warszawa 2004, s. 44. 

9 Гениалността за Гомбрович е – според Яжембски – „не 
толкова аксиологична квалификация, колкото определен стил 
на поведение или писане, жест, стремящ се към величие, който 
извършваш в лицето на света, за да го съблазниш“. Вж.: J. 
Jarzębski, Gombrowicz – klasyczny, genialny, nowoczesny, w: idem, 
Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu, Kraków 2007, s. 46.
10 Това има връзка с „мисленето в антиномии“, характерно 
за „Дневника“, за което пише например J. Olejniczak, Witold 
Gombrowicz, w: idem, Emigracje. Szkice – studia – sylwetki, 
Katowice 1998, s. 69. 

в подобни „драстични“ за него ситуации, обуславят 
усещането на отговорност за собственото му добро 
име. Спасява го заявката за самобитност, която би 
искал да вмени на сънародниците си: „Не, не сме (казах) 
непосредствени наследници нито на миналото величие, 
нито на незначителността […] и всеки отговаря само 
за себе си, всеки е себе си“ (D, s. 15).
Поетът от Новогродек е подложен на своеобразно 
понижение още в първа глава на „Дневника“, където 
за първи път се появява проектът за скъсване с 
романтическия и следромантическия образец на 
полския писател, чиято роля би била в подкрепа на 
сърцата. Естетическите аргументи тук се смесват 
с идеологическите. „Да се сравнява Мицкевич с 
Данте или с Шекспир, е като да се сравнява плод с 
конфитюр, естествен продукт с преработен, поляна, 
поле и селце с катедрала или град…“ – пише Гомбрович 
двусмислено, като се отказва от ролята на обожател 
на природното в полза на позицията на наследник на 
изтънчената култура на Запада (D, s. 11). Заклеймява 
„взаимното притъпяване на поляците в името на 
Мицкевич“, съставляващо усмиряващ съвместен 
ритуал11, още повече че в него авторът на „Задушница“ 
е само реквизит, сменян на един дъх с виенското 
подкрепление, Тадеуш Кошчюшко, Фридерик Шопен, 
Мария Склодовска-Кюри, „Вавел“ и Конституцията 
от трети май (D, s. 13). 
Декларирайки дълга си пред „лошата литература“, 
Гомбрович отново се обръща към автора на „Пан 
Тадеуш“. При примерите за похвала в изречението 
„Историята на полската графомания би могла да 
разкаже повече за нас отколкото историята на 
Мицкевичовците и Прусовците“ (D, s. 108) отнема 
изключителността на поета. Като писател, 
който е само „добър“, при това един от много, тук 
съставлява отрицателна отправна точка. Авторът 
на „Трансатлантик“ призовава към упорство срещу 
оформящата полската менталност литературна 
традиция, като предлага търсене на удачни форми 
на опозиция срещу „Мицкевич и всички крале 
духове“ (D, s. 173). Употребата на малка буква и 
умножаването на духовните предводители на народа 
отнема изключителността на поета. Когато по 
време на октомврийското разведряване писателят 
коментира полския имунитет срещу марксизма, 
всъщност го извежда от възпитанието с „Мицкевич, 
Сенкевич, Жеромски“, все пак съвсем не възнамерява 
да доостойностява следромантическата традиция 
на съпротива срещу чуждата идеология. […] Тримата 
архитекти на националната ни идентичност в 
извикания фрагмент от „Дневника“ символизират 
по-скоро култ към анархията и мисловен застой 
отколкото способност за зряла полемика. С подобна 
диагноза се връзва чудесно едно знаменито твърдение 
от „Завещание“, представляващо чиста проба 
провокация, в която Гомбрович нарича Мицкевич 
чудесен поет „с концепции и хоризонти на набожно 
дете, потопено в калпави мистицизми“ (T, s. 50)12.
Подценявайки (или поне проблематизирайки) 
стойността на Мицкевичевото наследство, Гомбрович 
трупа аргументи срещу безсмисленото репродуциране 
на изопачената полска форма: вторична, осъдена на 
комплекси, заразена с култа към мъченичеството. При 
това не се спира пред много убедителните езиково-
стилистични обстоятелства. Срещу романтическия 
култ към пророците и самия Мицкевич например 
прилага обезценяващи умалителни (съществува в 
„производно светче“, D, s. 240) или покровителствени 
епитети (когато пише за поета „пророк колкото 
милосърден, толкова и срамежлив, така набожен, 
както и плашлив“ [D, s. 193-5], призовава „нездравата 
мараня“ на романтическото изкуство [W 56] или 
си припомня урока, състоящ се от „сладникавата 
лекция на в крайна сметка добросъвестния професор 
Чеплински за народните пророци“, W, s. 30). Дори 
когато Гомбрович хвали Мицкевич, го прави в явно 
анахроничен, патетичен стил, изпълнен с ирония: „един 
човек […] знаменит и благороден“ (D, s. 494).
[…]

8.
Енергията на Гомбровичевите текстови позовавания 
на Мицкевич се трупа в романите и драмите му. В 
обсъжданите от мен текстове той цитира само 
„Пан Тадеуш“, и то едва три пъти, и невинаги точно. 

11 Компенсаторният характер на идентифицирането с народа 
е постоянна тема на гомбровичевската рефлексия относно 
културната вторичност на маргинализираните от историята 
страни. 
12 Провокацията е подсилена допълнително от сравнението с 
Гьоте, чиято по-висока позиция е аксиома. 

Мицкевич като аргумент. Употреба на фигурата на 
пророка в „Дневник“, „Полски спомени“ и „Завещание. 
разговори с Доминик дьо ру“ на Витолд Гомбрович



  Литературен вестник 23-29.11.2022      15

Когато язвително коментира немощта на групата, 
връчваща наградата „Вядомошчи“, перифразира 
фрагмент от концерта на Войски: „и чак им се стори, 
/ че свири йощ… а то бе ехо из простори!“ (D, s. 703)13. 
На въпроса за психологизма в творчеството си се 
опира на мицкевичовския израз „виждам и описвам“, 
приведен без кавички, – който е най-изразителната, 
най-подходяща формула, запазена в езиковата памет, 
придаваща миметично измерение на писането му, 
извадено от носталгичния контекст на оригинала (T, 
s. 57). И накрая, описвайки в „Завещание“ възвърнатата 
си в Ретиро свобода, едно благословено преживяване 
на разпускане на всички форми, докато в Полша се е 
разпадал познатият му свят, използва едно изречение 
от Книга XI: „Роден в неволя, още от дете под иго – / 
една такава пролет в живота ми стига!“ (T, s. 93-94)14. 
Отново неточно – но дали смущенията в реда не е знак 
за дистанциране от изразителността на поемата? 
Военната „ваканция“ е спомената от остаряващия, 
болен Гомбрович като замяна на четиресетгодишния с 
двайсетгодишен човек, съзнателно антимицкевичовско 
посягане към втора младост. Мицкевич се опиянява 
от шанса за освобождение на Полша, а Гомбрович се 
задавя от напълно различна свобода точно когато 
Полша за пореден път губи своята независимост. 
Същият цитат се превръща в необичайно силна 
провокация. Разяснява и произхода на „Трансатлантик“: 
„Неприлично, а? […] Като изблик на смях по време 
на погребение“ – продължава чрез Дьо Ру Гомбрович 
и сам разказва на себе си за програмната похвала на 
„тона, стила“, който е „безцеремонен подход към 
хилядолетна светиня“ (T, s. 105). Още веднъж дава 
повод усещането за родство с великия поет да го 
води към безкомпромисен творчески агон с автора на 
„Задушница“.
Както сериозно се шегува (винаги на границата 
на пастиша, пародията, стилистичния шарж) 
в писмата, това бойно поле за позицията си в 
литературния свят, когато през 1952 г. пише до 
Йежи Гедройч за собствената си потребност в 
полската литература: „Синове на Мицкевич и Шопен! 
Позволете си това!“15, или когато се жалва, че 
невъзможността за обнародване на похвалите, които 
получава в кореспонденцията си, не му позволява 
да стане „Мицкевич с цяла мутра“16. Десет години 
по-късно не крие задоволството си от приемането 
на отразяването на завръщането му в Европа във 
френската преса: „Не знам ти какво мислиш, но 
според мен изскочих като Мицкевич № 2 и няма 

13 В превода на Блага Димитрова: „…и всекиму се стори, / че 
свири все, а то бе ехо из простори“. Няма смислови разлики 
между цитираното по памет от Гомбрович и оригинала 
(както и българския му еквивалент). Запазена е метриката 
и стъпката. Основното разминаване при Гомбрович е в 
пунктуацията. Тук и нататък е цитирано по превода на Бл. Д. с 
отбелязани отклонения. – Б. пр.
14 Срв. „Роден в неволя, още от дете под иго – / в живота ми 
една такава пролет стига!“. – Б. пр.
15 List W. Gombrowicza z 8 maja 1952 roku, w: J. Giedroyc, W. 
Gombrowicz, Listy 1950-1969, wybrał, wstępem i przypisami opatrzył 
A. S. Kowalczyk, Warszawa 2006, s. 70.
16 List W. Gombrowicza z lutego 1953 roku, w: ibidem, s. 109.

„…стиховете не се 
четат“ 
(из „Дневник“)

Витолд Гомбрович

Пита се: по какъв начин по-нисшият човек може да 
критикува по-висшия, да дава оценка на личността му, да 
определя цената на работата му – по какъв начин може 
това да стане, без същевременно да стане абсурдно. 
Абсолютно никога господа критиците, полските поне, не 
са посвещавали на този деликатен въпрос и пет минути 
внимание. А все пак г-н Х, осъждайки човек от класата на 
Норвид например, се поставя в една ситуация главоломна, 
невъзможна. Понеже за да съди Норвид, трябва да стои 
по-високо от Норвид – ама същевременно е по-ниско от 
Норвид. Това принципно вероломство извиква безкрайна 
верига от по-нататъшни вероломства. И тъкмо така 
критиката става опровержение на всички свои най-висо-
копарни претенции (DI 122, 1954).
…
Факт е – факт, сиреч неумолима мощ, пред която тряб-
ва да се огънем, – че стиховете не се четат. Че почти 
никой не е в състояние да отличи добрата картина от 
лошата. Че надбягванията на тези коне, тоест, изви-
нете, разните запъхтени пианисти или други виртуози, 
надпреварващи се за първенство, имат точно толкова 
общо с изкуството, колкото и конните надбягвания. Че 
музеите са нещо първомъртво и причиняващо главоболие. 
Умишлено днес не искам да посягам към корена на тези 
абсурди, само ги посочвам. Нима не можеше да се очаква, 
че революцията ще притисне до стената измислиците, 
смехотворността и глупостта на изкуството и че те 
ще строят естетиката си на факти, а не на илюзии, 
нито на конвенции или традиции?
[…] Как да твърдим, че се възхищаваме от Словацки или 
Мицкевич, като не се възхищаваме1? […] Ако в Страната 
бе обнародвана статията ми „Против поетите“2 от сп. 
„Култура“, тя щеше да се превърне, така да се каже, в 
една революционна статия – все пак обаче такава една 
революция трябваше отдавна да провежда вашата рево-
люция. Трябваше да се подхожда към изкуството брутал-
но, да се унищожават митовете му, да се ревизира този 
невъзможно остарял език на неговите аколити и глаша-
таи, да се определи в каквото е – тогава би могло дейст-
вително да се придвижи малко напред. Загрижени питате, 
как да се доберем до това? Ами много просто! Престане-
те лъжливо да твърдите, че „се възхищаваме от изку-
ството“, кажете съгласно истината, че наистина малко, 
от време на време, се възхищаваме от изкуството, но че 
преди всичко хората взаимно се принуждават към това да 
се възхищават. Принуждават се? Защо? Как? За какво? 
Някъде другаде писах за това – но забележете, че вече 
само такова поставяне на въпроса ви откъсва от кръга 
на изкуственото боготворене, измислената стойност и 
анахроничната литургия (DI 331-332, 1956).

Превод от полски: КАТЕриНА КОКиНОВА 

Преводът е направен по: Witold Gombrowicz. Dziennik I, 
Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1997, с любезното разре-
шение на Рита Гомбрович.
1 Автопрепратка към „Фердидурке“ и рефрена на учителя 
Бледачката: „…велик поет, Юлиуш Словацки е велик поет, 
обичаме Юлиуш Словацки и се възхищаваме от неговата поезия, 
защото той е бил велик поет“ и възражението на ученика 
Галкевич (превод Димитрина Лау-Буковска, Народна култура, 
1988, с предговор от Боян Биолчев, с. 55). – Б. пр.
2 На български „Против поетите“: Из „Дневник 1953-1956“. Прев. 
от пол. Десислава Чобанова. – Литературен вестник. V, 14 (3-9 
май 1995), с. 15. – Б. пр.

какво да го крием“17. В светлината на споменатата 
вече неприятна сцена на посрещане от Редактора 
в парижката „Култура“ този фрагмент доказва 
особеното упорство в събирането с романтика, дори 
ако признаем писмото като хумористична форма на 
дистанциране от нарастващата слава.
Съвсем същата стилистика доминира в писмата до 
близките му. […] Бесен по повод задънената улица по 
пътя към европейския читател, не губи убеждението 
си, че „Венчаване“ ще бъде причислена „към великите 
и безсмъртни наши произведения като „Задушница“ и 
„Сватба“ – разбира се не и от „селянчетата, защото 
за тях е твърде трудна“ (LR, s. 35). Стилът на 
това изказване, адресирано до Януш, човек начетен 
и остроумен, е микропастиш от литературоведски 
текстове от първите десетилетия на ХХ век – и 
автопастиш срещу пастиша, когато си припомним 
„Фердидурке“. 

***
Гомбрович, необорим в съдилищата и толкова 
дистанциран от пророческите жестове, понякога 
се разкрива в конвенцията на черния хумор, когато 
обмисля визията на погребението си, пак не така 
фантастична, защото все пак когато в Кралската 
гробница въвеждат останките на Словацки, е 
бил на двайсет и три и трябва отлично да помни 
помпозността на онези чествания. Пише до Анела 
Бжозовска според романтическия топос на късния 
внук18: „Само в Полша много малко пишат за мен 
по вестниците – лесно може да се отгатне защо – 
и тъкмо в собствената си страна съм най-малко 
известен. Но накрая като се свърша, сигурно ще ме 
погребат във „Вавел“ като Словацки“ (LR, s. 484). 
Че към тази визия, доста мегаломанска, ако не я 
вземем в автоиронични скоби, е бил много привързан, 
знаем от още един източник. Рита Гомбрович си 
спомня19 за разговор със съпруга си, воден немного 
преди смъртта му, по време на който се шегувал, че 
Гомулка ще изпрати за ковчега му специален кораб, за 
да го превози до „Вавел“. Вдовицата трябвало да стои 
на брега и да маха с кърпичка… Мицкевич и Словацки 
от Криптата на народните пророци придружават 
Гомбрович до края – като един аргумент, така да се 
каже, окончателен.

Превод от полски: КАТЕриНА КОКиНОВА

Преводът е направен по Anna Spólna. „Mickiewicz jako 
argument. Wykorzystanie figury wieszcza w „Dzienniku”, 
„Wspomnieniach polskich” i „Testamencie. Rozmowach z 
Dominikiem de Roux” Witolda Gombrowicza.“ – W: Przed i 
po. Witold Gombrowicz, 2019, s. 233-253 (със значителни 
съкращения с разрешението на авторката).

17 List W. Gombrowicza z 23 maja 1963 roku, w: ibidem, s. 519.
18 От „Роялът на Шопен“ на Циприан Камил Норвид. – Б. пр.
19 В непубликуван разговор с Томаш Тичински под заглавие 
Rzeczy pamiętanie, проведен на 8 септември 2018 г. в рамките 
на третия фестивал „Обсебени от литература“ (Opętani 
Literaturą).

Циприан Камил Норвид. „Нежеланият пророк“
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романтическият профетизъм и мистицизъм
Богуслав Допарт

1.
Напълно аргументирано е приписването на важно 
познавателно значение на аспектите на романтическата 
поезия, а също така подчертаването на връзките между 
тогавашната естетика и теорията за съзнанието. 
Поезията от периода на романтизма активно участва в 
толкова характерното за целия модерен свят движение, 
което начертава нови пътища за познание, разширява 
и ревизира състоянието на науката. Поетическото 
произведение по правило е запис на познавателния процес или 
по-скоро на непостоянния познавателен акт, по времето на 
който съдържанието, обхватът, изворите и методите на 
познание могат да се променят скокообразно и многократно. 
Това е в очевидна връзка с факта, че романтиците се 
отнасят с респект към различните форми на познание, като 
им приписват разнообразни функции и различни обяснителни 
възможности, както и с това, че те свързват тези форми, 
за да получат всестранен оглед на действителността. 
Способни са да признаят определени достойнства дори на 
емпиризма и обхванатите от него „мъртви истини“, макар 
че над познанието, придобито чрез сетивното отражение 
на света, и репрезентацията на света в рефлексивната 
мисъл несъмнено поставят истината, достъпна 
благодарение на премахването на границата между 
субекта и обекта. Затова специално значение приписват на 
непосредственото познание, обхващащо и интуитивната 
обективност (интерпретирана от немския идеализъм 
като интелектуален оглед), и вдъхновеното познание 
(вдъхновение, вяра, просветление), и познавателното 
участие (мистика, мит). Свързвайки различните форми 
на познание, романтиците се стремят както да разкрият 
динамиката на опознаващия субект (съзнанието на Аза, 
въображението, душата, битието, индивидуалността, 
разбирани философски), така и да сътворят в поетическа 
визия преображенията на случващия се многоизмерен 
бит. Прониквайки от повърхността към дълбините, 
от илюзията към тайната, опознаващият романтик се 
стреми да обхване целостта, която обединява света на 
природата, историята и изкуството, да транспонира 
художествено и да интерпретира самия Космос, чийто 
конститутивен фактор е метафизичното, безкрайното, 
духовното. Вселените, създавани от холистично мислещите 
романтици, са разнообразни; те се разполагат сред 
философските разбирания от мъглявия наднатурализъм до 
радикалния спиритуализъм. Романтическите поетически 
образи следователно могат да бъдат проникнати от 
идеите за интерпретация на емпиричния и духовния свят; 
влиянието на свръхестествения свят над природния 
(разбирано в духа на християнския дуализъм); паралелизма 
на световете (както в гносиса); божествеността на 
битието (пантеизъм); трансценденталната конструкция 
на Космоса; духовната същност на действителността 
и т.н. Отделните сфери, аспекти, възможности на 
романтическия Космос остават помежду си в отношение 
на онтическо съжителство, органическа солидарност, 
изоморфно съответствие, полюсно отношение, връзка 
през „творческия конфликт“ и т.н. Тоест Космосът е 
разбиран като динамично и разнообразно единство. Тъй 
като се приема, че поезията осигурява единствения по 
своята същност начин за познавателно съотнасяне към 
действителността, тя е възприемана като сфера на 
познанието, която е отделна и равноправна на религията, 
философията и науката. Поезията може да бъде третирана 
като познание, което е чуждо на религията, философията, 
науката и е в конфликт с тях (още „Романтичност“ 
представлява опозицията на митопеичната поезия 
спрямо философско-научната версия на света) или може да 
служи за основа за интегрирането на различни области на 
познанието.
Краткото припомняне на тези въпроси изглежда необходимо 
въведение към разсъжденията относно характеристиките 
на тези модификации на романтическото направление, 
които в познавателно-тематично отношение 
манифестират силната връзка на литературата със 
синкретичната религиозност на романтизма. Такива 
модификации (варианти) на направлението са профетизмът 
и мистицизмът, които заедно представляват най-
важната част от романтическата поезия, свързана с 
предсказанията и откровенията. Искам да подчертая 
факта, че настоящите бележки засягат определения и 
разграничения между вариантите на направлението. Затова 
романтическата мисъл или светоглед не е основен обект 
на тези разсъждения, а литературата като проекция 
на духовните преживявания и средство за познание. Не 
се концентрирам върху теологията на литературата 
или на поетическата епистемология в тесен смисъл, 
а върху нееднородността на идейно-естетическите 
разбирания на полските романтици – нееднородност, която 
може да се улови във вариативната диверсификация на 
характеристиките на направлението. Този въпрос изглежда 

изключително важен. Профетизмът и мистицизмът 
са създали в литературата на полския романтизъм 
цяла поредица от шедьоври – „Задушница“, „Книги на 
полския народ и полското пилигримство“ и „Славянската 
литература“, „Не-божествена комедия“ и „Зазоряване“, 
„Отец Марек“ и „Сребърният сън на Саломея“, „Самуел 
Зборовски“ и „Крал-Дух“; създали са и многобройни 
творби с по-малко литературно значение, които обаче 
са важни в историята на творчеството на Крашински, 
Словацки и Норвид, Пол и Уйейски, както и във влиянието 
им – непропорционално на художествената им значимост 
– върху колективното съзнание. Интерпретацията на 
произведенията от тази област на романтическата 
поезия се сблъсква с трудности поради понятийния хаос, 
недокрай по вина на литературните историци, а също 
така поради неприлагането на начините на прочит към 
идейно-естетическите решения на творците. Правя опит 
за разграничаване между романтическия профетизъм и 
мистицизъм с цел по-точното вглеждане в тези трудности.

2.

Ако вземем предвид съзнанието на романтиците, а също 
така оценим според състоянието на изследванията на 
символиката и мисълта на романтизма, на светогледа 
и естетиката на романтическата поезия, думата 
„профетизъм“ – заедно с нейните най-близки синоними – 
означава или би могло да означава различни аспекти от 
сферата на творческата позиция и естетическите методи, 
тематиката и идейното послание на литературата, 
нейните културни и символични контексти, семантиката 
и хронологията на литературния процес1. Най-широкото 
разбиране би било (1) идентифицирането на профетизма 
с всяка литература, посветена на откровенията 
и предсказанията, тоест тази, която разкрива 
свръхестествените и извънемпиричните измерения на 
битието, която открива или гадае скрития смисъл на 
действителността в процеса на митопоетическото, 
интуитивно-художественото, философско-символичното, 
религиозно-инициационното или просвещаващото 
познание. Не би било напълно неправилно семантично 
(2) свързването на профетизма с всяка литература с 
религиозен етос – конфесионален, апостолски, апологетичен, 
поучителен и проповеден. В по-тясното разбиране на 
профетизма би влизала единствено (3) литературата, 
свързана с религиозната есхатология (провиденциална, 
апокалиптична и т.н.) или (4) библейско-пророческата 
стилизация в поезията. Профетичната литература в 
широк смисъл на свой ред би била (5) всяка „поезия на 
доктрината“ (термин на Пол Бенишу) – обществена и 
обществено-религиозна по съдържанието си проспектно-
утопична или миленаристична поезия или философската 
поезия „в края на всички неща“ (термин на Кант). Описва 
се профетичният етос на романтическия творец (6), 
който третира пророческия дар като атрибут на 
поетическото вдъхновение или подчинява гения на поета 
на призванието на пророка. Появява се възможността с 
термина „профетизъм“ да се нарече (7) идейно-естетическо 
течение или направление на романтизма, а дори (8) фаза в 
развитието на романтическата литература (например 
полски профетизъм след Ноемврийското въстание, 
френски профетизъм след Юлската революция, европейски 
профетизъм от периода на „Пролетта на народите“). Няма 
как да се изключи понятието „профетизъм“ от историята 
на романтическата мисъл и светоглед; в тази сфера то 
означава най-често (9) съвкупността от обществени 
утопии и доктрини, в които футуристичните фактори 
запазват доминиращ или поне нередуцируем характер, а 
също (10) философско-религиозни или митологично-физически 
спекулации, които развиват херметично-теософски 
разбирания за действителността и са концентрирани върху 
пророкуването на бъдещата реабилитация на падналия 
човек, регенерация на битието, всеобща реинтеграция.
Заедно с многоаспектността на досегашните изследвания 
и семантичното объркване обхватът на символичните 
традиции и разнородността на литературно-
естетическите обстоятелства на романтическия 
профетизъм представлява контекст, който е същностен 
за настоящите разсъждения. Следователно пророческата 
поза на романтическата поезия обикновено активизира 
(a) профетичните и провиденциалните традиции на 
Светото писание, без да изключваме библейската 
история за спасението. Алтернативно или конюнктивно 
по отношение на библейското вдъхновение е третирано 
(b) наследството на Античността, тоест пророческо-
героичните митове начело с прометеизма и орфизма, 
гадателството, мистериите и катабазиса2. Освен това се 

1 В речниците по библейска теология и лексиконите по 
религиознание дефинирането на профетизма е задължаваща 
практика. Обратното се наблюдава в европейските 
литературни речници и енциклопедии. Към изключенията 
спадат: T. Kostkiewiczowa, Profetyzm, понятие в: Słownik 
terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988, s. 399. В 
настоящата разработка вземам предвид изследванията на 
Зофия Стефановска, вж. Z. Stefanowska, Historia i profecja. 
Studium o „Księgach narodu i pielgrzystwa polskiego” Adama 
Mickiewicza, Warszawa 1962, на Виктор Вейнтрауб, вж. W. 
Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza, 
Warszawa 1982, и на Пол Бенишу, вж. P. Bénichou, Le temps des 
prophetes. Doctrines de l’age romantique, Paris 1977.
2 Спускане към подземния свят, бел. прев.

добавят (c) старите езотерично-окултни традиции, тоест 
теургия, алхимия, природна магия, херметични изкуства; (d) 
гностичната, кабалистичната, иноверската и масонската 
езотерика; (e) теософските пограничия на християнската 
ортодоксия, теологично-философски спекулации, течения на 
вдъхновената духовност; (f) аскетизмът и мистиката; (g) 
историята на секуларизирания месианизъм и миленаризъм; 
(h) ресурсите на езотеричната и окултната литература, 
изкуство, топоси; (i) съвременната пророческа естетика 
с неоплатонично-органистичен характер и par exellence 
профетичната естетика (например мартинизмът)3. 
Същите тези символични традиции – в характерни за 
себе си исторически преплитания и с огромен багаж на 
многозначността – функционират в непрофетичните 
варианти на романтическата поезия, свързана с 
откровенията и предсказанията, преди всичко в сферата 
на поетическия мистицизъм. Макар че там изпълняват 
различна функция, нямат същия отличителен характер и по-
скоро затрудняват, отколкото да улесняват изследването 
на семантиката на термини като „профетизъм“, 
„мистицизъм“, а също и „генезисна поезия“.
Профетизмът може да бъде разбиран твърде широко (всяка 
литература на откровението, религиозно вдъхновена поезия, 
изобщо обществено-религиозна „поезия на доктрината“), 
може обаче да придобие и стеснено определение. Тази втора 
ситуация се среща, когато стесним тематиката на тази 
литература (например когато вземем предвид религиозната 
тема, игнорирайки обществената тематика, или когато 
се придържаме строго към пророческите мотиви от 
Библията); когато редуцираме нейната проблематика 
(например когато смятаме, че религиозният костюм 
обслужва единствено обществени, основно светски цели 
на автора); когато погрешно разбираме самия профетизъм 
(например като предвиждане на бъдещето и неговото 
изобразяване с пълно идейно съзнание или в духа на 
абсолютната естетическо-познавателна спонтанност). 
Улавянето на спецификата на литературния профетизъм на 
романтиците, а заедно с това осъзнаването на вътрешната 
нееднородност на това явление, е проблем, който ни 
принуждава първо да се вгледаме в културния и символичния 
контекст на литературата, а едва след това допуска да 
интерпретираме характеристиките на романтизма и да 
създадем разграничения вътре в направлението. […]

6.
Мария Чешля-Коритовска предлага в своето 
съпоставително изследване широка програма на изследвания 
на „мистично натоварената литература“. Авторката 
използва термина „мистика“ като синоним и на мистиката 
в религиозното є значение, и на природния и културния 
мистицизъм. Тя посочва три групи проблеми, характерни 
за тази област – въпроса за мистичното преживяване, 
сбора от идеи, които произтичат от това преживяване, 
и активната позиция спрямо света. Съответно 
характеристиките на мистично натоварената литература 
са:
– „мистичното преживяване, визия, просветление – 
представени в произведението или свързани с лирическия 
герой, повествователя или героя“;
– „визията за света, която в много отношения е 
близка до визията, която имат някои мистици (още от 
древността), като […] съществуват различни варианти и 
характерни черти на тази визия – в зависимост от епохата, 
философските склонности и накрая въображението“;
– мистиците „се отнасят към своята творба като 
активност, която е продължение на божественото дело по 
сътворението на света и откровение на истината за него, 
тоест поместват самите себе си в мистичния кръг“4.
Това всеобхватно предложение на изследователката, което 
взема предвид не само образа на света в мистичната 
литература, но и естетиката и етоса, не може да бъде 
напълно приложена в това съкратено представяне. 
Стремейки се да определя спецификите на романтическата 
литература на мистицизма, се концентрирам върху 
„визията за света“, върху начина на познание и характера 
на знанието за света, които са характерни за тази проява 
на направлението в контекста на използваните форми на 
романтическата религиозност.
С определението „мистичен“ Ж. Роос „[…] обхваща 
всички секти и окултни, масонски, илюминатски и други 
тенденции, без оглед на техния характер и значение. 
Като общи черти на мистичните доктрини посочва 
откровението пред избраниците, символичния и алегоричния 
характер на откровението; символичната интерпретация 
на Светото писание, особено на Битие и Апокалипсис, 
от страна на тези, които са надарени с „вътрешен взор“; 
теорията за падението и възраждането (която трябва да 
стои в центъра на всяка мистична доктрина); падението 
в материята, което е следствие от зле употребената 

3 Класификацията на понятията и традициите на съвременната 
езотерика дължа преди всичко на синтеза на Антоан Февр, вж. A. 
Faivre, Accès de l’ésotérisme occidental, Paris 1986.
4 M. Cieśla-Korytowska, Romantyczna poezja mistyczna. Ballache, 
Novalis, Słowacki, Kraków 1989, s. 227-228. Вж. също Słowacki 
Mistyczny, red. M. Janion, M. Żmigrodzka, Warszawa 1981; A. 
Kowalczykowa, Wstęp, w: J. Słowacki, Krąg pism mistycznych, Wrocław 
1982; A. Kowalczykowa, Juliusz Słowacki, w: Polska myśl filozoficzna 
i społeczna, t. 1: 1831-1863, red. A. Walicki, Warszawa 1973; J. 
Tomkowski, Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej, Warszawa 
1984.
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„Kолкото повече изучаваме изкуството, толкова 
по-малко ни интересува природата“1 – „Пътуване до 
Светите земи от Неапол“ (Podróż do Ziemi Świętej z 
Neapolu, създ. 1836/1837–1839, изд. 1866) на полския 
романтик Юлиуш Словацки актуализира естетическия 
принцип на Оскар Уайлд. Природният свят на Гърция 
естествено включва съжителството между натура 
и култура. Гърция е одухотворена, природата не 
тегне върху човека, гръцкият свят представя етапа, 
в който човекът е преустановил „потапянето“ си 
в нейните недра и заедно с това се е освободил от 
гнета на географските дадености – така конципират 
романтиците гръцката земя. Във философската 
концепция на Георг Вилхелм Фридрих Хегел, на която се 
позоваваме, срещата между противоположностите е 
конститутивна за изявата на свободния индивидуален 
дух. Пейзажът на Древна Елада благоприятства 
неговата поява – „в Гърция откриваме раздробеност 
и разнообразие, напълно съответстващи на гръцките 
племена и подвижността на гръцкия дух“2. 
Истинската хетерогенност, казва Хегел, е 
духовна. Преселението и смесването на племена е 
благоприятствало разцвета на гръцката цивилизация – 
на бита, митологията, образованието, обществените 
отношения. 
Пътеписната поема на Словацки може да бъде прочетена 
в съгласие с Хегеловата концепция за феноменалната 
хетерогенност на пейзажа като едно от условията за 
подема на индивидуалния дух. Романтикът поетизира 
неповторимата красота и разнородност на гръцкия 
ландшафт – показва го като динамична природна 
действителност, която естествено кореспондира с 
буйния дух на препускащия сред нея герой. 
Наред с тази романтична и романтическа представа за 
земята на елините, поетът развива и друго понятие за 
природата на Елада. То успоредява природа и култура, 
схващайки ги като еднакво ненужни на съвременния 
човек, отчуждени от неговата драма, излишни на 
духовния му свят. 
Запазените паметници на древната Елада и 
историческите руини са част от гръцкия пейзаж. 
Преситеното с култура и осеяното с мъртва природа 
пространство са естествен декор на алиенираната 
личност. Препускайки из гръцката земя, представителят 
на „нещастните деца“ на века стъпва по камъни, бурени 
и руини, които са еднакво глухи към вика на поколението. 
1 Еко, Умберто. История на красотата. Прев. Е. Златарова и М. 
Златарова. София: Кибеа, 2006, с. 340.
2 Хегел, Георг Вилхелм Фридрих. Философия на историята. Т. 2. 
Духът на Европа. София: Евразия, 1995, с. 10. 

„Ale my, dzieci nieszczęścia, stąpamy / Po głazach, chwastach 
i ruinach głuchych“3. Гръцкият ландшафт е изпълнен с 
нечовешка тишина, сред която напразно звучи гласът 
на викащия в пустинята – както определя себе си 
лирическият човек. 
Поетизирането на древната земя като пустееща не е 
изцяло литературна „измислица“. Макар и изградена в 
унисон с естетическия вкус на романтическото съзнание, 
фикцията надгражда реалността. Можем да се доверим 
на детайлното описание на Хенрик Сенкевич, който 
в „Екскурзия до Атина“ представя страната като 
„прегоряла от слънцето“, пуста, безплодна. Полята, 
хълмовете и скалите – пише пътешественикът – са 
сивкави, с едва забележим син оттенък. Маслиновата 
горичка сякаш е покрита с прах с цвят на пепел, земята 
– насечена, почвата се троши и сипе. Местността, 
която води към Акропола, е осеяна с руини и изпълнена с 
пустота. Дух на мълчалив разпад се носи над сънната гора 
с маслини, достигайки до яловите скали“4. 

Самотата. Готика?
Пустинното пространство е сред доминиращите 
образи в творчеството на Словацки. Сред пустинно-
степния пейзаж на югоизточните полски Креси5 се 
разиграва трагедията на лирическия човек от ранната 
романтическа поема на Словацки „Арабин“ (Arab, 1832). 
Заедно с други поеми на ориенталско-източна тематика 
(между които „Монах“ / Mnich, „Змия“ / Żmija) творбата 
е включена в първите два поетични тома (Poezje. Т. 1–2, 
1832) на младия поет. Традиционно поемата „Арабин“ се 
определя като израз на все още незрялото поетическо 
съзнание на романтика. Изключение от това мнение е 
критическото становище на Яцек Бжозовски, който 
вижда в творбата на „ранния“ Словацки „нещо повече от 
готическа проза“6.
Чрез биографията на главния герой поемата утвърждава 
логиката на разрушаването на света като синоним 
на автодеструкцията и окончателното унищожение 
на личността. Тласкан от мъстта на пренебрегнатия 
(„горчивината на Каин“), героят руши и унищожава. 

3 Słowacki, Juliusz. Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. – W: 
Słowacki, Juliusz. Poematy. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000, 
s. 169.
4 Sienkiewicz, Henryk. Wycieczka do Aten. – W: Sienkiewicz, Henryk. 
Dzieła. T. XLIV. Listy z podróży i wycieczek. Warszawa: PIW, 1950, 
s. 243.
5 Креси (Kresy) – название на североизточните и югоизточните 
гранични територии на някогашната Жечпосполита. 
6 Brzozowski, Jacek. Więcej niż gotycka proza. O Arabie Juliusza 
Słowackiego. – W: Wokół gotycyzmów. Wyobraźnia, groza, okrucień-
stwo. Red. G. Gazda, A. Izdebska, J. Płuciennik, Kraków: Universitas, 
2002, s. 273. 

Пустинята
Сривайки първичните устои на земното си 
съществуване, арабинът тържествува. Сатанинският 
му смях оглася пустинните степи на югоизточни земи 
на някогашната Жечпосполита. Изгорената палма, 
нарочно заразената вода в кладенеца, която убива 
петимата синове на стария човек, повел пустинния 
керван, продълженият живот на бащата, за да се 
„наслади“ докрай на смъртта на децата си – са само 
част от зловещите действия на героя. Извършените 
злодеяния не удовлетворяват лирическия човек. Следват 
престъпления, които, насищайки душата на Аза със 
злорадо наслаждение, би трябвало да сложат край на 
злочинствата. Вместо завършек, който финализира 
ескалиращото и отчаяно (само)унищожение, се появява 
още по-силната и най-страшна форма на саморазруха. 
Това е самотата. Самотното съществуване предпазва 
от страдание, внушава позицията на Аза. Останал сам, 
човекът живее в самодостатъчна хармония със себе 
си. Изразите на нечовешката самотност изграждат 
не само представата за щастливото съществуване 
на героя тук и сега, но и за живота му след смъртта. 
Поетичната визия за пребиваването в рая, който сбъдва 
традиционните представи за щастливата екзистенция 
на арабския човек – безкрайни и слънчеви степи, 
препускащ кон, безконечна младост – отстъпва пред 
ужасяващия идеал за „хармонично“ съществуване: 

Това е щастие, което все мечтая. 
Щастлив ще съм, спокоен до насита! 
Но нека никой жив да не опита, 
на самотността ми да догони края7. 

Самотността на човека като висша точка на 
себеунищожението, но също и единствената възможност 
за избягване на злия порядък на живота. Усамотеното 
съществуване като реалност и символ на върховно 
щастие?! „Как биха могли да се сравнят готическите 
кошмари с този метафизичен ужас, описан в най-
прекрасните страници на поезията?“8 – пита авторът 
на „Повече от готическа проза. За „Арабин“ на Юлиуш 
Словацки“. 

7 Словацки, Юлиуш. Из Арабин. Прев. Б. Биолчев.
8 Brzozowski, Jacek. Więcej niż gotycka proza…, s. 277.

свобода, получена от Бога; паралелно с присъстващата 
ортодоксална вяра в метемпсихозата; придобиването (по 
пътя на моралната чистота, любовта, медитацията и 
молитвата) на първичните способности, които позволяват 
контакта с метафизиката и вглеждане в нейната загадка; 
теорията за кореспонденцията и прочита на природата; 
идеята за Всеобщата църква, обединяваща всички вярвания 
и религии; а накрая и миленаризмa. Повторителността 
на тяхното появяване се обяснява с общите им извори – 
Сведенборг, Бьоме, Платон, Питагор, Плотин, Сен Мартен. 
Толкова широко използване на термина „мистичен“ – 
коментира Чешля-Коритовска – спрямо различни течения и 
тенденции в културата и литература е причината, че той 
не се различава по нищо от определението „метафизичен“ 
или дори „окултен“5.
Без съмнение мистицизмът се свързва с мистиката и 
различните спекулативни религиозно-философски традиции 
и форми на субектен синкретизъм в културата. Близка до 
него е теософията, религиозната доктрина, която подобно 
на мистиката има за цел обединението с божественото 
през различни форми на духовно усъвършенстване (любов, 
аскетизъм, imitatio Christi) или постепенното извисяване на 
мисълта до божественото просвещение (Просвещението 
през XVIII в. има именно теософски корени). Мистицизмът 
черпи от херметизма, който в основното си значение 
представлява алхимична доктрина, чиито корени са в 
елинистическата традиция. Използва символите – ако не 
идеите – на тайните науки (окултизъм) като алхимия, 
магия и астрология, некромантство, кабала и месмеризма, 
който се развива във втората половина на XVIII в. Също 
така препраща към месианизма, идеята за индивидуалния 
или колективния посредник между Бога и човечеството, 
Абсолюта и падналия свят; както и към миленаристичната 
представа за Небесното царство на земята, тоест 
човешкото спасение, колективно, всеобщо и окончателно. 
Не може да се подмине и връзката между мистицизма и 
„гностичните феномени“ дори само затова, че откриваме 
родеещи се с гностичното тенденции например в 
теософията или месианистично-миленаристичната вяра в 
спасението (салвационизъм) (стремеж към божественост, 
дуализъм, антиномизъм).

5 J. Roos, Aspects littéraires du mysticisme philosophique au début du 
Romantisme: Blake, Novalis, Strasbourg 1951, цит. по M. Cieśla-
Korytowska, цит. произв., с. 230, бел. 1.

Според концентрираното и сугестивно представяне на един 
от най-изтъкнатите теолози на нашето време основните 
черти на гносиса, които не са общи с християнската 
ортодоксия и които се появяват през Средновековието и 
Новото време, са следните:
– Гносисът е познанието на това, което е божествено, в 
резултат на откриването на същността на самия човек; не 
е толкова вяра, колкото самосъзнание;
– Изкупителят в гностичното разбиране „помага на 
човека единствено да достигне до собствената си скрита 
същност, но като истински човек не е в рамките на 
конкретната история извършителят на спасението, което 
дава на човека“;
– Познанието като такова има вече спасителен характер и 
последици; любовта и моралната практика са резултат от 
познанието;
– Човекът „открива в самия себе си абсолютно и 
обхващащо всичко единство на цялата действителност 
[…]“. Другояче е в християнството – човекът в 
своя плурализъм, характерен за него като сътворен 
бит, се съотнася към единството на Бога, който е 
винаги трансцендентен; човешкото съществуване се 
противопоставя на съсредоточаването на вниманието 
единствено върху познанието;
– „Познанието постига – според гносиса – степента 
на затворена система, която е образ на историята 
на света, протичаща съгласно логична и физическа 
необходимост, следователно изключва каквато и да 
е действителна индивидуална свобода, историчност 
и неповторимост; укритата в основата на 
съществуването тайна не се третира като постоянна, 
макар и приближаваща се тайна на непознаваемостта 
на Бога, а през нея разбира тайната като вече донякъде 
разкрита и разбрана“6. Без съмнение кулминацията на 
гностичните аспекти на романтизма, които толкова 
често са разглеждани в изследванията на света на 
6 K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, tłum. T. 
Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1987, kol. 130-132. В 
последните години на полски са преведени H. Jonas, Religia gnozy, 
tłum. M. Klimowicz, Kraków 1994; G. Quispel, Gnoza, tłum. B. Kita, 
Warszawa 1988; K Rudolph, Gnoza. Istota i historia późnoantycznej 
formacji religijnej, tłum. G. Sowiński, Kraków 1995; E, Voegelin, 
Nowa nauka polityki, tłum. i wstępem opatrzył P. Śpiewak, Warszawa 
1992.

тогавашните мотиви и идеи, както и над разума, 
самосъзнанието, въображението, е в литературата на 
мистицизма. […]

9.

[…] Макар че са възможни многозначността и различните 
междинни форми, трябва категорично да вярваме във 
възможността за разграничаване между мистицизма 
и профетизма, който намира най-пълна реализация в 
дрезденския драматургичен шедьовър7. Профетизмът 
представлява литература на религиозните оценки на 
трансцендентния Бит, докато мистицизмът се явява 
като сакрализация на Аза и въплъщение на процеса на 
трансгресия, която придобива все по-отчуждени религиозни 
форми, излизане на човека извън това, което е, в търсене 
на това, което може да бъде. Профетизмът е опит за 
интерпретация на призванието и предназначението на 
човека в рамките на сакралната визия за света, възвръщане 
на единния образ на света с оглед на всеприсъстващото 
духовно измерение на действителността. От друга страна, 
мистицизмът възвръща целостта през самопознанието 
на човека в процеса на трансгресивно-креативното 
действие. Профетичният поет остава слуга – посредник и 
херменевт – на Словото на откровението; мистикът влиза 
в ролята на създател на това слово. Изобразеният свят 
в профетичната творба се отличава със значително по-
голяма автономност спрямо творящия субект, отколкото 
изобразяваният свят в произведението, представящо 
мистицизма. Първата творба се приближава по-скоро 
до апокрифа, втората – до философско-спекулативния 
трактат. Профетизмът, чиято същност се състои 
в разгласяването и разпространяването на духовното 
измерение на обективната действителност, обхваща 
и поезията на култа, и мистичната поезия; докато 
мистицизмът скъсва с типичните им варианти на 
религиозността. По-конкретно – с мистиката.

Превод от полски: КриСТиЯН ЯНЕВ

Преводът е направен по: Bogusław Dopart, Polski romantyzm i 
wiek XIX. Zarysy, rekonesanse. Kraków: Księgarnia Akademicka, 
2013.
 
7 Трета част на „Задушница“ на Адам Мицкевич, бел. прев.
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Квирина Жемба

Нарация и идентичност. Биографичните 
образци на Словацки

Усилието на осъществяването и разбирането на самия 
себе си, което придружава всяка биография и става неин 
съавтор, понякога придобива формата на автобиографични 
фабули, съдържащи определени модели на идентичност и на 
последователно протичане на житейските събития. Авто-
рът ги разказва на себе си, на важни за него хора и на своята 
общност, за да проектира, да контролира и интерпретира 
живота си. В процеса на себеразбиране и себеоформяне 
участват много биографични модели, които се конкури-
рат и оспорват, но същевременно се допълват и внушават 
както определена самоличност, така и подходящата за нея 
фабула, която приемащият дадена идентификация е длъжен 
да реализира.
Изглежда, младият Словацки, а по-късно с течение на 
времето и все по-възрастният Словацки, е бил заобиколен 
от поредица биографични фабули, които се стремят да 
получат въплъщение, да бъдат реализирани и апелират към 
чувствата му и към нуждата му от идентичност. Най-ин-
тересното е, че той самият упорито изгражда една и съща 
постоянно повтаряща се фабула. Тя е историята за ради-
калното му идентифициране с призванието да бъде поет, 
с професията на писателя, което усеща като неотменимо 
свое предопределение и като задача и на което е готов да 
посвети живота си. Биографията бива подчинена на твор-
чеството и в определена степен се заличава. За да може 
обаче външно погледнато в нея да се случват толкова малко 
неща, колкото изисква насочеността към творчеството, 
поетът трябва да потвърждава пред себе си жеста на себе-
определянето, да подновява радикалността на началото, да 
поддържа решителността на волята, нужна, за да издържи 
в призванието си.
В същина на биографията се превръща историята на дого-
вора за собствената изключителност, който творецът 
сключва със самия себе си, с Бога и със съдбата. Словацки 
многократно и по различни начини представя своята био-
графия в този дух. 

[…]
В мистичния си период поетът включва биографията 
си в Генезисната система. Тогава неговата жертва му се 
струва като една от многото – собствените му, в различни 
превъплъщения, и тези на цялото битие, с което се отъж-
дествява. Образецът на всички тях е Христос, като най-
съвършеният и универсален жертващ се. По този начин на 
модела на Христовата жертва бива подчинена жертвата 
на автора – отказ от живота в името на творчеството, 
отказ от мимолетната слава, от признанието, от успеха 
в името на величието и посмъртната слава. Христос се 
превръща в херменевтичен модел на биография, разбирана 
като посвещаване, необходимо за създаването на велико 
дело, за издигането на душата на читателя на по-високо 
ниво и допринасящо за възраждането на Полша, а чрез нея и 
на целия свят. Поетът, който и по-рано копнее да открие 
в своя облик ангелски или Христови черти (за пръв път ги 
проектира отчетливо върху образа на Анхели, сега вижда 
поетическото си призвание като близко до мисията на 
поучаващия мъдрец или на пророка. Резултат от това са 
не само определени избори по отношение на жанровете и 
стила, но и специфичните особености на вътрешнотексто-
вите послания на творбата. 
Героят от по-късните произведения на Словацки, надарен 
от поета с повече или по-малко отчетливи автопортрет-
ни черти, бива крал (в „Крал-Дух“), свещеник (във фило-
софските диалози) или сбор от еволюиращото Създание 
на идентичността и от Създателя (в „Генезис от Духа“). 
Във всички тези аспекти се проявява неговата връзка с 
Христос – почитан и като свещенослужител, и като крал, 
присъстващ в делото на сътворяването като Словото 
на Сътворителя. Поетът все по-често се отъждествява 
именно с творческия и постоянно сътворяващ свят на 
Словото, редуцирайки се чрез своята жертвата до слово, 
обединяващо се със Словото. На двойствената природа 
на Исус Христос, Логосът, който става човек, отговаря 
двойственото битие на Юлиуш Словацки, на човека, който 
става Слово. 
Цяла поредица герои от мистичните драми на Словацки, 
образи като Дон Фернандо, отец Марек, крал Агис, Самуел 
Зборовски, притежава черти на Христос, а тяхна кулмина-
ционна биография с решението да се жертват и с изпълнени-
ето на жертвата е подражанието на Исус, а дори и – като 
в „Агезилай“ – на Исус отпреди раждането му. Историята 
на Христос става универсален модел, който позволява на 
Словацки да намери не само връзката с Христос, но и връз-

ката с цялата природа и история, отдадени на неспирното 
повтаряне на централната фабула на битието, на разказите 
за жертването, пресъздавани според поета и в неговата 
метемпсихична история и в актуалната му биография.
Под най-важната автобиографична фабула, която Словац-
ки повтаря и развива през целия си живот, под разказа за 
непоколебимия и велик поет, пожертвал живота си в името 
на поезията, на славата и на Полша, поетът, който поня-
кога се разпознава като подобие на Христос и който като 
Христос може да се надява на бъдеща възхвала, е записано 
друго себеразпознаване: извиращата от подозренията и 
страха болезнена мечта за същество, което е сгрешило за 
себе си или което не е успяло да реализира открития в себе 
си зародиш, което крачи по грешен път и не умее да свър-
не назад. Почти се очертава биография, съвсем различна 
от упорито лансираната. В нея дори детският договор за 
собствената изключителност е сключен не с Бога, а със 
злия дух, подслушал и уловил молитвата на момчето. Това 
би била биографията на луд, който е подчинил живота си на 
граничещи с бълнуване представи за себе си и за света, или 
на творец, който въпреки упоритите си усилия не успява 
да създаде творба, доказваща неговата изключителност. А 
също и историята на мъж, който никога не постига психи-
ческа и икономическа независимост от майка си и семей-
ството си, който е обречен на поражение, защото е преди 
всичко син. Тези нишки се откриват в писмата до майка му, 
особено когато поетът обяснява или се опитва да оправдае 
своето положение на емигрант и автор без доходи, като 
същевременно се стреми да получи състрадание и прошка. 
Техни вариации се съдържат и в несъмнено автобиографич-
но оформената „Пътуване до Светите земи от Неапол“, а 
също и в „Беньовски“, където впрочем биват отричани.
Подобни подозрения към себе си хранят и някои герои на 
Словацки като Кордиан или Шченсни, а тяхната подценя-
ваща себе си субектност получава ироничен контрапункт 
във второстепенните образи, представляващи несъзна-
телна пародия на вътрешната проблематика на героите: 
лудите в „Кордиан“ и Сфорка в „Хорщински“. В контекста 
на метапоетичния мит подобни са отношенията между 
Завиша Черни и Глупакът, чийто монолог при погребването 
на татарските глави поставя под съмнение същността на 
това да бъдеш поет – както по отношение на господаря му, 
така и на намиращия се извън текста автор на драмата. 
А в писмата до майка му уверенията на Словацки, че не 
може да се отклони от избрания път, са съпътствани от 
изразени в моменти на колебания и тъга съмнения в смисъ-
ла на този път, чувство за разминаване между него самия 
и способностите и очакванията му и дори осъзнаване, че 
може би отстояването на поетия път означава погубване 
на живота.
Особено въздействаща алтернативна биография, в която 
се проявява цялото усещане и предчувствие за житейското 
страдание на Словацки, е тази, приписвана на фиктивния 
автор на „Крал-Дух“ от изоставените проекти на преди-
словие към първа рапсодия, Юзафат Думановски – измислен 
образ, който обаче е дарен с моминското име на бабата 
на Юлиуш по майчина линия и описан, както можем да се 
досетим, като негов роднина. Думановски умира млад, син 
е на вдовица, представен е като засегнат от лека лудост, 

житейски безпомощен, зависим от енергичната си майка 
(повече приличаща както изглежда на бабата, отколкото на 
майката на Словацки), недообразован, непълен и одухотво-
рен национален поет, след чийто кратък живот е останала 
руината на непубликуваната му творба, предвещаваща 
велики, но нереализирани възможности. Той е от Подоле, учи 
в Кшеменец, познава единствено Украйна и почти целия си 
живот прекарва в селото на своето детство. По-млад е от 
Словацки с шест години, затова не е нужно да се упреква, 
че не е дал живота си във въстанието, но именно репреси-
ите след въстанието не му позволяват да завърши обра-
зованието си и да си намери смислено място в живота. В 
биографията на Юзафант Думановски Словацки представя 
себе си, как би могъл да изглежда животът му, след като 
се върне при майка си, в Кшеменец, след Ноемврийското 
въстание. Представя обаче и себе си като творец в еми-
грация, претендиращ да бъде повече от национален, да бъде 
от европейска величина, като национален поет, белязан с 
провинциализъм и непълнота. А също и като мъж, който не 
се е откъснал от майка си и от семейните страници, който 
духовно е момче, син и подолянин (самият Словацки е емо-
ционално свързан с Подоле). И като някой, който въпреки 
всичките си усилия не успява да спогоди в живота си удари-
те на историята, заличаващи страната му от картата на 
света, и заложените в самия него таланти, които от своя 
страна са благо за родината и за човечеството. […]
Творчеството на Юлиуш Словацки е едно изключител-
но благодатно поле, върху което да се правят опити за 
разкодирането му. Като романтик Словацки принадлежи 
към епоха, на която е изключително чужда съвременната 
тенденция на оттегляне на автора от неговата творба, 
на укриване на връзката между литературния субект и 
човешкото на автора, на внушението, че авторът трябва 
да бъде заместен от един или друг „дух на разказа“1. Нещо 
повече – още в съвремието си, а и след това, Словацки бива 
обвиняван именно че всъщност през цялото време пише за 
себе си. Въпреки това той проницателно осъзнава конвенци-
ята, на която се подчиняват и вярата, и литературността 
на литературния субект, без значение как би бил формиран, 
а проблемът, който постоянно го занимава, е трансфор-
мирането на гласа на човека в надиндивидуален глас, във 
вписан в литературата глас на Словото, разбиран от поета 
различно в различните периоди на живота му. Всичко това 
е причина да откриваме в творчеството на Словацки едни 
от най-интересните в полската литература манифестации 
и проблематизиране на присъствието на автора в творба-
та му в смисъл на трайна индивидуална следа, включваща в 
себе си и биографични модели.

Превод от полски: СТАНКА БОНОВА ДОЙЧиНОВА

Преводът е направен по: Kwiryna Ziemba. Juliusz Słowacki. 
Wyobraźnia a biografia. Młody Słowacki i ciągi dalsze, Gdańsk: 
Słowo/Obraz/ Terytoria, 2006.

1 Теорията и практиката на „превръщането на авторския 
глас в неперсонален текст“ като черта на модерността е 
представена от Ришард Нич в статията му „Личността 
в модерната литература“ (Osoba w nowoczesnej literaturze: 
spojrzenie wstecz i parę wątpliwości) в: Osoba w literaturze i komunikacji 
literackiej, а също и Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii 
w nowoczesnej literaturze polskiej.

Юлиуш Словацки. Въображение и биография

Ян Рустем, „Портрет на Юлиуш Словацки на петгодишна 
възраст“, преди 1835 г.

Марцели Машковски. „Юлиуш Словацки до пирамидите“, 1860. 
Музей на литературата във Варшава. Картината е приписвана 
на Мачей Гашински.
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Димитрина Хамзе

Изплува в мрака майчиното тяло
и се понася бавно към небесната арка.

Обърнато назад е лицето є бяло – 
гледа сина си – с отдаденост жарка*.

Словацки, До майка ми (Do matki. W ciemnościach postać mi stoi 
matczyna…)

Юлиуш Словацки е най-романтичният от великите си 
сънародници и събратя по перо творец. Лириката на Адам 
Мицкевич и Циприан Норвид надраства тенденциите на 
литературноисторическия период. Творчеството на Ю. 
Словацки е изцяло пропито с романтичната атмосфера на 
съвремието си. 
Писмата на поета са ценен извор на знания за емоционалните 
му вибрации и за неговите философско-естетически 
възгледи върху живота и изкуството. Когато става дума 
за кореспонденция, особено лична, естествено е вниманието 
да се фокусира върху отношението автор – адресат, което 
представлява стожерът на съкровената връзка. Това 
отношение в писмата на Ю. Словацки предизвиква интереса 
на изследователя, изкушава го да проникне в тайните на 
легендарната обич на поета към неговата майка – госпожа 
Саломея Бекю. Тя е поетовата муза. Благодарение на нея 
разцъфтява и талантът му на епистолограф. Тя е причината 
за интимния тон и ярката диалогичност на писмата 
му, за духовно-естетическата извисеност и лиричната 
приповдигнатост на философско-мистичните му послания. 
Писмото е доста двусмислен текст. Лично общуване в най-
чистия му вид, то е и „документ“. Следователно, както 
всички документи, може да стане обществено достояние. 
Родено за временно съществуване, писмото може да се сдобие 
с вечност, дори против волята на двете заинтересувани 
страни. Съкровено-изповедният характер на отношенията 
между майка и син позволява на Юлиуш да включи цели 
откъси от личния си дневник в посланията до госпожа С. 
Бекю с настойчивата молба тя да не ги споделя с никого. 
Тези фрагменти придават на писмата удивителна интимно-
монологична багра. 
Мястото на чувствата в писмото е ключово. 
Емоционалният тип личност има богат спектър от 
взаимоотношения, контролирани от чувствата, а 
следователно и богата кореспонденция, защото писмото 
е отдушник за чувствата. Настроението доминира в 
писмата на Словацки, но неговата емоционалност е по-
скоро съзерцателна. Известно е, че той няма богата 
кореспонденция дори с т.нар. си приятели, а огромният 
масив от писма, които неуморно композира, са предназначени 
за майка му. Госпожа Саломея е едва ли не единственият 
ответник на чувствата му. Към никого другиго поетът 
не е толкова любвеобилен, толкова всеотдаен, възторжен 
и нежен, колкото към нея. Пък и външният свят само 
подхранва въображението му. В писмо от 26 май 1832 г., 
Париж, Юлиуш споделя с майка си: „Обична Мамо, ето ти 
подробностите от живота ми в Париж – ако се замислите 
над всичко това, ще ме оплаквате, че нямам никаква радост 
за чувствата, а само за въображението“1. Словацки не прави 
никакви усилия, когато споделя с майка си и най-съкровените 
свои емоционални трепети, защото тя е най-близкият му 
човек, сродна душа, неговото второ Аз. Но в писмата до 
приятели и познати неведнъж му се налага да преодолява 
необщителността си. 
В писмата на Словацки лиризмът преобладава. 
Транспозицията на собствените вълнения може да се 
осъществи по два начина: чрез импресионистична намеса – 
умишлено замъгляване и непрецизиране на съдържанието, и 
чрез експресия на езика и стила. Словацки използва активно 
метафората, както и повторението – за ускоряване на 
емоционалното „темпо“: „Целувам те, мила моя – и моля, и 
моля, и моля като разплакано дете, ела!“
Неведнъж на страниците на писмата до госпожа 
Саломея Юлиуш споделя своите вълнения около 
творбите си, които той гальовно нарича свои деца. 
Голямата му самовзискателност и самолюбие изострят 
чувствителността му към оценките и отзивите за тях. Не 
без гордост и самодоволство поетът осведомява майка си за 
мнението на изтъкнати личности за писателския му талант. 
Една от тях е Адам Мицкевич, който казва за поезията на 
Словацки, че е красива, че прилича на величествена църква, в 
която няма Бог. Юлиуш приема това за огромно признание и 
не съзира иронията на своя велик събрат по перо. Мицкевич 
дискретно го упреква в маниерност, в създаването на красива, 
но студена поезия, чийто металически блясък според него не 
идва от душата и сърцето. 
Много фрагменти от писмата на поета звучат като 
коментар към творбите му, като прозаичен вариант 
на поетични образи и картини, или обратното – мисли, 
изразени в писмото, намират поетически претвореното си 
съответствие в художественото му творчество. В писмо 
да майка си от 3 декември 1832 г. поетът пише: „Надявам 
се, че след като отпечатам „Ламбро“, Людвика Шнядецка 
няма да ме обвинява, че си крия чувствата,... мисля само, че 
ще е трудно да го изпратя“. (Словацки има предвид суровата 
цензура.)  
Ловката смяна на тоналността в редуването на трогателна 
1 Цялата кореспонденция на поета, включваща Listy do matki 
(1830-1848) и Listy do krewnych, przyjaciół i znajomych (1820-
1849) е събрана във внушителния XVII том от събраните 
му съчинения: Słowacki, Juliusz, Dzieła zebrane. Tom XVII. 
Korespondencja. Warszawa: PIW, 2022. 

изповедност и пастелна емоционалност в обръщенията към 
майка си със суховата житейска фактология и прагматизъм 
в ранните писма на поета отстъпва място на хомогенната 
атмосфера в мистичните му писма. Тя се възцарява в цялото 
му късно творчество. Идейно-стилистичната промяна в 
епистоларната продукция е съпътствана от качествен 
скок в поетичното творчество на Словацки. Поетът 
окончателно скъсва с елейния романтизъм на ранната 
си лирика, за да се гмурне във философските дълбини на 
съвършената мистика. Писмата от последния творчески 
период на поета свидетелстват за радикалния прелом, 
настъпил в съзнанието му. Идейно-естетическата и духовна 
преориентация на Словацки го подтиква да преразгледа 
дотогавашните си предпочитания на литературни образци. В 
писмо от 17 ноември 1848 г. той доверява на майка си: „Вчера 
беше именният ти ден, който прекарах в благоговение и в 
необикновена приповдигнатост на Духа – за първи път през 
живота си без празна меланхолия, а с простотата на болката 
и сърдечната тъга“.
С ясното съзнание за съществените преобразувания в 
психиката и творчеството си, поетът пише в друго писмо 
на майка си: „Помисли си, че това не е вече малкият Юлек, 
не е онова капризно дете, теглено с каишка от Байрон и 
останалите, а е човекът, който сам се насочва в бъдещето... 
и тръгва от точката, до която другите със своето 
отчаяние и красотата на духа са го довели“. Тази самооценка 
на собствената младежка поезия с петнадесет години 
дистанция разкрива сложния механизъм на традицията, 
вдъхновила Словацки за поемите му, и на ролята є при 
формиране на идейния и артистичен облик на твореца. Още 
преди мистичното „прераждане“ поетичният му стил се 
модифицира от еротично-сантиментален към същински 
романтичен. Ето как се отнася поетът към предишните 
си творби в друго писмо до майка си: „(...) защото ще ти 
призная, че намразих първите си произведения. Изпитвам 
потребност от по-голямо съвършенство – у мен се разви 
някакво ново чувство за красота... Трите месеца, прекарани 
сред най-красивите пейзажи, ми дадоха добър урок“.
Мистичните трансформации на Словацки и преходът към 
новия тип поетика не са съвсем безболезнени. Не без известно 
съжаление и тъга по старата „златоткана“ прелест на 
другия тип поезия, поетът навлиза в новия си творчески 
етап. Това състояние на временна криза Словацки доверява 
на З. Крашински в писмо от 17 януари 1843 г. „(...) аз самият 
още веднъж отчаяно ще изстена при мисълта, че всички 
призраци от тоя свят са ме напуснали – и само Христос ми 
е останал... Но повече така не може!... не може! Новият ми 
дух роди ново съзнание“. Колкото по-голямо е вътрешното 
раздвоение у твореца, толкова по-мощен е стремежът му 
към монолитност, към надиндивидуална кохезия – стремеж, 
характерен за Романтизма въобще. Словацки успява да я 
постигне, не без душевен смут и терзания обаче. 
Очертава се яркият стремеж на поета да постигне 
„свещена“ простота в творчеството си. Пише на майка си: 
„Външно нищо не се е променило в живота ми, освен тъгата, 
която някъде отлитна и домът ми се изпълни с нещо повече 
от надежда. Появи се и по-голяма простота – по-малко земни 
прищевки и повече искрено желание за добро“.
Словацки се изправя пред трудни поетически задачи. Новият 
език трябва да бъде прост, естествен, фин и да може да 
изразява едва доловими оттенъци. Нужно е онова, което е 
неизразимо или пък достъпно само за очите и въображението 
на поета, а за читателя е тайнствено и непроницаемо, да 
се предаде в нагледно-сетивни фрази. В писмо от 3-4 юли 
1843 г. до З. Крашински поетът с право задава тревожен 
въпрос: „(...) където са показани Божиите ръце, изписващи 
върху завесата на бъдещето думи, които го съзиждат. Къде 
са човешките фигури, къде са поетичните и едновременно 
реални форми?“
Никак не е лесно да се преведе на най-чист лиричен език цяла 
система от философски и метафизични възгледи, изваяни от 
интуицията. С буйния пламък на новопокръстен, Словацки е 
готов да изпълни мисията, за която е призван. На 15 януари 
1844 г. пише на Войчех Статлер: „(...) всяко изкуство е 
средство, получено от Бога и предадено на духа за неговата 
крайна цел; и за изпълнението на твоята мисия на земята“.
От опитите за осъществяване на тази мисия се ражда 
програмната апостолска поезия на Словацки. Големият 
полски литературен критик Юлиуш Клейнер определя 
типа мистика в лириката на поета от този период като 
„егоцентрична“. Това важи в пълна степен и за мистичните 
писма до майка му. Всъщност по наше мнение е възможно 
този демиургичен импулс, така релефен в творчеството 
на Словацки от късния му период, да не е непременно 
„апология“ на собственото Его, а просто смирено, покорно 
и благоговейно изпълнение на Божията повеля. Творецът е 
просто неин безотказен инструмент. Дори когато понякога 
се превръща в субститут на Всевишния. И това е по волята 
на Твореца. Непрестанните уверения във величието на 
подетото начинание, с които засипва майка си в писмата, 
призивният тон и трескавите подканвания тя да го последва 
в мистичния му път, утвърждават неговата прометеевска 
мощ, така отявлена в стихотворението 

Помогни ми, Боже (Tak mi Boże dopomóż):
Ще бъда вечен – като тези, които от смъртта ще вдигна.
Ще бъда силен – като това, което с дивна мощ ще 
 завладея.
Ще бъда сияен – от щастие – като всичко, което 
 ще даря с утеха.
Ще бъда сътворен – като това, което самият 
 аз ще сътворя. 

Чувственият полъх идва не от опредметената 
образност, както е в религиозната лирика, а директно 
от повишената емоционална възбудимост на поета. Така 
постепенно границата между света на естествените и 
свръхестествените явления избледнява, двете сфери на 
действителността стават равноправни и интегрално 
свързани. Те придобиват нови, непознати дотогава 
семантични измерения. Бог се очовечава, а човекът се 
обожествява. В писмата на поета разстоянието между 
човешко и божествено също се скъсява. Мистика и 
фактичност, поезия и действителност преливат една в 
друга. Светът в поетичните видения на Словацки се изправя 
едновременно в материална и свръхествествена перспектива. 
Голямата заслуга на Романтизма, немалък дял за която има 
Юлиуш Словацки, си остава откритието на изконното 
родство между поетическите състояния и религиозните 
видения. 

* Преводът на стиховете в текста е мой (Д.Х.).   

Юлиуш Словацки – лиричният епистолограф

Юлиуш Словацки

Дълбока нощ щом всичко приспи  
и утихне…

Дълбока нощ щом всичко приспи и утихне,
аз към небето дух и слух издигам,
с ръце протегнати до слънцето достигам, 
летя – да бъда осветен с огньовете златисти.

Под мен – нощ и тъга, сън на земята долу,
а нейде там, над Полша вече зазорява,
воловете си селянинът в плуга впряга 
и моли се – за тях и с тях и аз се моля. 

Над мене хиляди звезди сред синевата светят,
една от тях, щом поглед потопя дълбоко в нея,
ще литне и към Полша като ангел ще се стрелне.

Тогава вярата – и мойта, и на селянина в Литва,
че копие на ангел е небесната молитва
Ще хвърли семе на духа и то ще грейне.

И стана Анхели от гроба…

И стана Анхели от гроба – всички с него тръгнаха,
Шаманът, Елое… надигна се от духове тълпа,
И всички взеха нявга хвърлените си тела.

Стъмни се над Сибир и сякаш че вихрушка тъмна
превзе небето, облаци безспир пълзяха,
плющеше градоносен дъжд и мълнии гърмяха.

Станахме и към Полша тръгнахме, а шаманът
на гробището спря тълпата на духовете страшна,
попита гръмко: Кой от гроба си не стана?

А всички бяха там – Гробарю на Смъртта студен 
и страшен, победата ти де е, де е онзи твой остен?
Всички там бяхме – и от кръвта ни извор бе роден.

из „Славянският папа“

Насред размириците Господ бие 
огромната камбана
славянски папа към трона иде, 
часът настана.

Не ще избяга той пред меча
като италианеца1

смел като Бог ще се изпречи 
дори светът на прах да стане!

Лицето му, от слово озарено,
фенер е за слугите верни 
Ще тръгнат племена след него 
към светлото, де Бог живее.

Когато моли се и призовава,
не само хора ще го чуват,
а повели ли, слънце ще изгрява,
защото има сила чудна!

 Превод от полски: МАрГрЕТА ГриГОрОВА

1 Става дума за папа Пий IX, който напуска през 
революционната 1948 г. разбунтувания Рим.
Стихотворението е приемано като 
пророчество за идването на Йоан Павел, 
а самият той го е цитирал често.
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Юлиуш Словацки

На океанските скали ти ме постави, Боже, за да си 
спомня вековната история на своя дух и аз внезапно се 
усетих в миналото, Безсмъртен, Син Божи, творец на 
видимото и един от тези, които Ти отдават пълната си 
с добра воля любов на гирлянди златни слънца и звезди. 
Защото моят дух преди Сътворението беше в Словото, 
а Словото беше в Тебе и аз бях в Словото.
И ние, духовете на словото, зажадувахме форми и 
тутакси Ти, Боже, ни направи видими, позволявайки ни 
сами от себе си, по нашата воля и от нашата любов да 
изведем първите форми и да се явим пред Теб. 
И тъй, Духовете, които избраха светлината, Ти отдели 
от духовете, които избраха да се явят в тъмнината, 
и онези върху слънцето и звездите, и тези на земята 
и луните започнаха да работят над форми, от които 
ти, Боже, получаваш постоянно последното изделие на 
любовта, заради която всичко е създадено и чрез която 
всичко се ражда. 
Тук, дето зад плещите ми блестят обсипани със слюда 
златни и сребърни скали, подобно щитове, присънени 
в очите на Омир, тук, дето стрелнатото горе слънце 
залива раменете ми с лъчи, а в шума на морето се чува 
гласът на трудещия се над формите Хаос, тук, дето 
духовете се изкачват по същия онзи път, стъпвайки 
по стълбата на Яков, над тези вълни, над които духът 
ми неведнъж се спускаше към несъзнати хоризонти, 
търсейки нови светове: позволи ми, Боже, като дете да 
изговоря стародавния труд на живота и да го прочета 
във формите, изписани върху моето минало. 
Защото моят дух, като първата Троица от трите 
лица, Дух, Любов и Воля съставен, летеше, призовавайки 
братските духове с подобна на себе си природа и чрез 
любовта, събуждайки в себе си волята, превърна една 
точка от невидимото пространство в бляскаво сияние 
на магнитно-атрактивни сили.
А те се превърнаха в електрически и мълниеносни. 
И оживяваха в Духа.
А когато моят дух, поради ленивост спря да се грижи 
слънценосна светлина да добива от себе си и се размина 
с пътя на Творчеството, Ти, Боже, чрез борбата на 
вътрешните сили и чрез тяхното разцепление го наказа и 
не със светлина, а с губителен огън принуди да блесне моя 
дух, превръщайки ме в длъжник на лунните и слънчевите 
светове,  преобрази го в огнено кълбо и окачи го над 
пропастите. 
И ето че на небесата се яви втори кръг светещи духове, 
на огнен кръг подобни, но с по-чиста и изкупителна 
природа, златен ангел с развети коси, силен и 
стремителен, хвана в шепата си планети, завъртя ги 
като огнена дъга и ги понесе със себе си.
И в същото време три Ангела, слънчев, лунен и 
земен, се срещнаха и заедно съставиха първи закон на 
взаимозависимост, помощ и тежест, и оттогава аз 
започнах да наричам осветеното време ден, а времето, 
лишено от светлина – нощ.  
Минаха векове, о, Боже, а моят дух нито ден от тези, 
които минаха, не отпочина, а постоянно работеше и 
новата мисъл за форма превръщаше във форма, в съгласие 
със словото на земното кълбо създаваше закон, а после се 
подчиняваше на закона, създаден от самия себе си, за да 
стъпи върху създадения фундамент и да обмисли нови, по-
висши пътища за духа.  
И ето че на скалите, о, Боже, лежи духът подобно 
статуя на съвършената красота, все още спящ, но вече 
готов за човешките форми, в дъгата на Божията мисъл 
обвит като с шестолиста гирлянда. От бездната издига 
математическото знание за формите и числата, което 
до ден днешен лежи дълбоко в съкровищницата на духа и 
изглежда присадено в него, без той да знае и да има заслуга 
за това, но Ти знаеш, Боже, че формата на диаманта се е 
създала от живите числа, а водите са почнали да се леят 
от подвижните числа, свързани в равновесие и на земята 
всичко е било живот и промяна – а това, което днес 
зовем смърт и е преход на Духа от форма към форма, не е 
съществувало.
(…) И тук ми позволи, о, Боже, да издам една от малките 
тайни на духа, която прибързано може да предизвика 
подигравателно мнение. Сетивото на обонянието 
е за мен свидетелство за пребиваването на духа в 
растението, където духът на тялото (което имам сега) 
е изработвал кръвоносните си съдове заедно с чувството 
за красота или безформеност и отрова. Вдишвайки 
уханието на розата, за миг забравям, замаян, жаждите и 
тъгите на своята човешка природа, връщам се сякаш в 
онези времена, в които цел на духа ми е било създаването 
на красотата, вдишването на уханието е било единствен 
отдих и наслада насред работата… И тъй, о, Боже, се 
връщам за миг в моето детство – и идва към мен полъх 

на свежест и младост от бездната на Генезиса… 
И напразно, о, Боже, чрез наука ми обясняваха 
този феномен – чрез въздействието на аромата 
върху сетивото на обонянието; аз питах за 
действието на сетивото върху душата, която 
става радостна или тъжна, усещайки уханието. 
По този начин, о, Безсмъртни, работеше 
най-бедният ти ангел и покорен Твой син в 
растителното царство, додето най-сетне с 
най-окончателните свои форми възлезе към по-
висш свят – и срещна се с потока на други земни 
сили, и всички те се стремяха към завършената 
човешка форма. 
Там, о, Боже, охлювът, пръв морски жител, 
бдителен и под своя каменен щит сигурен в дългия си 
живот, дари Ти перления си дом и го превърна (с духа 
на желанието) в роговата коруба на костенурката – а 
после отстъпи и още от своята сигурност, Боже, 
изработвайки крила под роговия щит, създаде бръмбара 
скарабей (този образ на божество при египтяните) и 
излетя към пеперудените краища на духа… По целия 
този болезнен път на промени и работа той не ти 
посвещаваше своето плодородие, а сякаш запазваше 
някакво традиционно подобие на формите – и от морето 
ги пренесе към простора на небесния полет…  
И ето че царството на тази верига, което още в 
първите дни на сътворението заслужи чудото на полета 
в птеродактила, ти дава в дар крилата на гущера – 
прекланя се пред Теб, поруменявайки от кръвта си – и цял 
ред ангели се втурват към по-съвършената природа на 
насекомите…
Защото в насекомите, о, Боже започва изработването 
на първите морални добродетели, работливостта 
на мравката, общественият порядък на пчелите. И 
после тези добродетели се събират и свързват сякаш 
в двойки, така че храбростта и благородството при 
коня, верността и покорството при кучето остават 
завинаги неразделни и като посестрими живеят и в 
духа човешки… Ти знаеш, о, Боже, че цялата школа на 
философите материалисти, всяка власт, инстинкт и 
добродетел от работата на генезиса създадени, почти 
готови, но в образа на груб материал са дадени на човека, 
за да ги преработи в знание, да ги разпали с Божията 
любов и да ги поведе към ново творчество…  За тези 
добродетели и работата на духа няма да разказвам, 
защото всеки дух може да ги прочете в близко до себе 
си творение, ще разкажа само някои, както изглежда, 
феноменални за духа събития.
Ето че някога духът, жадувайки нови форми и 
организация, си измисли малка, най-често обозначена с 
цвят разлика между индивидумите. Някои от цветята 
и животните запазиха, бих могъл да кажа, откъснаха 
като позволение от Божията конституция разлика в 
косъма и цвета. Бог не отхвърли желанието на духовете, 
но наказа непълния дар със слабост на духа: най-често 
такива цветове не раждат плод, а птици и животни 
отиват на домашна служба и потърсват опека под 
човешки покрив. Тъй котката Богу дарява малката си 
форма, а господар на пустинята остава тигърът… А 
ние, Боже, ако стократно отвърнем от себе си всичко 
това, по което се различаваме от Христос, към какво 
достойнство и сила ще се издигнем в йерархията на 
Твоето слово?  
Но ти, Боже, дори над тези духове, които сякаш са 
продадени в робство, си протегнал милостивата си длан. 
Арабинът, сближен с коня си, който формира в него дух 
на храброст и благородство, е сякаш баща на неговото 
освобождение, пастирът, седящ с кучето си в полето, 
издига към себе си и освобождава дух на покорството и 
верността… И в тази тайна се крие цялата история 
на египетския Йосиф, който, най-беден от братята 
си, осъден да служи, става най-могъщ благодетел на 
собственото си семейство. 
Виждам също, о, Боже, че за редките добродетели днес 
у хората се намират редки подготвителни форми в 
старото кралство на сътворението, което за мен 
е свидетелство, че сме същите тези в духа, които 
някога творихме тези форми. Ето че над човешкото 
трудолюбие духът е работил в мравката, в пчелите и 
в неизброимите домашни животни,  където редкият 
героичен дух на благородството и мощта рядко е 
получавал лъвска форма или орлова гръд, влюбена в бурите 
и мълниите.  
А сега, о, Боже, чувствам с цялата си, претоварена вече 
от духа природа, че тя Те призовава с най-съвършените 
си аканти към окончателната форма на човека; защото 
тя знае, че чрез извисяването на един дух ще се възвиси 
до най-отдалечените си краища цялото творение. Ето 
че за последна молитва към Теб, о, Боже, дърветата се 
премениха в най-прекрасните си плодове и цветове, за 
да Ти отдадат заслуженото и да покажат работата на 
духа в най-прекрасни форми. Ето, най-гордите създания 
се стекоха на Едемските поляни, забравяйки за жажда, 
ярост и кръвожадност, възнесени от молитвата в духа 
и от въздишката на духа въздигнати над собствената 
си природа. Ето, долетяха орлите със свита от лебеди 
и жерави и застанаха сред небесата, заобиколени от 

проблясващи кръгове подобно на Твой ангелски двор, 
подобнo ангели на дъгата. И бе това единствен миг на 
спокойствие и Едем на земята, и ето, Ти, Господи, призова 
към себе си този дух, който бе достоен за човечеството, 
изслуша го, отсъди и позволи му да приеме нова форма 
на земята, в неговото тяло, като в книга записа всички 
тайни на някогашната предчовешка работа. (…)
Дух! Труженико предвечен! Ти знаеш също, че в теб е 
първоелементът на светлината, който увековечава 
тялото – светият противник на огъня, той, който бе 
Твой преобразител в последните дни… Първоелемент 
на изкуплението, който в бъдещето ще позлати 
чудодейно лицата на формите, само се мярна като сянка 
в глъбината на стихиите – някои морски растения 
облече в променлива дъгоцветна светлина и превърна 
някои пеперуди в звездни души – после изгасна – присвоен 
от нисши духове… Той вече не се вижда в птиците и 
предвождащите гирляндите от птици жерави вече не 
се превръщат в лампи и пътеводни факли в тъмнината, 
когато нощем тръгват със свистящи от стон криле 
на тъжни пътешествия, нито хвърлят пламтящи 
дъгоцветни ленти към изгубените в мъглата моряци… А 
тази стихия, по-висша от гласа, защото може да изрази 
Божията възхита, о, Боже – ни се открива в бъдещето 
като инструмент за най-съвършено свещено пеене – 
като хранител наш… в онази столица, що над облаците 
възлита…
От такъв вековен труд, о, дух мой, от такива победи над 
безредието и бурята – е венецът твой и първата пред 
Бога заслуга. И не забрави Бог за делата твои, уважи ги 
и запазва създадените от тебе форми, не позволявайки 
никаква поправка в тях по-нататък да бъде направена. 
И утвърждаващ печат положи на записаната от тебе 
книга, а когато достойно и справедливо пожелаеш, 
отварят се пред теб златните и изписани с различен 
почерк от теб страници на книгата на Генезиса, за 
да ги прочетеш задълбочено и да я сравниш с другата 
тайнствена книга на дъното на своя дух... Радваш се, 
о, дух, колкото пъти откриеш някоя от истинските 
тайни на болезнения път, а твоята съвест ще ти 
бъде свидетел, че си прочел истинската мисъл на Бога, 
затворена във формите. И нищо не струва науката за 
бъдещето, ако пред тебе цялото бъдеще не открие… 
Ето, в тези книги лежи тайната на смъртта и е записан 
законът на следващо творчество, а той е: жертва. Не 
се отлъчвай от Твоето начало, ангеле мой, и имай вяра в 
съвестта на истината срещу страстта към науката. В 
твоята святост е освобождението на духа и бъдещата 
му мощ… и мъдростта, и формата на всякакво бъдещо 
действие... и победата, и свободата, и освобождението 
от ярема на фалша и силата.  
O, Боже, Ти, който повеляваш прибоя на морските вълни 
и лекото шумолене на вятъра в полето, покрито с бледи 
цветчета, за да се поуча от словата тази книга… и да 
събудят знанието на духа ми – направи така, че тези 
слова, изписани с въздишка, да преминат като вятър и 
морски шум и преминавайки и прехождайки през някои 
големи духовни сили, спящи несъзнато в мен, да осветят 
знанието… За да може от Алфата… от Христос, и от 
Твоето слово да бъде изведен целият свят и Твоята светла 
мъдрост, любовта Божия да просвети всяка наука… За 
това моля, Боже мой, за зряща вяра и заедно с нея чувство 
на безсмъртие, родено от зряща вяра в духовете. За 
слънцето на Божията мъдрост моля, в което виждам вече 
бъдещата жертва на ангелския меч. 
Защото бъдещото свещено знание на моя Народ се основава 
на словата, че  всичко от Духа и за Духа е сътворено и 
нищо не съществува с телесна цел… и в единството на 
знанието ще се започне единството на Духа ... и виждането 
на жертвите, водени от духа на светото отечество към 
крайната цел.
Отче наш… според Свидетелствата на Христос, невидян 
още от никого на земята, който сега през кървавите 
и измъчени тълпи от формите на Генезиса погледна с 
лице тъмно за формата, но милостиво и справедливо 
към Духовете и към моя дух и оттам по-светло и 
сякаш по-близко, Направи така, че този единствен път 
на развиделяване и просветление, пътят на любовта и 
разбирателството, на знанието за Слънцата, да свети все 
по-силно… и да отведе твоя избран народ, който сега върви 
мъченически към Божието царство. 

  Превод от полски: МАрГрЕТА ГриГОрОВА

Генезис от Духа
Молитва

Юлиуш Словацки, „Край Нил“, 
28 октомври, 1838, Wikiźródła
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Марек Биенчик

романтизмът ли е причина за липсата на 
психоанализа в полската култура?
„Видях сцената на Рождество Христово“ – така започва 
описанието на първия сън, разказан от Гошчински в „Дневник 
на Божествените дела“ (Dziennik Sprawy Bożej). „Младенецът 
лежеше с гръб към мен; от постелята във всички посоки 
се стелеха лъчи с необичайна яркост. Мария седеше край 
младенеца, с лице към мен, и оправяше нещо около детето 
(...). Йосиф стоеше малко по-далече (...). Докато се взирах 
в сцената пред мен, усетих силна болка в долната част на 
корема и в задния отвор на тялото ми, а след това от мен 
излезе нечистотия, което веднага насочи мислите ми към 
дявола.“1 
[...] Би било прибързано и несправедливо спрямо Гошчински 
да се признае „идиличността“ (леко, сантиментално 
превъзмогване на „дявола“ с помощта на „ангела“, полското 
бягство от „страшното“, както би се изразил Гомбрович) 
като основен и механично прилаган модел на отношение към 
неясното, неосъзнато психично съдържание. Макар, разбира 
се, „злото“, с което Гошчински отъждествява, наред с други 
неща, своите еротично-танатични фантазии, продължава 
да се отрича, да се подлага на различни пречистващи мерки, 
дневникът показва колко тежко се е борил – денем и нощем, 
наяве и насън – с пречките, с които се е сблъсквал в живота 
си, колко усилено и упорито е вървял по следите в себе 
си, постоянно заличавани и отново завръщащи се, на вече 
нежеланото си тогава неистово въображение, познато ни от 
по-ранните му творби. Нещо повече, той сякаш разбира, че 
техният генезис не е очевиден, че това, което той нарича 
свои грехове и грехове на своите братя, невинаги може да 
бъде обяснено от „сетивността на разума“, че те са „тайни“ 
и „не могат да бъдат усетени от съвестта“. Ижиковски, на 
когото исках да подхвърля Гошчински като жертвен агнец, 
сам ще каже за тези бележки: „нещо като психоанализа“, 
нещо „като поле на подсъзнанието“, а за Товянски – „трикове, 
достойни за днешното знание“. Няма съмнение, особено 
когато четем „Дневник на Божествените дела“, че колкото 
и примитивни да изглеждат товянските „пречиствания“ 
и намаляването до голотата в сферата на поведението, 
колкото и примитивен да е психологическият им апарат, 
те имат, наред с всичко останало, и терапевтично 
измерение, което при Гошчински, така силно съпротивляващ 
се на въображението си с почти ежедневните кризи, 
вероятно е особено важно. Отделен въпрос е вече доколко 
тази пречистваща терапия би могла да е ефективна: 
вероятно не е въздействала върху разбирането, а именно 
върху изтласкването, но във всеки случай си струва да я 
разглеждаме като опит за психологическа интервенция. 
За какво става дума? За настоящите ми метафорични 
нужди избрах цитирания сън заради „пречистващия“ мотив: 
Светото семейство, от една страна, и за „прочистващия“ 
мотив: „голямата болка“, отделяща се от тялото по същия 
начин, както се отделят от него – в други картини от 
„Дневника“ – черната кожа и прилепналите като риза тленни 
останки2 или „нещо черно, с голяма дебелина и дължина“3, от 
друга.
Хайнрих Хайне се изразява афористично за юдаизма, че 
не е религия, а семейно нещастие. Идеалният образ на 
Светото семейство – взет като модел – рисува привидно 
различен „модел“ на полското или на полската религиозност. 
То символизира точно обратното, семейно щастие; 
сред излъчването и аурата на Светото семейство всяко 
индивидуално страдание бледнее. Тук ни обгръща домашен 
уют, чист и безопасен до степен, че можем да говорим, 
предвид присъствието и същевременно отсъствието на 
Отеца, Бога Отец, за неподвижност или неутрализиране 
на първичните Едипови конфликти. Защото тук вместо 
Trinitas divinissima (Отец – Син – Свети Дух) има Trini-
tas humanissima с Мария и Младенеца Исус. Тук майката 
(която nota bene не присъства в съня на Гошчински за 
собственото му семейство, където тя е единственият 
покойник сред живите4) е представена в най-върховния 
майчински момент: даването на живот. С една дума, тук 
се потапяме директно и завинаги, както е вечно завинаги 
времето във Витлеемските ясли, в чувството за близост; в 
това, което Фройд ще нарече в своите анализи das Heimliche: 
принадлежността към дом, към семейство или приемано 
като нещо, принадлежащо към тях; усещането за „мирно 
благополучие“. 
Усещането за домашен уют може най-лесно да се разглежда 
като заместител на изгубения дом. Но в действителност 
не сме в състояние да осъзнаем естеството на тази загуба; 
за истинското das Heimliche на полските романтици, 
неподдаващо се на символично пренасяне и освещаване, се знае 
и говори малко. Развитието на знанието за семейния дом и 
нуждата от това знание са блокирани до голяма степен от 
най-силната и успешна идеализация на усещането за домашен 
уют, представена в „Пан Тадеуш“ и задушаваща всеки 
аналитичен опит. Защото, както интересно пише за това 

1 S. Goszczyński, Dziennik Sprawy Bożej. wstęp i oprac. Z. Sudolski, 
t. I, Warszawa 1984, s. 25.
2 S. Goszczyński, цит. съч., t. I, s. 334.
3 Пак там, t. I, s. 140.
4 Пак там, t. I, s. 216.

Ева Грачик5, домът и домашното огнище в „Пан Тадеуш“ се 
оказват нещо много непълноценно или нарушено от гледна 
точка на семейството. Тук няма щастливо родителство 
(нито съпружеска спалня), нито пък майчинство (което 
напомня за изключителната болезненост в отношенията 
„майка – син“ в много от произведенията на Мицкевич); 
детството на главния герой остава неизвестно. Всичко 
това създава впечатление за отчуждаване на дома и именно 
тази особена, скрита липса в основата на щастието на 
Соплица учудва; подобно нещо се наблюдава и в много други 
романтически произведения. 
[...] Към това място, към това непълно и изчерпателно 
представено das Heimliche на нашия романтизъм се отнасят 
също така, а може би и по-силно, формите, които Фройд 
обхваща с естетическата категория das Unheimliche, 
позовавайки се на Шелинг и други. Какво е das Unheimliche, 
тоест онова необичайно, или в превод по модел на френския, 
„смущаващо чуждо“? Шелинг казва: това е трябвало да 
остане скрито в интимността, но е било разкрито и когато 
е излязло наяве, е придобило „смущаващи“, „чужди“ форми, 
защото е било трансгресивно и различно от онова, което е 
съществувало тайно. „Смущаващо чуждите“ форми на das 
Unheimliche (които най-добре са уловени във фантастичната 
литература) в действителност не са нещо ново и чуждо в 
психичния живот, въпреки своята привидност. Напротив, 
източниците им се крият дълбоко в него, но процесът на 
потискане ги е трансформирал и когато отново излизат 
наяве, придобиват странна форма. Сред тези литературни 
форми са и автономно съществуващите парачовешки 
същества: призраци, двойници, духове, привидения, живи 
мъртъвци, вампири, маски. Тяхното изобилие подсказва, че 
преживяването на das Heimliche е останало незавършено, 
неудовлетворено, че продължава болезнено да пулсира. В 
най-общи линии това „тревожно чуждо“ небитие, с всички 
свои индивидуални различия, разкрива с отразена светлина 
първичността и семейството като нещастие. Зад него 
се крие нещо, което бих описал – без да се осмеля да кажа 
каквото и да било повече – като драма на началото, 
като първично негативно откровение, като откритие, 
кодифицирано по-късно от Фройд и неговите наследници 
като опасна екзистенциална двусмисленост на семейството, 
едновременно животворна и смъртоносна, нейните 
загадъчни, но изключително силни напрежения, поставящи 
препятствия по пътя на съществуването. 
Макар проблематиката на Фройд да се вписва в 
романтическото усещане за семейството, в същото време 
тя е подложена на заличаване, губи чистотата на своите 
категории. Това се дължи на феномена, описан от малко по-
различната гледна точка на Дорота Шивицка. Тя го нарича 
„интимна родина“6.
Важното от моя гледна точка е, че процесът на 
интимизиране и интернализация на родината, макар и описан 
чрез теорията на сублимацията, обременява класическия 
фройдистки произход на комплексите. Фройдисткият 
понятиен апарат може да помогне за поставянето на 
проблема, но остава не толкова ефективен, когато става 
дума за определяне на семейната игра на напрежения и 
особено на техните източници. И не става дума само за 
това, че тази игра, протичаща в интимната сфера на лично 
и същевременно извънлично ниво, в практиката на полския 
романтизъм разрушава основния семеен триъгълник, или го 
увеличава, размножава по такъв начин, че води до пренасяне: 
до въвеждане на несемейно съдържание във формите на 
семейството и същевременно до изхвърляне на вътрешните 
му напрежения извън неговите граници. Става дума за 
съвместното обуславяне на двете нива.
Призраци на Аза, призраци и – както показва заглавието 
на стихотворението на Гошчински – „фантоми на 
родината“, живи трупове в себе си и живи трупове 
на родината: „тревожната странност“, разкрита в 
два реда, препраща към една танатичност, към едно 
препятствие. В продължение на току-що изказаната 
мисъл за предфройдистката интуиция на романтиците за 
опасната амбивалентност на семейството, и особено за 
амбивалентната връзка между майка и син, бих добавил: 
тази интуиция остава в хомологична връзка с откриването 
на самите източници на семейната амбивалентност, 
на нейната ужасност, на нейната смъртност спрямо 
съществуването на силата; черпи от това откриване 
своята проницателност и острота. Това е двойното 
нещастие на семейството. И двете открития взаимно 
се отразяват и обуславят в своите източници, и двете 
се задълбочават, създавайки парадигма, паралелна на 
психоаналитичната парадигма, припокриваща се с 
нея, взаимозаменяема, но същевременно отделна и – в 
перспективата на дълголетието на нашата култура – 
заместваща я.
Заместваща, тъй като въвежда определени подсъзнателни 
съдържания, еротично-танатични напрежения, свързани 
със семейните (в психоаналитичния смисъл) съдби. Но е 
и заместваща, тъй като определя дълбоко заложеното 
съществуване по различен начин, с различни тънкости и 

5 E. Graczyk, Szczęście „Pana Tadeusz”, в сборника: Balsam i 
trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu, red. E. Graczyk i Z. Majchrowski, 
Gdańsk 1993.
6 D. Siwicka, Ojcizna intymna, в сборника: Nasze pojedynki o 
romantyzm, red. D. Siwicka i M. Bieńczyk, Warszawa 1995, s. 161-168.

неаналитични контексти, и ни позволява да говорим за нея по 
различен, непсихологически начин.
Бих описал конститутивната характеристика на тази 
романтическа парадигма като вихър от идентификации, 
в който родината може да придобие различни семейни 
характеристики. Вихърът разчупва традиционно 
разбираните Едипови връзки, като въвежда символно, 
конкретно, родината на мястото на родителите, но 
също така и обръщайки ситуацията, на мястото на 
детето и съответно братята и сестрите, и по този 
начин двустранно проектира семейни и несемейни чувства 
едни върху други. Фройд анализира най-известната пиеса 
на Шекспир – „Хамлет“, като модел за работата на 
подсъзнанието върху семейните съдби. [...]
Родината може да бъде и майка, и баща, и син, и дъщеря, 
и съпруга, и самият двойник на Аза: като част от 
семейството и като любовница също така анексира и 
често насочва значителния запас от еротика, съдържащ 
се в романтическата литература, към танатично-
кръвосмесително-перверзните прегрешения. От многото 
възможни систематизирания на тези промени едно изглежда 
особено очевидно, но и важно същевременно: необичайно 
силното интимизиране на родината с образа на жената и 
особено на майката, което надделява над отъждествяването 
на родината с фигурата на бащата. Единствено то може 
да се превърне в посредник за тази важна трудност, пречка 
за утвърждаване на съществуването, на която се натъква 
полският романтик като индивидуален и колективен 
субект. Това е свързано с една силна, по-силна според мен, 
отколкото при другите европейски романтици, вътрешна 
чувствителност към смъртта, с отказа да се навлезе 
директно в съществуването като развиващ се и създаващ 
живот процес. Майчинството, разпознато в своята 
амбивалентност, пуска все по-дълбоки психологически корени, 
готовността да умреш, да не живееш, да се подчиниш на 
абсолютното изискване да посветиш себе си като жертва, 
дори до върховна саможертва, води до, може да се каже, 
измамна реализация на Едиповото желание чрез унищожение 
в общия „дъх на смъртта“ (думи на Гашински). Но също така, 
наред с предаването на смъртта – чрез майката, идва и 
прераждането. [...]
Светото семейство, поглъщайки съдбата на дома и родното 
семейство, затваря времето в момента на вечното раждане. 
Както и в съня на Гошчински за нечистотата, изхвърлена 
чрез голяма болка, Светото семейство увенчава дългото и 
съвсем нелеко пътуване на романтиците сред трите майки, 
което води Човека-поляк и Аналитичния човек от затвора в 
амбивалентността на живота и смъртта до отричането на 
смъртта.
Аналитично-колективната парадигма (вероятно една 
от няколкото, които могат да се видят в съвместната 
рефлексия върху фройдизма и романтизма) психологически 
ангажира индивида в колектива, на колектива се придава 
„психоаналитична“ дълбочина. От екзистенциална гледна 
точка тя маскира чистото съществуване с надиндивидуални 
фантазии. [...]
Нашите романтици превръщат дълбокото битие, без 
което няма истинска култура, в холистично мислене, в 
цялостна картина на света, обхващаща го изначално, но 
го трансформира и не говори за него директно, и с това 
сякаш предупреждават: Не поглеждай назад. Вече няма 
нужда да го правиш. Обвий в мрак всичко, което покълва в 
теб, уважавай тайната, защото оскверняването є може 
да донесе смърт. Не оголвай корените си, ако искаш да 
растеш и да живееш. Или казано по друг начин: въпреки че 
създават структура на въображението, аналитична по своя 
генезис, те хвърлят унищожителна сянка върху мисленето 
за подсъзнанието (по-скоро от фройдистки, отколкото от 
юнгиански тип) и особено върху мисленето за семейството. 
Разкриват и прикриват. Или иначе: те проправят пътя за 
този род мислене, изпращат знаци, които са били заличени, 
банализирани, опростени в рецепцията на романтизма заради 
активизирането на опозициите: не нашата индивидуална 
култура, а нашата колективна култура, или: културата 
на „ужасните индивидуални шкембелии“7 и културата на 
„истинските мъже“, загрижени единствено за съдбата на 
обществото. Отговорът ще може да даде само една трудна, 
може би дори невъзможна операция на романтизма, която 
никога, въпреки многобройните опити, включително и от 
страна на самия романтизъм, не е била осъществена докрай: 
операция за разделяне, да бъдат откъснати съществуването 
на Полукс и Родината на Кастор. 

Превод от полски: ДЕСиСЛАВА НЕДЯЛКОВА

Преводът е направен по: Marek Bieńczyk. Oczy Dürera. O me-
lancholii romantycznej. Warszawa: Wydawnitwo Sic!, 2002.

7 Израз на Я. М. Римкевич от „Rozmowe polskie latem 1983 roku”, 
Paryż 1984.

Очите на Дюрер 
За романтичната меланхолия
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Зигмунт Крашински

До Константи Гашински

рим, 22 май 1836
Скъпи мой! Когато ме питаш за подробности от живота 
ми, тъжна усмивка се изписва на лицето ми: не си струват 
тези спомени, дори и да са за приятеля, не си струват! 
Ти ме познаваше някога, на прага на живота ми, като 
весело, изпълнено с енергия същество. Нищо от онова 
време, нито следа от тази жизнерадост не е останала 
у мен. Подробностите от живота ми! Да се скитам по 
улиците, да не спя по нощите, почти да не чувам какво 
ми говорят; да страдам вечно в дълбините на духа ми, да 
придърпам към изстрадалите си очи книга и веднага да 
я захвърля с отвращение; да си полегна на канапето и да 
послушам музиката на Константи, но да скоча внезапно в 
необяснимо отчаяние, пробудено от красотата на звуците, 
и да умолявам да спре да свири; за няколко минути да взема 
картите, за да се боря с насмешливата и сляпа съдба, а после 
да захвърля картите на масата с непоносимо отегчение; да 
си повтарям хиляди мисли, като Картузий memento mori, 
„бъдете здрави“; да се разтрепервам при някои спомени, 
понякога да се вживявам в тях, а друг път да ги пропъждам; 
да сипя горчиви остроумия, пламнал в треска от внезапен, 
конвулсивен смях, и да пропадна в някаква бездънна пропаст, 
в мълчание за часове: ето ти подробностите от живота 
ми; няма да те разведрят, драги мой, няма да те зарадват; 
по-добре да не ги бях споменавал. 
Тук е Юлиуш Словацки, мил човек, надарен от Небесата с 
велика поезия. Когато тя постигне хармонично равновесие, 
той ще бъде велик. „Кордиан“ е поема за порива, за 
лудостта; в нея има великолепни ситуации и удивително 
сполучливи понятия. „Мария Стюарт“ също е прекрасна. 
Самият Мицкевич дори не е имал толкова разнобагрено 
и пластично въображение. Все пак е нужно обаче тези 
стихии да се избавят от изкуственото в себе си, за да 
постигнат музикална хармония, да съчетаят дисонансите 
с автентичните звукове. Понякога му липсва онова величие, 
без което поезията може да бъде забавна играчка, но никога 
няма да стане част от света. Той ще го постигне, защото 
толкова изявени способности не изтляват току-така, не 
отслабват, преди да са изминали предначертания им път, и 
те ще родят всички плодове, които тяхното семе съдържа 
в зародиш. Гарчински няма и една трета от неговия дух, 
въпреки че Мицкевич в похвалите си го издига до небесата 
(...) 

До Юлиуш Словацки

рим, 23 февруари 1840 г. 
Кой говори за Кийтс
(...) Слушай и знай! В Теб се намира един от знаците, 
сочещи, че това, което се смята за мъртво, не е мъртво. 
Твоят духовен живот е така възвишен, че винаги съм го 
приемал като символ на възкресението. Познавам трима 
такива духове – и тримата са велики в своята сфера. 
Преминавайки през пустинята, единият от тях оставил 
гранитен обелиск. Обелискът се извисява там. А този, 
който го е издигнал, учи швейцарците, че изобщо не им е 

нужно да знаят латински. Вторият обладал всичко, което 
не достигало на първия: обладал полския език така, както се 
обладава любовница, готова при всяко кимване да се отдаде 
– или на смъртта, ако є заповядаш, или на живота – ако я 
погледнеш; този дух превзел и обладал магическия език с 
такава чудотворна мощ, че не той преследва езика, а езикът 
го преследва и умолява: „Целият съм твой, заповядай ми 
и ще те послушам, викни ме и ще дотичам начаса, мигни 
в небето и ще долетя при теб, покажи с пръст ада и ще 
се спусна там; ако пожелаеш да се втвърдя на камък, само 
ме погледни и вече съм мрамор; ако поискаш в газ да се 
превърна – ето, виж колко съм светъл, прозрачен или пък 
матов, течен, почти безплътен, но винаги твой“. Този 
втори дух е обгърнал всички небосводи на въображението: 
това, което при първия е било твърдо, гранитно единство, 
побрало в себе си света, но в някакви по-тесни измерения, 
не колкото самата вселена, тук се е превърнало в течна 
светлина, в игра на слънчеви дъги, в музикални вълни, в 
благоухание на цветя, във всичко, което иска да се разпръсне 
и развее във всички посоки, за да открие неоткриваемия 
Бог. Този втори дух несъмнено съдържа пантеистична 
форма: той стои като морско стъкло сред вселената 
и отразява всички слънца, луната, ангелите, боговете, 
дяволите, които се носят над него. В този дух е тяхното 
единство и затова хората, намиращи се под негова власт, 
не са способни на открития, защото всичко, което би ги 
заинтересувало, винаги е възможно най-близо, под носа им. 
Не ги вълнува онова, което се случва над техните глави, а 
то се случва в небето. Този втори дух, сам знаеш, това си 
Ти! Третият дух е Август Чешковски, но той принадлежи 
на философията. Ето, във вас тримата не е трудно да се 
отгатне, че земята, която ви е родила, е зелена и че върху 
нейните могили ще поникнат цветя. 
Виждам, че не са стигнали до Теб окаяните ми стихове, 
но не и окаяни мисли, скрити под техните дрипи, с които 
преди шест седмици Ти благодарих за вниманието и за 
писмото Ти, написано преди година, което едва тогава 
стигна до мен. 
Онова, което мислех преди години за сестрата на Алина, 
продължавам да го мисля до ден днешен. Midsummer-
nights-dream („Сън в лятна нощ“) – няма на света нищо 
по-съвършено, по-капризно и все пак по-реалистично като 
форма и съдържание: дробовете си вече порядъчно съм 
увредил и жлъчка още немалко насъбрал, откакто им 
го разяснявам, а те не разбират; не виждат, че дори от 
историческа гледна точка това време трябва да бъде 
възприемано по подобен начин, защото в действителност е 
било такъв хаос, такава смесица, такова социално безредие, 
засягащо християнството, още недозряло, и езичеството, 
изчезващо от лицето на земята. И нататък, всички 
фрагменти с народен характер, великолепно пресъздадени, 
без каквато и да било принуда, без специален замисъл, без 
педантизъм, с една дума поетично! „Аз бих избавителя 
избавил“. Кой друг на земното кълбо, ако не полският 
шляхтич, би казал такива думи? Ако липсва точна, 
класическа хармония, това означава, че произведението 
е замислено именно с такава цел – като отсъствие на 
видимо единство, тъй като става дума за митични 
времена, но изровени от гроба след цели хиляда години, и 
значи подходящи само за формата на Ариосто, а очевидно 
не за формата на Омир, нито на Есхил. Всъщност ти 
по-добре от мен го знаеш. Аз мисля, че този, който от 
самото начало е обсипван с лаврови венци, той е способен да 
поднесе само евтина буфонада, общодостъпна и разбираема 

за всички; а този, който няма да умре никога, нека почака 
малко, докато започне да живее, защото всичко, което се 
докосва до вечността, става бавно. Това е моето мнение; 
да лаская – нито искам, нито мога. Макар че моята 
природа е смъртна, тя все пак носи безсмъртен зародиш, 
а следователно и гордост, защото духът се поддържа 
от гордостта. Индивидуалността е гордост, но трябва 
да бъде разбирана правилно и да не бъде смесвана със 
самохвалството. Освен това откровено Ти казвам: ако 
трябва да Те отнеса към смъртните, тогава също така 
откровено щях да мълча, защото мълчанието е речта на 
гробовете. Затова не спирай, а вярвай, че „си“, и „бъди“, и 
продължавай напред!
Относно това, за което ме питаш, дали не се сърдя, 
уверявам те, че съм ти благодарен от сърце и за едното, 
и за другото; ще Ти отговоря някой ден. А когато казвам 
„благодарен“, значи със сълзи на очи, може би невинаги 
видими за Теб, но болезнени за мен. Една сълза се плъзна под 
клепача ми същата онази вечер, когато за последен път 
гледах болонския път и се сбогувах с Теб. В тази куличка 
беше тъмно, но може би си забелязал, че плачех. Само ще ти 
се скарам, Юлек, за една реплика. Как е възможно точно Ти, 
истинският познавач на природата, ходещият инстинкт 
и проникващият до дъното на нещата и сърцата дух, как 
е възможно точно Ти, поете, така грубо да сгрешиш в 
преценката си за една от най-красивите и най-страстните 
души на земята? Наричаш моя приятел ментор и охладител 
– наистина горчиво-забавно; не забравяй все пак, че той бе 
първият, който усети и разбра „Баладина“, Поете! Когато 
видиш това бледо лице, печално чело, когато Ти се стори, 
че хлад повява от подобен лик, питай сто пъти струните 
на лютнята как да разкриеш тази загадка, защото нищо 
чудно под този алабастър в треска да гори сърцето на 
сърцата. Не му показах това изречение в Твоето писмо, 
той Те поздравява най-искрено, сега е тук с мен. В този дух 
има огромен ритъм, изключителен музикален размер: дори в 
най-възвишените му пориви, както и в най-дивите отскоци, 
прониква нещо напевно, нещо благозвучно, и именно на него 
се дължи красотата, а тя му дава власт на самия себе си; 
тук звучи и питагорейската седмострунност, откриваме и 
отблясъците на античната цялост.
Позволи ми да те поуча с още един аполог1 за Теб и за 
изкуството изобщо: всеки голям поет е и в известна 
степен пророк, който разравя дълбините на сивото 
пространство отпреди Сътворението, за да открие 
неоткритото и да го превърне в сияйно ядро на 
сътворението и на действителността. Това става при него 
в един миг, с бързината на светкавица, със силата на гръм, 
но още преди да е паднал на земята и да е покрил засетите 
ниви, така както понякога се показва и изчезва неочаквано, 
за да се покаже пак под формата на току-що набол житен 
клас, трябва да минат няколко седмици. И ето, това 
бавно растящо жито, произлязло от гърма, но късно, 
едва след гръмотевичния удар, достъпно за очите, това 
са понятията в главата на публиката (а тя е недозряла), 
самият гръм обаче – това е поетът!
Бих искал още да си поговоря с Теб малко за поезия. 
Поезията по мое мнение е вечно предвиждане на най-
висши форми, които, дали на земята, дали на небето, ще 
придобият някога реален живот. Ако тя не беше това, 
щеше да бъде фикция, но тя е точно това, значи е истина. 
В рая не е имало поезия, в небето няма да има написана 
поезия; песенната или писаната поезия това е преходно 
състояние, това е вековен вопъл на липса, вопъл на болка 
от съвременността, но същевременно и сватбен химн на 
бъдещето. Това е божеството на човешкия дух, което се 
буди вътре в него, преди да излезе навън, преди да стане 
негова плът и кръв. Затова всички поетични вълни откакто 
свят светува, като неудържим поток от стенания и песни 
се устремяват към окончателната си форма, към делата, 
към ангелическата реалност. И дори сега, както преди и 
винаги, поезията не само че е била пята, но и в прозата на 
фактите е имало действено-поетични проблясъци. Има 
моменти в живота, уловими с ръка, доловими с ударите на 
сърцето, видими за очите, достъпни за ушите, никъде нито 
писани, нито печатани, които трябва да нарека поетични, 
т.е. най-възвишена форма на поезия, божество на живота. 
Когато пренасяйки ме в свещените селения, Ти искаш да 
ме изкушаваш да се поклоня на поезията, не постъпваш 
добре, защото изкушаваш изкусителя, защото изкушаваш 
самото изкушение, което, разпервайки криле, самия Теб 
отвлича. Сграбчвайки Те в ноктите си, може да ти скъса 
няколко струни от арфата и да те хвърли в огнени вирове, 
в кълба от дим, не сред призраци тъжни, а сред гигантски 
фигури, изваяни от мечти, от плът и кръв възкръснали 
вече, преминали там, където всеки удар на сърцето е песен, 
всяка капка кръв е отделна рима, всеки поглед – цезура, 
всяко ръкостискане – дитирамб, а целият живот – поема 
на поемите – велик без следа, божествен без слава, сам за 
себе си съществуващ, завършен и изпълнен в себе си, като 
Сатурнов пръстен от огън и злато, затворен, но вечно 
обикалящ и с движението си чертаещ безкрайността.
Дотук Ти писах с разума си, с критичността си, не 
със сърцето, но докато хартията все повече намалява, 
чувствам, че сърцето ми расте в Твоята посока и с радост 
би надникнало от гърдите ми и отправило взор към Теб. 
Юлек, заклевам те, не обръщай внимание на тези брътвежи, 
1 Кратка дидактично-морализаторска творба в проза или 
стихове, често алегорична – бел. прев.

Сявга и всъде

О, не ме поменавай, кога вечe няма да бъда,
че тебе ранявах само със горест,
защото сам от бокала є пих, пълен догоре,
сявга и всъде!

О, не ме поменавай, кога вече няма да бъда,
че твоя живот пропилях до основи,
защото сам участта си също отрових
сявга и всъде!

Но мен поменавай, кога вече няма да бъда,
че Бог е добър и че скри ме във гроба,
защото бих бил за нази нещастна прокоба
сявга и всъде!

Но мен поменавай, кога вече няма да бъда,
че лудо живях и много съм губил,
макар и горчиво, но с все сърце съм те любил
сявга и всъде!

1840 г., юни

Писма 

Зова те във миг тъй божествен

Зова те във миг тъй божествен и свиден,
яви се пред мен, преди той да отмине,
яви се пред мен – както някога – цяла
в леки одежди – лазурна и бяла,
във унес, с унилост уста запленена
и с чело с неясна тъга осенено,
красива в тоз унес и във тъгата –
наполовина творение на мечтата
с наполовина нещастие! – О, яви се пред мене –
в този същия миг бъди пак със мене!
Гласа ти да чувам, снага ти да зърна,
дори в лудостта си навек да се върна
и вечно да викам: „Тя где е, тя где е,
таз моя прекрасна – изгубена фея?“

Рим, 24 декември 1839

Превод от полски: рОСиЦА КЪНЕВА

Зигмунт Крашински
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които някога пак ще Те връхлетят! Дръж на нивото на 
еоловата арфа душата си, по-високо от всички човешки 
ръце, сред небесните трептения: нека мислите на Бог, 
звездните лъчи и крилете на прелитащите ангели да свирят 
на нея, а не мислите на хората, парижките редакции, 
мненията, забележките, рецензиите. Прибави малко жлъч 
към Твоите лазури и ще видиш как този земен химичен 
елемент ще примами земята към Тебе: в света има повече 
черни дробове, отколкото сърца – ооо, ще видиш тогава 
как ще те разбират тези черни дробове! Без съмнение 
жлъчката в поета е онова лепило, което слепва разкъсаните 
частици на битието му, което целият свят превръща в 
негова личност! Опитай, те това искат! Едва тогава ще 
почувстват ръката ти, когато грубо ги удариш, когато 
тя, костелива и тежка се стовари върху слепоочията им. 
Докогато тя е издигната във въздуха и към звездите, към 
селенията на Бога, дотогава си мислят те, че е бяла лилия, 
която си расте невинно на лазурните поляни. Ако обаче 
покажеш нокти и зъби, ако започнеш да сечеш и режеш, и 
да застелеш с трупове площада, тогава пак криле ще ти 
поникнат и ще се зарееш в небесата! Юлек, чакам Твоето 
лужишко писмо и помни, че нашето поле е изкуството и 
че сме длъжни да си говорим за изкуство. Още веднъж Ти 
благодаря за писмото, приятелството и добротата. 
По всяка вероятност тези градски руини ще ме задържат 
още за около шест седмици, трябва вече да не пропускам 
нито едно Божие възкресение, защото кой знае дали броят 
на тези дни не е съкратен. Бъди здрав, бъди щастлив, бъди 
обичан! Не казвам: бъди прочут, защото ще бъдеш такъв: 
към никого не отправям пожелания за това, което боговете 
са му дали. Досега само големият артист, само артистът 
би Те прегърнал, изследвал, разбрал; но Ти ще слезеш по-
надолу, за да проникнеш в сърцата на обикновените хора. 
Ако ми позволиш и аз накрая да ти отправя забележка, 
то тя ще е само една: хвърли гранит под Твоите небесни 
дъги; дъгата, която ще се понесе в небето, трябва да опре 
изящните си нозе върху гранитна основа, тогава ще се 
разхубави още повече.
А сега мисли за мен, не ме забравяй! Мъките в твоя живот 
започнаха, а моя ще довършат; ще ми върнеш някога 
този нектар на утехата, с който винаги съм успокоявал 
теб, и той не се процежда от чашата на мозъка ми, а на 
сърцето ми. Бъди моето сърце някога, някога в бъдещето! 
Прегръщам Те, както преди край болонския път.

Юлиуш Словацки   

из писмата до майка му

3 септември 1932
Записки от 7 август2

Преди няколко дни тук е дошъл Мицкевич, но никой от 
нас не иска да направи първата крачка към запознанство. 
Бил казал на няколко човека, че иска да ме види. 
пристигне в Париж, няма да отида при него първи. 
Затова и се стараех да заведат някъде заедно и да ни 
запознаят. Днес се срещнахме на тържествен обяд. Той 
импровизираше, но доста слабо. След обяда, докато 
гостите се разхождаха из градината, Мицкевич се 
приближи към мен и двамата започнахме да си разменяме 
комплименти. Казваше, че ме познава от дете, припомни 
ми онова посещение, когато се срещна така нещастно 
с Ян Шнядецки. Смееше се, докато си спомняше, после 
ми припомни, че Малески му е изпратил моите стихове 
в чужбина. Така потъвахме в комплименти, а когато му 
казах, че го смятам за първия по значимост поет, един 
от поляците, който стоеше зад мен и беше подпийнал, 
повтаряше като ехо: „прекалено си скромен“ и постоянно 
се накланяше към нас, докато напълно разстрои разговора 
ни.  
Цезари подтичваше по време на обяда и ни канеше 
на творческа вечер при себе си. На тази вечер имаше 
само мъже. Шопен, знаменитият пианист, ни свиреше, 
рецитирахме различни стихове, с една дума вечерта 
вървеше добре, имаше много хора от Волинско, пихме 
доста шампанско. […]  Няколко дни по-късно имаше друга 
такава вечер у Страшевич, но както често се случва 
след дълги приготовления нищо добро не се получава 
и страшно скучаехме от 10 вечерта до 2 през нощта. 
Накрая Шопен се напи и започна да импровизира на рояла 
прекрасни неща.

12 август
 Ане, Нели и Кора ме заведоха на обяд, после трябваше 
да отида с девойките на разходка и отново Кора 
ми изговори много неща на лунна светлина сред 
портокаловите дръвчета на градината в Тюйлери.
Трябва да призная, че є подарих прекрасен албум. Учудих 
се, че сестрите є нищо не са писали в него, и разбрах, че в 
Париж не познават албумите с приятелски посвещения, 
каквито има у нас. Стараят се в тях да пишат само 
прославени хора и знаменитости. Дори и рисунките 
трябва да са правени от прославени художници. Колко 
съвършено това отразява суетата на французите, 
липсата на чувство даже у жените. Понеже за тези 
девойки съм необикновен поет от обществото на 
няколко поканени в дома им поляци, те силно настояваха 
2 Словацки праща до майка си странички от дневник, бел. прев.

да им напиша нещо в албума. След няколко дни им отнесох 
албума с написани на френски стихове. Те не можеха 
сами да преценят дали стиховете са добри или не и едва 
когато показаха на един от френските поети и той ги 
похвали, започнаха да сипят хиляди комлименти. Мамо, 
може и ти да се поинтересуваш от тези стихове, затова 
ги пращам в това писмо.  […]
Един от поляците ми предаде мнението, което е изразил 
за моите два тома Мицкевич: той казал, че поезията 
ми е красива, че тя е сграда с прелестна архитектура, 
като величествена църква, но в нея няма Бог... Красива и 
поетична фраза, нали? […]

Преводът е направен по: Listy Juliusza Słowackiego,
Nakl. Ksieg. Gubrynowicza i Schmidta, 1883, s. 76-77.

(фрагменти от 1836–1837 г.)

24 август 1836 г., Неапол
Скъпа моя! Може би ще се учудиш като получиш това 
писмо, писано точно преди тръгване, почти с единия 
крак на стъпалото. Заминавам на Изток до Гърция, 
Египет и Йерусалим – този план, отдавна подготвен и 
няколко пъти отхвърлян от мен като прекалено страшно 
начинание, накрая трябваше да бъде изпълнен. Ще направя 
шестмесечно пътешествие в компанията на Зенон 
Бжозовски, а в Александрия ще се свържа с още двама 
мои спътници в пътуването3. Значи ще бъдем четирима 
плаващи по Нил чак до първия водопад. […] 
Надявам се, че това пътуване ще ми бъде от полза – дори 
само като закаляване на характера, което ми е нужно за 
моето дело и за осъществяването на нещо, свързано с 
грандиозен труд. Ако поне това ми даде, ще съм доволен, че 
съм получил достатъчно. 
Ще видя нови страни, нови хора, ще живея с тях, ще ме 
носи камилска катафалка, ще помисля за смъртта на гроба 
на Иисус Христос. Там ще се моля за тези, които обичам, 
а после със сърце, изпълнено със спомени и картини, ще се 
върна в някое тихо европейско кътче и ще се отдам на 
самотата си.
Страхувам се, скъпа моя, да не ми се разсърдиш за това 
пътуване – но какво бих могъл да отговоря на приятелите 
си, които така умело ме убеждаваха и караха да се закълна, 
че не можех да им откажа. Впрочем повярвай ми, скъпа, че 
това пътуване, което може да изглежда необичайно, ако го 
погледнем от брега на Средиземно море, няма да ни се стори 
толкова страшно. […] 

Отранто, 29 август 1836 г., понеделник
Впуснах се накрая в моето набожно пътешествие през 
Гърция, Египет до Йерусалим; и ето ме на брега на 
Адриатическо море, така че посрещайки първата вълна, 
разбиваща се в пясъчния бряг, мога да се сбогувам с Италия; 
чакам само куриерския кораб, който доплава всяка седмица 
до Отранто и от този град се връща към Корфу, за да 
стигне до това англо-гръцко селище.

Бейрут, 1837 г., 17 февруари 
[…] Мисля, че пътуването ми е вече към своя край. 
Посетих Гърция, Египет, Сирия, Палестина и стигнах в 
пристанищния град Бейрут, откъдето ще тръгна директно 
към Италия; чакам само да се оправи времето и морското 
пътуване да стане напълно безопасно. Смятам месец или 
два да прекарам в манастира в Бечеш-Бан (Betchesz-Ban). 
Там ще живея в усамотение, подобно на швейцарското – 
компания ще ми бъдат арменските монаси и един художник 
от Рим, който рисува картини за църквата. Мястото, 
което съм си избрал за почивка, е едно от най-красивите в 
Сирия.

В морето, юни 1837 г.
Мила моя! От четиресет дни съм в морето – и се надявам, 
че след два дена ще акостирам в Ливорно, където 30 дни ще 
съм под карантина, преди да се отправя към Флоренция. 
Толкова време без никаква вест от тебе! Неспокоен 
доближавам Европа – и тези тридесет дни, които трябва 
да прекарам затворен, са истинска мъка за мен, защото – 
надявам се – във Флоренция твоите писма ще ме очакват. 
[…]
Последните дни от престоя ми в Сирия, след раздялата 
ми със Зенон, който тръгна по земя за Константинопол, с 
конете, които беше купил, прекарах в манастира Бечешбан 
(това означава почивка за мъртвите4 на сириански език5) 
в планината Ливан. Това място е наистина безлюдно: 
манастирът е издигнат върху скала, арменските монаси са 
добри, красиви цветя растат пролетно време, от моята 
килия се открива панорамна гледка към морето, всичко 
това ми е оставило мил спомен. 

3 Александер и Стефан Холински (бележката е на Лукаш 
Курдибаха).
4 Името Бечешбан в действителност означава „къща сред 
дърветата“ (бележката е на Лукаш Курдибаха).
5 Древен западносемитски език, разпространен на територията 
на Сирия (където днес се говори арабски), употребяван 
като синоним на арамейски, а по-късно и на асирийски 
(новоарамейски), който и днес се използва в югозападната 
част на днешна Сирия и по-специално в град Маалюля, прочут 
с уникалния си древен християнски манастир и църква. 
Жителите на този град са единствените в света, които 
говорят арамейски – езика на Иисус Христос – бел. прев. 

За доказателство как спечелих приятелството на 
свещениците ще Ви опиша само моето отпътуване. 
Добрите отци, натъжени, че ги напускам, ми дадоха 
всякакви провизии и вино за из път. Когато обаче трябваше 
да се товари магарето, се оказа, че то не е в състояние 
да поеме огромната бутилка с виното. Аз се зарадвах, 
защото си помислих, че ще успея да откажа подаръка на 
приятеля си, но уви! Свещениците изпратиха с мен човек, 
който плътно ме следваше по петите с бутилката върху 
жилестите си рамене чак до Бейрут. Ако имах някаква 
своя къщурка в Европа, бих запазил това превъзходно питие, 
докато се срещнем, но тъй като е невъзможно да се скитам 
с нея по света, отпивам малко по малко, всъщност всяка 
неделя черпя с нея шестима отци капуцини, които се 
връщат с мен на същия кораб от Светите земи. По този 
начин си спечелих тяхното голямо уважение и титлата 
Дон (понеже са испанци) към името ми. […]
Сега няколко думи за морското ми пътуване... Странно, 
че сядайки на кораба, дори през ум не ми мина мисълта, 
че може да има някаква опасност. През тези 40 дни не 
ни се случи нищо повече от неприятностите, причинени 
от морската тишина и насрещните ветрове. Животът 
ми на кораба е много еднообразен. Ставам преди изгрева 
на слънцето и наблюдавам звездите, които изследвам 
проникновено с помощта на нашия корабен телескоп. 
После виждам аленеещото небе. Обречените на заколение 
петли кукуригат и техният глас звучи много странно 
насред морето, защото напомня спокойствието на 
селския живот. Корабната котка идва да си играе с мен, 
енергична и весела в този ранен утринен час. После изгрява 
слънцето, а корабната палуба почернява от расата на 
шестимата монаси, напуснали спокойното си ложе... После 
идва кафето... първите часове, заети с четене, мечтаене... 
На обяд моята бутилка често развеселява компанията... 
Следобед в 5 часа целият кораб отправя на глас молитва 
към Дева Мария, молейки я за попътен вятър... и накрая 
призовава своята родна Черногорска Мадона да се 
грижи за него и да моли за добрия вятър... Вечерята и 
наблюдението на изгряващите звезди завършват деня 
ми... Понякога с някой от монасите играем на дама... 
Пиша това писмо върху моето ковчеже на коленете ми, 
докато седя на палубата и се радвам, че след тридневна 
тишина и безветрие повя добрият вятър и ни насочи към 
пристанището на Ливорно.

15 юни, четвъртък 
Близо сме до Ливорно, пристанището още не се вижда, но 
въпреки морската тишина, най-късно след два дена, ще 
доплаваме, изстрелвайки залпове от двете корабни оръдия 
като на Коледната литургия с шествието. Сега виждаме 
остров Елба. […]
На планината Ливан работих малко и плодът на моите 
мечтания също пътува с мен. Мислех дори да го затворя 
в бутилка и ако корабът се разбие, можех да я хвърля в 
морето и така да оставя нещо след себе си. Но после ме 
обзе някаква религиозна философия и като се размислих за 
суетата и преходността на световните неща, реших, че 
ако Нептун ме призове, нека вземе и всичко мое. […]
Вчера ядох ново ястие – морска костенурка, която 
хванахме, докато спеше във водата. Месото є ми се стори 
вкусно и малко наподобяваше на сьомгата. Провизиите 
ни стигнаха до края на пътуването, водата не се развали, 
кокошките се угоиха; трите овена, които дълго ни 
забавляваха на палубата, вече не съществуват, а смъртта 
на последния беше оплакана с трогателните сълзи на 
корабното моряче, което се беше привързало към него като 
към братче и от страна на овена се радваше на взаимност. 
Бедничкият, тичаше като куче след момченцето. Понякога 
виждаме огромни стада делфини, които си играят в 
морето, когато е спокойно. Вчера постоянно изригваха от 
вълните големи сребърни фонтани, толкова пълно беше с 
риби, наречени capo d’oglio (глава на гордостта), които по 
размери приличат на китове и от устите си изхвърлят 
вода във въздуха. 
Ето това са всички разнообразия, които се случват в 
морето. Сега сме вече близо до Европа и срещаме други 
кораби. През първите 30 дни не срещнахме жива душа и ни 
беше добре, защото край гръцките брегове не са изключени 
нападения на корсари.

Преводът е направен по: Słowacki, Juliusz. Podróż na 
Wschód. [Łukasz Kurdybacha, red.]. Jerozolima: Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1944.

Превод от полски: ДиМиТриНА ХАМЗЕ
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Алина Витковска

Още в началото трябва да направя ясна декларация. 
Ще се придвижвам по полетата на литературата, не 
на историята. Освен това осъзнавам колко крехка е 
границата, която отделя тези две действителности, и 
колко те зависят една от друга. От факта, че Полша от 
XIV век нататък има обширни Източни креси, обхващащи 
Литва и Украйна (което принадлежи към сферата на 
историята), произтичат важни последици за полската 
култура и особено за литературата. Именно благодарение 
на Кресите тя е придобила толкова разнородни и богати 
форми. Литовската и украинската пограничност са 
културно различни елементи, които подсилват полската 
литература с креативната мощ на своята самобитност.
Доколкото Литва неведнъж е идентифицирана със 
старинността, гордостта и идиличността на домашния 
бит, дотолкова Украйна представлява донякъде 
отрицание на така разбираните форми на живот и 
духовност. Тя е безкраят на огромното пространство, 
пустотата на степите, кървавата история и оформените 
от тях хора – смели, първични, ужасни и свободолюбиви.
Тази духовна самобитност на Рус, както тогава е 
наричана Украйна, се забелязва през целия период на 
съществуването на Жечпосполита и в известен 
смисъл тя очарова по двойствен начин поляците – буди 
уважение и недоверие; привлича към себе си и отблъсква 
с другостта на културата, религията, бита. Въпреки 
това не представлява – както смятам – голям проблем 
за полското съзнание, а е по-скоро част от трудната 
прагматика на историческото съществуване в 
югоизточните пограничия на Жечпосполита. 
А това са пограничия, възпламенени от войни, кървави, 
геройски, диви, изпълнени с азиатското. Дори идилиите, 
които са създадени по тези земи – като „Казачество, или 
руска свада“ (Kozaczyzna czy Burda ruska) на Бартоломей 
Жиморовиц, нямат много общо с радостната атмосфера 
(beatus ille) на старополския жанр от жемянската 
литература. Тук и идилията е изпълнена с жестокост, 
смърт, разруха на житейския ред.
Затова пък истинската кариера на Украйна като феномен 
на културата избухва изведнъж и с необикновена мощ 
скоро след упадъка на полската държава. Едновременно с 
романтизма. Все пак по-ранната „Софиувка“ (Sofiówka) 
на Трембецки представлява отличен поетически 
подарък, който възпява градинския каприз на магната – 
произведение на изкуството, вкуса и концепцията, а 
не Украйна, разбирана като самобитност на пейзажа, 
обичаите и духовността. Оттук може да се утвърди 
впечатлението, че романтиците са извършили 
своеобразно откритие на Атлантида и са наложили 
на полското въображение една литературна Украйна, 
родена в сърцата, мислите и строфите на поетите. Една 
Украйна от естетическата утопия, митична и толкова 
въздействаща, че за поляците е невъзможно да отделят 
реалността от въображението, сухия историзъм 
от литературната фикция. Разбира се, изследвана е, 
изследва се и ще се изследва историята на Украйна и в 
Полша, тъй като тя представлява неразривна част от 
историята на Жечпосполита. Но в умовете, чувствата 
и въображението на поляците доминира тази Украйна, 
която е създала романтическата литература.
Защо именно романтизмът става създател на Украйна? 
До известна степен поради същите тези причини, които 
са насочвали погледа на романтиците към Литва. Тоест 
интересът към регионализма, към онези култури, които не 
са унифицирани от цивилизацията, към старинността и 
първоначалата, потвърдени от фолклорната традиция.
Но в очарованието от Украйна се крие още нещо, 
специална добавка от чувства и предпочитания, дори 
очарование от земята, пейзажа, хората. В Украйна се 
откриват качества, каквито не предоставя нито едно 
друго пространство – гранично или вътре в Полша. В 
миналото се смята – като продължение на идеите на 
самите романтици – че Украйна за тях е еквивалент 
на Шотландия, толкова възхвалявана от Английския 
романтизъм като земя на суровата красота и свободата. 
Силно е акцентирано това сравнение, което не пасва на 
основните елементи на романтическия украинизъм – 
степта, коня и казака. Именно в тази последователност, 
която „Мария“ на Малчевски утвърждава: „степ – кон 
– казак… – една душа дива“1. Без тези три елемента за 
романтика ги няма нито квинтесенцията на украинското, 
нито образа на Украйна. И тук никакъв шотландски 
планинец не е необходим. Ако се търси логична аналогия, 
макар и донякъде аисторическа, то тя е по-скоро с каубоя 
и философията за човека, приписвана на основната за 
уестърна триада – пространството, каубоят и конят, 
обединени от идеята за свободата.
1 A. Malczewski, Maria, oprać. R. Przybylski, BN I 48, Wroclaw-
Kraków 1958, w. 48.

Очевидно е, че основният фактор в американската 
култура и митологията на Дивия запад е много по-млад 
от историята на Украйна, дори от нейния романтически 
мит, но коренът на културните въображения и 
емоционалните връзки е подобен. Със сигурност 
представите за свободата, свързана с пространството, 
което не е ограничено от строгостта на цивилизацията, 
прогреса и правото, дава сходни естетически и морални 
плодове.
Сходни, което не означава идентични. Все пак казакът 
е напълно оригинален продукт на степната култура. 
Изключително сложен при това. Той свързва в себе си 
военния дух, рицарското редом с дивото, мрачната 
красота, дори жестокостта. Винаги обаче включва в 
себе си живописна красота, чест и гордост. Затова 
изключително често в литературните перифрази, които 
се отнасят за казака, се повтарят определения като 
„крал на степите“, „господар над господарите“, „крал на 
пустинята“, „брат на коня, син на степта“. Всички тези 
перифрази целят да подчертаят чертите на свободата, 
гордостта (дори владетелска), насищайки образа на казака 
с романтически индивидуализъм.
Казакът в полската литература се превръща във 
въплъщение на романтическия индивидуалист и наследява 
черти на подобни фигури, богато репрезентирани в 
европейската литература, особено байроническата. 
Затова например казашките герои са осъдени на самота, 
тъжни и същевременно очароващи с тази тъжна 
красота. Печално красив описва Гошчински Небаба, може 
би най-известния романтически казак, но повечето 
писатели се придържат към тези черти на казашките 
персонажи. Прилагателното „див“ става задължително 
в индивидуалния и колективния портрет на казаците. 
„Дивото се носеше по улиците и пред погледа“, „В 
светлината на червените пламъци диво се очертаваха 
техните лица“ – това са цитати от популярния в периода 
създател на т.нар. „украински романи“ Михал Чайковски2.
Дивите черти допълват личните имена, избирани от 
казаците. Както предполага Михал Грабовски за героя 
на неговия роман „Каньовският староста“ (Pan starosta 
kaniowski), „името, което носеше, нямаше друга обосновка 
освен казашкия обичай да се избират колкото се може по-
специфични, тоест по-диви имена. Запорожките имена 
винаги имаха своето начало в чудовищността на тялото 
или душата“3.
Обаче това е дивота, която не е поставяна под въпрос 
в морално и естетическо отношение. Вероятно поради 
романтическия интерес към първичността, включително 
към екстремалните състояния като например дивотата. 
Но също така в резултат от дивотата и диващината 
като дефект на човешката природа. Затова много по-
малък е интересът на романтиците към украинския народ, 
селяните, тъй като усещат у него именно податливостта 
към диващина и жестокост, за което свидетелства 
участието в т.нар. „хайдамашко движение“. В това клане, 
разбира се, участват и казаци, но към тях не е насочена 
толкова дълбока неприязън. Тяхната жестокост сякаш 
притежава изкупващото измерение на свободата.
Следователно освен индивидуализма и живописността 
именно свободата, привързаността към нея, са решаващи 
за интереса на полските романтици към казаците, като 
създава около тях аура на особена близост. Казакът 
е третиран в техните литературни произведения не 
само като брат на коня и крал на степта, но и като син 
на свободата. Общността около идеала на свободата, 
изключително ценена от поляците особено след 
загубата на независимостта, прави казаците братя по 
идея, обединени около сходни стремежи. Освен това с 
известно монотонно упорство в тази литература се 
повтаря лозунгът за общност между поляци и казаци – 
както правят Богдан Залески, Михал Грабовски и Михал 
Чайковски, ако се ограничим до ключовите имена. И 
този лозунг не може да се квалифицира като пропаганда 
на полските амбиции за присвояване. Вероятно става 
въпрос също за поддържане на държавната общност на 
бъдещата възкресена Жечпосполита. Но преди всичко 
– за общността в свободата, която не само нивелира 
етническите и културните деления, но и която прави от 
казака спонтанен последовател на извънрелигиозната вяра 
на романтиците – вярата в свободата.
Изворите на тази свобода сякаш се появяват в Украйна 
толкова естествено, както извират геоложките извори. 
Свободата там е функция на пространството. Не само на 
обширното, пусто, непознато степно пространство, без 
свой еквивалент в Европа, но и опасно, непредвидимо, диво. 
Пространство, което не е подчинено от цивилизацията, 
свободно – също като природата. Затова пейзажът на 
Украйна, земята на Украйна много последователно е 
лишаван от чара на спокойната красота, от красотата 
на пълната с деликатно очарование природа. Може би с 
изключение на Богдан Залески. Обикновено степта е не 
само неопитомена, но и опасна – особено за непосветения. 
Затова в основата на сюжета на много литературни 
произведения стоят природни феномени като бурята в 
2 Цитатите са от романа Wemyhora wieszcz ukraiński. Powieść 
historyczna z roku 1768, Warszawa 1924, t. I, s. 47, t. II, s. 107.
3 M. Grabowski, Pan starosta kaniowski. Obraz powieściowo-
historyczny, Warszawa 1856, s. 70.

степта или виелицата („Виелица в степите“ / Zamieć w 
stepach на Грабовски); явления, които са донякъде нормални 
другаде, тук придобиват мащаба на разрушителна стихия.
Полската романтическа литература, която води 
началото си от традицията на „Мария“ на Малчевски, 
остава вярна на тази естетическа и философска визия 
за Украйна. А това е богата и важна за романтизма 
традиция. Тя възприема Украйна като пуста земя, без хора 
и минало, без архитектурни паметници и произведения на 
човешкия труд.
Затова доминираща характеристика на украинското 
пространство става пустошта на полята и степите, 
тяхното – според „Мария“ – „обширно мълчание“, тъга 
и меланхолия. Такива образи на степите и полята има 
много в полската литература. В „Разказите на казашкия 
старшина“ (Opowiadania kurennego) на Михал Грабовски 
можем да прочетем „Няма нищо (…) по-меланхолично от 
самотната езда в украинските поля4“. Същото се отнася 
и за степите, както показва същият автор в просторния 
разказ „Виелица в степите“:

Трудно е да си представим нещо по-тъжно от обширните 
простори, които някога носели името диви поля, а след 
това Запорожие […]. Това е безлесна и безводна степ, 
където дори човешкото жилище изглежда неестествено 
и случайно. Дребните хора сред огромните пространства 
изглеждат като изгнаници5.

А накрая и обобщението на тези наблюдения: „Трудно е да 
си представите колко страшно и тъжно е в степта!“6. 
Тази печална пустош получава поне двойствена мотивация 
– метафизично-екзистенциална и социологично-
историческа.
Метафизиката и битието имат своите корени в 
прастарите разбирания и народни вярвания, свързани 
с интензивното насищане на украинските простори 
със силите на злото, демони, на които околното 
пространство и природата предоставят обиталища. 
Особено степта, в която „дяволът (…) издига вихри“, 
а „злият дух без препятствия си играе и капризничи“7, 
обърквайки човешките съдби. Доказва това и 
„Каньовският замък“ (Zamek kaniowski), в който злото 
сякаш всемогъщо властва и се стреми към триумф 
на сатаната. А човешките съдби и историческите 
събития донякъде са дело на дяволската интрига. Затова 
Гошчински може да използва експресивното определение: 
„дяволът се издигна с гребена на пожара“, по повод на 
пепелището от опожарения от хайдамаците замък в 
Каньов.
Също така под земята се случват тайнствени и страшни 
процеси, влияещи на мислите и психиката на хората, на 
тяхната меланхолична и печална нагласа. От разказа на 
старата жена в „Каньовският староста“ разбираме, че:

често хората слушат как около града [Бутуини] дълбоко 
в земята нещо стене и плаче. Казват, че това е започнало 
по време на големите войни, които там някога са се 
водили и в които много хора загинали, и досега човешката 
кръв, макар и смесена с пръстта, не може да се успокои8.

Злите сили, сатаната, плачещата кръв – това е 
едновременно най-близкият кръг на човешкото битие, 
дори принцип на съществуването. Но същевременно 
пустотата на пространството, словото на земните 
недра могат да доведат до философски песимизъм, до 
убеденост в безсмислието на съществуването именно 
тук, в огромните пространства, почти изцяло завладени 
от преходността. […]
Но тази пустота има и социологическа интерпретация. 
Поне двойна, като и двете присъстват в романтическата 
литература. Михал Грабовски, който винаги се интересува 
от социологическото задълбочаване в живота в Украйна, 
приписва много негативни последици на беглите връзки, 
свързващи украинските магнати със земята, в която 
имат своите имения:

След магнатите, собственици на огромни украински 
имения, не останаха никакви изградени паметници, нито 
нещо, което да отговаря на тяхната собственост 
и значение. Любомирски, конкретно единственият и 
последният от тях, който по-дълго оставаше тук 
[…], живееше в бедна сграда. В Уман Потоцки нямаха 
приличен дом. […] Дворецът на князете Яблоновски 
[…] сега е дърводелски цех и дори не е достоен за друго 
предназначение. […] В това няма нищо странно, когато 
помислим, че полските панове никога не са живели в тази 
страна […] Тук живееха единствено техните чиновници 
или бедните арендатори, работещи за прехраната си9. 

Цивилизационното отсъствие на собствениците на 
големите имения в известна степен подсилва и старата 
местна склонност към самотен живот, в дървените 

4 M. Grabowski, Opowiadania kurennego, Żytomierz 1860, s. 35.
5 M. Grabowski, Zamieć w stepach. Opowiadanie obywatela z polskiej 
Ukrainy w pierwszych latach XIX wieku, Petersburg, 1862, s. 34.
6 Пак там, s. 71.
7 Пак там, с. 72.
8 Pan starosta kaniowski, s. 90.
9 Пак там, с. 143.
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колиби, разпилени по пустото пространство. А също така 
оригиналната структура на организирания казашки живот 
в Запорожката Сеч. Тази известна организация, независимо 
как бива оценявана (изключително критичната гледна 
точка представя Хенрик Жевуски в романа „Запорожец“), 
представлява затворена общност, отделена от живота, 
концентрирана около военната строгост на културата 
на самотните мъже. Тази специфична социология 
на украинския бит е отворена към импулсите на 
метафизичната пустота и самотност, а също така към 
поетическата меланхолия на съществуването, привикнало 
със смъртта и небитието. Но не само. Романтическата 
литература разполага в колорита на Украйна и пурпура 
на кръвта. Това не е единствено печална страна на 
меланхолията, но и – за някои – преди всичко естетическо 
пространство на ужаса. Това е предопределено и от 
интереса на романтиците към френетичните настроения, 
описанията на насилието, към бароковия theatrum mundi, 
изпълнен с ефектите на страшното, с цветове, жестове 
и поведение, пасващи на въображението, изпълнено с 
ужасното.
Вдъхновение за въображението и основа за хоръра 
представляват познати исторически събития – 
хайдамашкото въстание (т.нар. „колиивщина“) от 1768 г. 
Особеното засилване на крайното насилие спрямо поляци 
и евреи […], както и ужасните наказания създават кървав 
спектакъл. Младоженецът в „Сватба“ на Виспянски 
казва: „заклали моя дядо с трион, ние всичко сме 
забравили“, макар че от галицийското клане до сценичното 

време на драмата са минали приблизително толкова 
години, колкото отделят хайдамашкото въстание от 
романтическите произведения. Но романтиците нищо не 
са забравили, напротив – експлоатират темата с всички 
възможности на естетиката на хоръра. Така, както 
днешното американско кино прави с битките между 
индианците и белите заселници, а тогавашните писатели 
за Великата френска революция. „Колиивщината“ е тема 
от черната домашна легенда, поддържана от мемоарни 
свидетелства от периода, за първи път претворена в 
литература, често във велико изкуство, доказателство за 
което е драмата „Сребърният сън на Саломея“ (Sen srebrny 
Salomei) на Словацки. Най-вероятно без очарованието 
от романтическата френезия темата за хайдамашкото 
клане не би направила такава кариера и не би се утвърдила 
толкова силно в представите за Украйна и нейния дух, за 
самата същност на бита на живеещите тук хора.
Както обикновено при украинската тема, така и 
историческият феномен на клането не намира еднородна 
трактовка. За него се говори като за класово явление 
– както прави това Гошчински в „Каньовският замък“; 
както и като за ефект от духовната другост на полската 
и украинската култура (както обикновено постъпва 
Михал Чайковски, и до известна степен Словацки); а 
накрая и в политически категории като явление, което се 
вписва в поредицата от сблъсъци между Русия и Полша, 
по-конкретно за руски заговор срещу Жечпосполита, 
реализиран чрез украинците.
Както и да се определят причините, тоест социологията 
на бунта, в неговото протичане се прибягва до подобна 
или идентична техника на описание, което представлява 
своеобразна черна литургия на клането. Променлива може 
да бъде идеологията, а не естетиката, чиито корени са 
във френетичното и хоръра. […]
Събитията от 1768 г. са навлезли в литературата 
чрез творби, които понякога се отличават с величие. 
Автентичният материал, от който се стича кръв, 
наситен с вкуса на убийства и отмъщения, подсилва 
романтическата лудост, крайните емоции и драстичните 
реалии, които моделират света според принципите на 
естетиката и хоръра. Без новия романтически стил на 
повествуване историческият епизод, известен като 
„колиивщина“, би останал ням вик или черна домашна 
легенда за едни и завещание на свободата за други. 
Романтизмът му дава редкия шанс да промени своята 
позиция, да премине от сферата на историческите 
документи в литературното битие. Да добавим – със 
забележително въздействие и изключителни последици 
за образа на Украйна. В него освен дивата красота, чара 
на първичното, за постоянно са се утвърдили ужасът и 
заплахата, болката и насилието. Появила се е Украйна на 
хоръра, едно от най-важните естетически открития, 
което завладява и въображението на възприемателите 
на литературата. В техните съзнания съществува 
тази Украйна, която са създали Гошчински и Малчевски, 
„Сребърният сън на Саломея“ и многобройни романисти, 

Яцек 
Малчевски, 
„Вернихора“

Мария

Из Песен първа

I
Хей, ти, с коня бърз, де си литнал, казаче?
Видя ли как заек през степите скача?
Дали с мисъл волна, уловил свободата,
се надбягваш на воля с украинския вятър?
Или твоята мила те чака сред нивите,
тъжна думка припяваш нетърпеливо,
че и шапка си килнал и охлабил юздите,
дълги облаци прах по пътя излитат.
На лика ти загара сякаш плам разжарява,
като блясък в полето радост го озарява.
Конят див като теб е, но за тебе послушен
протягайки шия, пори вятъра шумен.
Черноморецо, бягай, отбий се встрани,
да не блъсне колата ти той, на степите син, 
И ти, черна птицо, що горе кръжиш,
всекиго поздравяваш и нещо таиш,
побързай и своята тайна кажи
на казака, после кръг завърти.

II
Летят – на залезното слънце през лъчите
и на вестители небесни те приличат
и дълго, дълго още ехти звън от копита
в широкото поле, с мълчание покрито, 
ни смях на шляхта, ни на рицарството гласовете
и само вятър тъжно свежда класовете. 
Само въздишки гробни, тих стон под тревите
върху венци от слава почиват си дедите.
Тъй дива музика, ала слова по-диви
духът на стара Полша завеща на живите.
Щом цялата є чест е в храст на степна роза
чие сърце, чие, от жал не се пробожда? 

III
Казакът мина извори с бездънни водни жили,
и храсти, дето вълци и татари са се крили,
до хълм един долитна (бе минавал нявга,
там, знаеше, упир погребан е отдавна)
свали си шапката, три пъти се прекръсти
и после като вятър полетя чевръсто.
А конят пъргав само изпръхтя и тръгна,
от нищо несмутен, смело напред забърза.
Тъмният Бох по гранита сребристи струи вие,
а покрай воденицата враг в лозето се крие.
Казакът смел и верен, с бърз поглед го открива,
а конят пъргав, предан, казака той разбира
и през ливади цветни и тръни се провира,
по-лесно и от антилопа пъргава прескача,
като стрела във лък обтегнат е казакът,
стаен е до седлото, зад коня си прикрит е,
той, кралят на пустинята през пустошта прелита.
Степ – кон – казак – мрак – една душа дива.

Кой може да му забрани да разиграва коня?
Изчезна в бащината степ и няма кой да го догони.   
 

Из Песен втора

„Летим със кулига, летим
дни и нощи наред
Весели, луди, все напред.
Кои сме, отде сме? Под маската скрити
ще отвърнем на този, който попита
със смях и със вик.
Охота без мяра
вратите отваря.
Че ний, краковянки, стар пилигрим,
Евреи и циганки, в танц се въртим.
Дяволи, врачки
почукват чаши
Летим с шейните
Лети с нас и врявата

лети смехът празен.
Ти карнавала полски познаваш ли?“

„Тук не може да влезете – не се празнува –
Пан Мечникът в битка с татари воюва.“
Слугата тъй дръзките гости възпира
но при вратите те вече напират. 
И щом започнаха да свирят, пеят и лудуват,
врещят и пляскат маските и шумно да танцуват
да мятат чужди дрехи, хартиени чела,
с жив поглед, ала мъртви, летящи в кръг лица,
цвят, блясък, сенки, размиваха се в полет.
И пъргаво, и шумно скачаха наоколо.
Тъй на слугата зашумя главата
и мисълта му почна да се мята,
гледаше, без да може да възпре нещата.
С евреи, цигани и дяволи се смя,
очи премрежил, впусна се в игра, 
а маски покрай него скачаха, играеха,
а маски любопитството му хранеха,
издуха устни, рогове надуха,
ръце отпуснаха и спряха да танцуват,
и с остри гласове, с пригласящи им флейти 
изкряскаха те песен, в своя хор безреден:
 „Смъртта помита всичко в този свят,
червей излюпва се в буйния цвят.“

Превод от полски: МАрГрЕТА ГриГОрОВА

Антони Малчевски

начело с Чайковски, Грабовски и Жевуски. А по-късно, 
разбира се, и „С огън и меч“.
С годините именно този печален и опасен образ все повече 
се променя в стереотип. Триумфира естетическото 
наследство на „Мария“ на Малчевски и „Каньовският 
замък“ на Гошчински, заедно с урока по исторически 
фатализъм. Финалът на „Каньовският замък“ 
(„Затръшна се портата на ада след войната. Отново 
този мир и същите тези престъпления“10) е четен като 
историософска максима, която разполага и съвременната 
полско-украинска тема в безизходния кръг на ненавистта 
и престъплението. Чак до известния роман на Влоджимеж 
Одоевски „Ще засипе, завее всичко…“ (Zasypie wszystko, 
zawiee...). Заслужава си да се замислим дали тук наистина 
можем да говорим за особено насищане на историята 
на Украйна с исторически фатализъм, или също така за 
изключителното значение на романтическата традиция, 
за фаталната сила на нейното разбиране за Украйна – 
красива, печална, кървава и опасна.
Именно тази представа за Украйна, преобразувана в 
стереотип, напълно измества другото литературно 
романтическо предложение, изпод перото на Богдан 
Залески. А това е войнската традиция на казашка 
Украйна, нейните бойни постижения на страната на 
Жечпосполита, без кървави сблъсъци и кланета. Украйна на 
абсолютното опоетизиране, но без ужаса, без заплахата и 
метафизичната пустота, цветна, възпята, по свой начин 
красива, по-скоро меланхолична, а не заплашителна. […]
Тези отделни литературни традиции, които препращат 
към различни представи за Украйна, никога не са били 
помирени, а с времето отслабва чарът на „сладката“ 
Украйна на Залески, докато значение придобива Украйна 
от романтическия хорър. Под натиска на силите на 
злото и насилието, които изпълват ХХ век, именно тя 
сякаш съдържа истината на историческите познавателни 
диагнози и влиза в близък емоционален контакт със 
съвремието. Оттук – предполагам – е триумфалната є 
победа и едновременно нарастващата анахроничност на 
Залески.
Независимо от това поляците не са пропилели своите 
връзки с Украйна, която в продължение на няколко века 
е била и техен дом. На своя образ, а по-скоро дори на 
образите на Украйна, са дали благородна литературна 
украса, често с ранга на шедьовър. А чрез историята 
и природата на Украйна са успявали да уловят 
трагичността на човешката съдба, тъгата и небитието 
на екзистенцията, както и моралните дилеми, от които 
не бяга високата и смела литература.

 
Превод от полски: КриСТиЯН ЯНЕВ

Преводът е направен по: Alina Witkowska, Dziko – pięknie – 
groźnie czyli Ukraina romantyków. – Teksty Drugie, nr 2, 1995, 
ss. 20–30.
10 S. Goszczyński, Zamek kaniowski, oprać. H. Krukowska, D. 
Zawadzka, Białystok, 1994, w: 1057–1058.
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Ярослав Лавски

„Мария“ – „Конрад Валенрод“? 
Една от литературноисторическите загадки или дори 
тайни, върху които си струва да разсъждаваме при 
четенето и интерпретацията на „Конрад Валенрод“, е 
въпросът как поетичният свят на това произведение се 
отнася към поетичния свят на „Мария“ на Малчевски. И 
в този случай не става дума единствено за сходствата 
между творбите, за отличията им, описани вече от 
Маурици Мохнацки в книгата „За полската литература 
през XIX век“ (O literaturze polskiej w wieku XIX, 1830). 
Става дума за един по-труден проблем: кога преди 1830 
г. Мицкевич е можел да прочете Мария на Малчевски1. 
Да го кажем ясно: лесно е да се изброяват аргументи 
против тезата, че авторът на „Конрад Валенрод“ 
преди или по време на писането на това произведение е 
познавал поемата на малко известен поет, чиято книга 
е излязла през август 1825 г. във Варшава. Нещо повече, 
„Мария“ не е (все още!) пожънала голяма литературна 
слава, тиражът не е бил разпродаден, а самият автор е 
напуснал този свят още през 1826 г. Това са безспорни 
факти. Но те не отменят важността на този въпрос. 
Зофия Стефановска, авторка на една отлична студия, 
описваща Мицкевичовото четене на „Мария“, обръща 
обаче внимание, допуска възможността Мицкевич да е 
чел поемата на Малчевски още в руския си период:
„Но как Мицкевич като поет е чел Мария? Знаем ли нещо 
за това четене? Въпреки липсата на преки признания, 
нещичко все пак знаем, а за нещо може и да се досетим. 
Може например да предположим, че написаната през 
1828 година „украинска балада“ „Съгледвачи“ (Czaty) 
– базирана, както се твърди, също като „Мария“ на 
разкази за истински случай, с демоничния Воевода, 
който предприема коварно покушение от засада – не е 
възникнала без познаването на най-прекрасната творба на 
украинската школа“2.
И по-нататък изследователката разсъждава за 
влиянието на изграждането на образа на Воеводата върху 
цяла галерия от подобни образи; най-сетне преминава към 
анализ на откъси от „Пан Тадеуш“, където в „Епилога“ се 
появява, включен от поета, един ред от „Мария“: „Дори 

1 За това ще намерим много малко информация в изданията 
на „Мария“ и на „Конрад Валенрод“. Тази тема се избягва. 
Авторът на „Увода“ към цитираното издание на поемата (цит. 
пр., стр. C-CIII) е решил проблемът по следния начин: 
I. „Конрад Валенрод“ се е появил в литературния контекст не 
само на творбите на Байрон и Уолтър Скот, но преди всичко на 
две полски поетически повести от периода преди въстанията: 
„Мария“ на Антони Малчевски (1825) и „Каньовският замък“ 
(Zamek kaniowski, 1828) на Северин Гошчински. Концепцията 
на Мицкевич за ролята на картините от действителността, 
на чийто фон се разиграва действието, е била различна от 
концепцията в тези две поетически повести. 
При Малчевски и Гошчински описанията на пейзажния фон на 
действието са представлявали относително самостоятелна 
част от произведението. Чеслав Згожелски (Od Oświecenia 
ku Romantyzmowi i współczesności, Kraków 1978) е на мнение, 
че Гошчински се е стремял да създаде сетивна, пластична 
действителност, а Малчевски е наблягал на емоционалната 
стойност на повествованието. Мицкевич действа другояче: 
той преди всичко силно е желаел създаваният от него 
свят да се превърне в знак за идея, символичен израз на 
проблематиката за съдбините на човека и нацията. Гошчински 
рисува „портрета“ на действителността, придавайки на 
повествованието си подчертано епически характер. Малчевски 
е подчинявал описанието на желанието за изразяване на 
чувствата на разказвача и героите. А според замисъла на 
Мицкевич повествованието е трябвало да има алегоричен и 
символичен характер. 
II. Малчевски преди всичко се е стремял към лиризиране на 
повествованието: В „Мария“ преобладава тоналността 
на рефлексията, атмосферата на размисъл, разказвачът 
предпочита да не формулира подчертани умозаключения. 
Мицкевич – напротив: повествованието изобилства от 
лаконични обобщаващи оценки, по-близки до стила на етичната 
сентенция. В сравнение с „Мария“ разказвачът е много по-
сдържан в разкриването на своите чувства – формулира 
рефлексивни обобщения, придаващи на повествованието 
универсално измерение. Обобщенията на Малчевски ни 
препращат към образността на класицизма (алегоричните 
персонажи на Славата, Смелостта, Ласкателството). 
Мицкевич не предлага такъв ракурс: той използва фолклорните 
образи, оставяйки настрана класицистичния репертоар от 
топоси. 
– Да добавим: такова описание на отношението „Мария“ – 
„Валенрод“ не обяснява нищо. Чел ли е Мицкевич „Мария“? Не 
знаем. Нещо повече: трудът на Гошчински, издаден през 1828 г. 
не може да представлява същия контекст за „Валенрод“ като 
издадената в средата на 1825 г. „Мария“. 
2 Z. Stefanowska, Mickiewicz jako czytelnik „Marii” Malczewskiego, 
w: W 170 rocznice wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, 
red. Kolbuszewski, Wrocław 1993, s. 251.

и Смелостта закършва си крилете“3,4. Не бива обаче да 
се ограничаваме само до баладата. Трябва да обогатим 
хипотезата с нови сюжетни линии или дори да издигнем 
друга хипотеза: Мицкевич е чел „Мария“ преди (или 
успоредно с) писането на „Конрад Валенрод“ и това 
е оставило важен отпечатък върху литовската му 
поема. 
Първо биографичните аргументите, за които бихме 
могли „да се досетим“. Както е известно, когато е 
излязла „Мария“, Мицкевич живее в Одеса, в Украйна. Не 
е възможно там да не са чували за украинската поема, за 
„Мария“ или за самия Малчевски. Мицкевич се движи сред 
начетени, културни хора, които поддържали постоянна 
връзка с Варшава. Снабдява се с книги от различни 
източници: получавал ги е от приятели, които не може 
да не са били чели „Мария“. Да добавим, че поемата 
не е била приета толкова хладно, колкото понякога се 
твърди. Времето, изминало от издаването на творбата 
до кончината на Малчевски, е прекалено малко, че да 
получи критически отглас. Смъртта на автора не 
отслабва, а разпалва интереса към „Мария“. Дори и да 
не са я чели, извън страната са чували за Малчевски и за 
„Мария“5. Мицкевич е поддържал връзка със семейството 
на Юлиуш Словацки, в което са били чели „Мария“; 
а самият Малчевски е бил нещо като член на тази 
фамилия6. Дори ако Мицкевич не е бил прочел „Мария“ 
в Одеса, където е започнал да пише „Конрад Валенрод“, 
можел е да се запознае с нея в московските среди, където 
не лисвали поляци – пътешественици, приятели. Много 
добре е знаел какво се случва във Варшава. Доказва го 
трактатът-памфлет „За варшавските критици и 
рецензенти“ (O krytykach i recenzentach warszawskich, 
1829)7. Във Варшава се намирал неговият „довереник“ 
Антони Едвард Одинец (от края на 1825 до 1828 г. 
той е бил в столицата), комуто Мицкевич възлагал да 
продава книгите му. Освен това Одинец в своите – не 
будещи пълно доверие – „Писма от пътувания“ (Listy z 
podróży) три пъти споменава Малчевски. Навярно веднага 
след публикуването є е чел и „Мария“. Може би той я 
е изпратил на Мицкевич, уведомил го е за съдбата на 
Малчевски. 
Защо тогава Мицкевич, който в парижките си лекции 
толкова хвали „Мария“ и нейния автор, по онова време 
никога не казва нищо, не споменава, че е чел поемата, 
и то чак до част III на „Задушница“? Отговорът – на 
пръв поглед – изглежда прост. Малчевски – това е бил 

3 Пак там, с. 251-252: „Заедно с този ред Мицкевич е възприел и 
изразителната рима:

И вдигне ли очи към мъките му клети, 
Дори и Смелостта закършва си крилете… (Прев. Блага 
Димитрова) Б. пр.

4 Цитатът е даден по превода на Блага Димитрова. Б. пр.
5 Пътешестващият в Алпите Михал Подчашински пише още 
през 1927 г. за „автора на „Мария“; сравни: M. Strzyżewski, 
Michał Podczaszyński – zapomniany romantyk, Toruń 1999, s. 36-37; 
Z. Przychodniak, Dwie wiadomości o Antonim Malczewskim w prasie 
warszawskiej z 1826 i 1827 roku, „Pamiętnik Literacki” 1985 z. 2.
6 Вж.: S. Makowski, Słowacki – kontynuator Malczewskiego, 
„Przegląd Humanistyczny” 1996, z. 2, s. 86.
В кръга на семейство Янишевски в Кшеменец „Мария“ е била 
една от основните книги, четени у дома. Чела я и майката на 
Словацки. Чели са я Александра и Херсилия Бекю, чел я е най-
сетне и младият Словацки. (…) Следователно Мария е била 
четене както в Кшеменец, така и в къщата на семейство Бекю 
във Вилнюс. 
7 Поетът го е публикувал през 1829 г. в петербургското издание 
на „Поезии“. Вж. M. Stryżewski, Twórczość krytyczno-literacka 
Mickiewicza na tle przemian polskiej krytyki literackiej do roku 1830, 
w: 170 rocznicy wydania „Ballad i romansów”, s. 65-76.

друг романтизъм, това е бил вече онзи романтизъм, 
който асимилира мистичния, религиозния опит и го 
свързва с екзистенциалната катастрофичност. Но нека 
кажем още нещо: Мицкевич навярно е дължал много 
на „Мария“. Най-вероятно тя му е отворила очите за 
друго, дълбоко трагично измерение на съществуването. 
Защото не е имало основания да се смята, че авторът 
на IV част на „Задушница“ и на „Кримските сонети“ 
най-сетне – след патетичната „Гражина“, едно все 
пак новаторско произведение – е започнал сериозно 
да пише някаква трагедия. Напротив – в Русия той 
се наслаждава на света, в Крим съзерцава природата, 
създава екзистенциална панорама на душата, но и 
хедонистичните одески сонети. Не е изключено 
„Мария“ да е била именно вдъхновението, завръщането 
на Мицкевич към националните, трагичните теми. 
Трябва обаче да се каже, че Мицкевич не е имал причина 
да говори, че се е вдъхновил от Малчевски, и то поради 
някаква амбиция: защото „Мария“ е била и по-дълбока, 
и поетически по-богата от „Гражина“. Освен това е 
съдържала такава визия за света, която още не можела 
да се хареса на младия поет: тъмна, финалистична, 
фаталистична, пропита с песимизъм както в 
индивидуално, така и в национално измерение. Мицкевич 
не е бил длъжен нито да копира, нито да приема този 
образец. В условията на „приятното заточение“, в което 
във въображението му ударът от скъсването с Литва 
(в най-обща перспектива) се смесва с удоволствията на 
кримския, одеския Бахчисарай, „Мария“ не може да е била 
приятно четиво: нито е вдъхвала сили (с песимизма си), 
нито е можела да послужи като оправдание за пасивната 
поетичната пауза, за светските любовни приключения. 
Но навярно е била прекрасно четиво, в смисъл, че 
е отворила въображението на Мицкевич за света 
на трагичното. И само един-единствен път в 
творчеството на Мицкевич – именно във „Валенрод“, 
трагичното измерение се е оказало също толкова силно, 
а може би дори е „победило“ ейдетичното измерение на 
света. Такъв триумф на трагичното вече няма да има 
в III част на „Задушница“, където вместо Халбан ще 
се появят магичните помощници на прогресиращата 
метаноя на героя, а сред тях девствената Ева. Мицкевич 
вероятно е прочел „Мария“ така, както големите поети 
четат понякога творбите на своите конкуренти: с 
възхищение, завист, признание, усвоявайки „урока по 
великолепие“, но мълчейки, не споменавайки името 
на този, който ги е вдъхновил. До време. Защото 
вече зрелият Мицкевич ще е в състояние да отдаде 
дължимото на полския Байрон8. 
Тук трябва да се спомене и за култовото отношение към 
Байрон – то свързва Малчевски с Мицкевич, който години 
наред е превеждал „Гяур“. 
Имаме ли следователно основание да разсъждаваме дали 
„Мария“ е послужила като вдъхновение за „Валенрод“? 
Според нас – да. Това не бива да се възприема – ако към 
литературата и Мицкевич се отнасяме преди всичко 
като към поет, който също се е учил и се е учил дълго 
– като „атака“ срещу величието, самобитността на 
автора на „Задушница“. Ще изброим в импровизиран ред 
забелязаните сходства, съвпадения9: 
8 Виж 30. лекция от „Славянска литература“ (на Мицкевич) от 
втори курс и 5. лекция от трети курс. 
9 С изследване на аналогиите и различията в картината на 
света се занимава в откривателската си студия М. Żmigrodzka: 
Dwa oblicza wczesnego romantyzmu (Mickiewicz – Malczewski), 
„Pamiętnik Literacki“ 1970, z. 1, разглеждайки обаче „Мария“ 
по отношение на първите две поетични сбирки на Мицкевич, 
което неминуемо е довело до констатацията, че все пак двете 

Мариите на романтиците

Михал Андриоли. Корица на поемата „Мария“ от Антони 
Малчевски

Михал Андриоли. Илюстрация към поемата „Мария“ на Антони 
Малчевски.  Мария с баща си. 1876
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А. И двете произведения митологизират националното 
минало: „Мария“ – XVII век, „Конрад Валенрод“ – 
XIV век. И в двете историческият костюм служи 
за показване на съвсем съвременна ситуация: и при 
Малчевски, и при Мицкевич става дума за усложнения 
от екзистенциално-историческо естество („Мария“) 
или от историко-екзистенциално („Валенрод“). Не 
е трудно да се забележи, че до 1828 г. Мицкевич не е 
имал огромни постижения в тази област. Елементи на 
такъв личностен конфликт, който влиза в контакт с 
историческа проблематика, има в „Живила“ и „Гражина“, 
но в зародишна, хероична, депоетизирaна форма. Едва 
„Мария“ е дала пример за произведение, в което двете 
линии на конфликта трагично се преплитат, като в 
същото време любовната трагичност има „лирична 
мотивация“ , бива показана през призмата на любовните 
диалози на влюбените. И в двете произведения, 
Отечеството, побеждавайки, убива любовта на Вацлав и 
Мария, на Алдона и Конрад. При това я убива трагично, 
убива я и буквално. Смъртта на единия герой предизвиква 
смъртта на другия. Мицкевич е променил само начина, по 
който се решава конфликтът и Алдона остава с Конрад 
– но вече в кулата – недостъпна до самия край, скрита, 
откъсната от съпруга си. И в двете произведения – 
което изобщо не е толкова байроновско – той и тя са 
съпруг и съпруга; в „Мария“ на Малчевски, и Валтер, 
и Мария нямат майки; във „Валенрод“ родителите на 
Конрад загиват, убити от похитители – кръстоносците. 
И в едната, и в другата творба трагичната съдба е 
наследство от националната съдба и злощастието на 
семейството. Мезалиансът в „Мария“ е резултат от 
волята на майката на Мария; във „Валенрод“ смъртта 
на родителите е кошмарен призрак, навестяващ го в 
сънищата му. 
И да кажем ясно още нещо: може би тогава Мицкевич не 
е бил в състояние да приеме екзистенциалното внушение 
на „Мария“: „Че тук, на този свят Смъртта / помита 
всичко без следа…“. Затова е активизирал своя Конрад. 
Превърнал го е в направо биографично невероятна фигура: 
неговата съдба започва там, докъдето се простира 
взорът на Малчевски, когато Слугата и Вацлав поемат на 
път, за да отмъстят. Това последното, отмъщението, 
вече никак не му е било необходимо на Малчевски, когато 
е умирал. Преливащият от енергия Мицкевич решил 
„мисълта за предателството“ да бъде движещата 
сили на неговия трагичен херос. През 1826 г. Мицкевич 
вече e бил достатъчно добре оформен поет, та да се 
поддаде без рефлексия на очарованието на поезията на 
Малчевски. Той е вървял в друга посока, различна от 
тази на Малчевски, вървял е към Историята; имал е 
далечен – макар и будещ тревога, хоризонт, имал е много 
време. Малчевски не е имал време. Искал е само да вложи 
трагичния си опит за света в поема-мит. Мицкевич е 
бил изпълнен с желание да живее и да действа. Ала в това 
действие – и тук интелектуалният стимул от страна 
на „Мария“ навярно е бил разтърсващ – се проявявала 
една трагична черта. Поради това е създал, извел 
валенродовия план за действие, макиавелистката измама 
с цялата последователност именно във „Валенрод“ – но 
му е придал неизбежния отпечатък на индивидуалния 
трагизъм. 
B. Мицкевич, рисувайки образа на Алдона, може би е 
виждал във въображението си лика на Мария. Много 
неща ни навеждат на тази мисъл. Първо: лиризацията на 
литовската героиня10. Дотогава жените на Мицкевич 
или са предателки на любовта, проекции на неговите 
страхове, героини, възлюбени, или видения, към които 
го връща паметта, или ангели фантазми. Сега се е 
появила красива, родна жена (Мария – Украйна, Литва 
– Алдона), обичаща и нещастна заради тази си любов. 
Отъждествяването на жената и родината тук е 
същото. Само че при Мицкевич то има действено 

поетики, двете картини за света са радикално различни. 
Изследователката се захваща със същата тази тема – и пак 
стига до извода, че различията са съществени – в студията си: 
M. Żmigrodzka, Historia i romantyczna epika, в: M. Żmigrodzka, 
Przez wieki idąca powieść. Wybór pism o literaturze XIX i XX wieku, 
red. M. Kalinowska, E. Kiślak, Warszawa 2002, s. 138: 
Както „Мария“, така и „Каньовският замък“ или „Ян Белецки“ 
се различават от „Гражина“ или „Конрад Валенрод“ дори по 
самия начин на формиране на темата. Мицкевич, обръщайки се 
към историята на средновековна Литва, рисува ситуацията на 
социално разслоена, но единна и културно еднородна общност, 
заплашена от външен враг. Тази ситуация определяла по един 
категоричен начин характера на моралните конфликти на 
героите и била основа за понятна метафора на съвременните 
проблеми. 
Авторите на поеми за историята на шляхтишка Полша 
показвали обаче разкъсващите ги вътрешни конфликти, които 
по различен начин се отразявали на индивидуалните съдбини на 
героите, без задължително да ги определят. Най-малкото също 
толкова важна – ако не и по-значима роля, играела, особено в 
„Мария“ и „Каньовският замък“, общата философско-морална 
концепция за света, песимизмът или метафизичният или 
историософският агностицизъм. 
10 Сравни: P. Chmielowski, Kobiety Mickiewicza, с. 57:
Алдона не е историческа личност, нещо повече, струва ми се 
дори, че в езическа и варварска Литва тя би била извънредно 
чудато явление; простотата на обичаите и простотата 
на чувствата със сигурност не са позволявали на жените 
да разнищват тъканта на сантименталността, която в 
европейските общества може да се наблюдава едва с появата на 
романтичната поезия. 
Мария като персонаж също е била упреквана в 
сантименталност или е било констатирано, че е 
сантиментална героична жена. 

измерение. Алдона е вътрешният фантазъм на Конрад, 
но от гледна точка на действието тя е решаващата 
личност (влизането в манастир), която оказва влияние на 
действието (избора на велик магистър). Има един общ и 
за двамата поети мотив, който те развиват в различни 
посоки: на гроба, гробницата. Мария бива представена 
като красив, макар и монументален персонаж, гробница 
на любовта. Мицкевич затваря тази красота в реална и 
символична гробница: сякаш затваря любовта в ковчега 
на миналото, създавайки странна, много вълнуваща 
ситуация, когато обектът на любовта е съвсем, съвсем 
близо, но няма как да го докоснеш; може да целунеш 
само кулата, стената. Мария-гробницата е образ на 
онтологичната дисхармония на духа и тялото (небето 
и земята); а Алдона е фантазъм, спасен чрез затваряне 
от въздействието на времето, на старостта. В този 
смисъл е по-лесно да се помни, отколкото да се вижда, 
наблюдава. […]

Малчевски чете Мицкевич?
Завършвайки тази епизодична разходка по следите на 
мотива11, трябва да се върнем към един интригуващ, 
макар и донякъде обгърнат в тайна въпрос – дали на свой 
ред Малчевски, пишейки „Мария“, е познавал първите два 
поетични тома на Мицкевич? Дали са го вдъхновили? 
Както помним, в част II на „Задушница“, като вижда 
ангелската (ала неспасена) Зошя Гусларя възкликва: „Туй 
не е ли там икона на светата ни мадона? или ангелски 
е образ?“12 В част IV на пиесата, изпаднал в любовен 
афект, Густав рецитира името на възлюбената си, 
а майката тълкува това като израз на екзалтирана, 
литанийна набожност. В баладата „Свирач“ (Dudarz) 
името на любимата се оказва името на „Пресветата 
Дева“. Примерите, че Мицкевич е бил под силното 
въздействие на култа към Дева Мария, са много повече. 
Юзеф Уейски вече е забелязал и описал „баталистичните“ 
аналогии между „Мария“ и „Гражина“. Композиционната 
схема на битката във II песен на „Мария“ е подобна – 
според тази хипотеза – на тази в „Гражина“. Въпреки 
това още Еугениуш Кухарски в рецензията си за 
монографията на Уейски специално е подчертал, че е 
трудно да си представим „Мария“ без „Задушница“13.
И ако интерпретацията на това как Мицкевич е чел 
„Мария“ може наистина да е вълнуваща, то обратното 
упражнение изглежда априори обречено на провал. И все 
пак, Малчевски може да е познавал поезията на „младия“ 
Мицкевич. От 1828 г. чак до смъртта си авторът на 
„Мария“ живее във Варшава. Както пише Витолд Билип: 
„Мицкевич е познат и популярен в Кралството14 още по-
рано, преди с творчеството му да се заеме варшавската 
романтична критика15“. Възможно ли е Малчевски да не е 
чувал не само за „Балади и романси“, но и за имитациите 
им – за издадените през 1824 г. във Варшава и осмени от 
литературната публика балади на Стефан Витвицки? А 
може би Малчевски се е запознал с творбите на Мицкевич 
едва след като е завършил „Мария“? Защото с Юзеф 
Б. Залески той ще се запознае чак в момента, когато 
завършената „Мария“ ще стигне до печатницата. 
С огромна предпазливост бихме искали да обърнем 
внимание на съществуването на няколко мотива, които 
– макар и често срещани в онази епоха, се появяват в 
„Мария“ и във вилнюско-ковненската „Задушница“. Част 
II на „Задушница“ се свързва с „Мария“ чрез цитат от 
Хамлет на Шекспир, който – да припомним – е и мото на 
„Манфред“ на Байрон – при Малчевски това е краят на 9. 
бележка към поемата, при Мицкевич – мотото на част 
II на пиесата. Малчевски, доказвайки в тази бележка, че 
„границите на умствените ни възможности несъмнено са 
неимоверно стеснени по отношение на безкрая, който ни 
заобикаля“, се позовава в края на авторитета на автора 
на „Крал Лир“: „Редно би било да поискаме позволение 
от физиците и метафизиците, на които бихме могли 
да кажем, повтаряйки думите на Шекспир: There are 
more things in heaven and earth, that are dreamt of in our 
philosophy. Има много неща на земята и небето, за които 
нашата философия дори не е и мечтала“16. 
При това да отбележим, че същият този текст на 
Шекспир във версията на превода, даден при Мицкевич, 
има малко по-различна форма, става сякаш малко по-
радикален, метафизичен, тъй като вместо „неща“ имаме 

11 Става дума за мотива на девицата ангел и мадона, разгледан в 
предходната част. Бел. прев.
12 Цитатът е даден по превода на Слава Щиплиева от 1938 г.. Б. пр.
13 Кухарски пише: „… не е бил имитатор, това е сигурно, но дали 
би се осмелил да напише „Мария“ без част IV на „Задушница“, 
на „Лилии“ и отчасти без „Гражина“, това вече подлежи на 
дискусия …“. Много по-остро, язвително дори коментира 
Кухарски възможността „Мария“ да е била повлияна от 
поезията на Залески: „Този суетен свят на сълзливи картинки 
и шумни, смешни псевдоказаци, парадиращи с дървените си 
кончета, няма нищо общо нито с Украйна, нито с Украйна на 
Малчевски“. 
14 Полското кралство, държава, създадена през 1815 г. с решение 
на Виенския конгрес на земите на Варшавското княжество 
като монархия, свързана с уния с Русия. 
15 W. Bilip, Mickiewicz w oczach współczesnych. Dzieje recepcji na 
ziemiach polskich w latach 1818-1830. Antologia, red. Naukowy M. 
Żmigrodzka, Wrocław 1962, s. 9.
16 В превода на Валери Петров този цитат е даден така: „има 
по земята и небето неща, … които нашта нещастна философия 
дори не е сънувала“. В българското издание на „Задушница“ от 
1938 г. е: „Има много неща на небето и земята, за които само се 
е присъняло на философите“. Бел. прев.

„странни явления“ (dziwy), а „мечтата“ става „сън“. 
„Има странни явления в небето и на земята, за които 
вашите17 философи дори не са сънували“ (част II на 
„Задушница“). Интересът на толкова много творци към 
един и същи цитат, аспект от творбата на Шекспир 
би могъл да се обясни с „атмосферата на епохата“, с 
необходимостта от авторитет, който да затвърди у 
младите романтици убеждението им, че метафизичното 
измерение е „важно“. Ала не може също така да се 
изключи, че тази мисъл е тръгнала не непосредствено 
от Шекспир, а всъщност от Байрон, минавайки през 
Мицкевич и Малчевски, и така е пътешествала из 
страниците на романтичните произведения: като 
автокоментара на Словацки към „Сребърният сън на 
Саломея“ (Sen srebrny Salomei), като цитата парафраза в 
„Черни цветя“ на Норвид. 
Съществена част за семантиката на II и IV ч. 
на „Задушница“ има антропологичната фигура на 
призрака (upiór)18, на призрачността, свързана с 
оксиморонизацията на света на романтичната любов, на 
екзистенцията, на психологията. Съчетана с такъв облик 
на тази любов, в който несъвместими преживявания, 
антономични състояния съществуват едновременно 
в един „оксимороничен“ обект, в „аза“, разкъсван от 
огъня на чувствата и парализиран в същото време от 
студа, леда на мисълта. При Малчевски призракът се 
появява почти като композиционна рамка на поемата и 
предобраз на съдбините на героите – казакът, който носи 
„добрата новина“, ще мине покрай „фигура“, която стои 
на хълма, в чието подножие е погребан призракът (upiór) 
(I, III). А пък препускащият с все сила към Мария Вацлав 
(ще я завари вече мъртва –тя ще прилича на „призрак“ 
/ upiorzyca) ще бъде уловен от разказвача в това си 
препускане в мига, в който го зърва учуденият и уплашен 
селянин: 

Ах! Все напред, и все по-бързо, леко, през треви, ровове
се носи конят устремéн – звънят подкови,
ехтят копита, рицарският образ заблестява
край изумения селяк и първо мисълта му поразява.
„Ха! Ха! – преди очи той да потрие и със сърце да го познае, 
Изчезна рицарят, остава само призрачно предание.
И тъй летеше Вацлав – щастлив, але тревожен, без покой, 
Прекрасен, страховит– на смъртните бе верен образ той.   
(II, XIV) 

Тук отново се разкрива великолепната симетрия на 
„архитектурата на поемата“. Забележете – на образа 
на препускащия казак и споменаването за призрака в I 
песен съответства образът на лудешкото препускане 
на Вацлав-призрака от II песен. Фантомността, 
мимолетността, нереалността на образа на рицаря, 
преобразена в очите на селянина в „предание за призраци“ 
(защото в народното, спонтанно-наивно възприятие 
на света се разкрива истината за битието и човека), 
бива издигната в ранг на истина за онтичния статус 
на хората изобщо. „Прекрасната страховитост“ на 
смъртните е техният фантасмагоричен, оксимороничен, 
ала също така най-същностен образ. В поемата 
Малчевски няколко пъти дава доказателство, че е 
завладян от „силните“ състояния на екзистенцията, 
екстатичния полет, препускането, от налудното, 
направо „наркотично“ квазиекстатично усилване на 
впечатленията. В това състояние, което може да се 
определи – в категориите на Уилям Джеймс – като 
„парарелигиозно преживяване“, реалността се ускорява, 
емоциите на героя биват доведени до кулминация. 
Гледан от тази перспектива, конникът („А степта – 
конят – казакът – тъмнината – една дива душа“ – I, III) 
от перспективата на наблюдатели се фантомизира, 
превръща се в нещо приказно, едновременно и реално, и 
иреално, обособено и размиващо се, „лишено от контури“, 
разтварящо се във фона. Става донякъде „призрак“, 
видение, дух. […]

Превод от полски: МиЛЕНА МиЛЕВА

Преводът е направен по: Jarosław Ławski, Marie 
romantyków. Metafizyczne wizje kobiecości. Mickiewicz – 
Malczewski – Krasiński. Białystok, 2003.

17 Към направените от Мицкевич промени може да се добави и 
заместването на „нашите“ с „вашите“. Бел. прев. 
18 В „Задушница“ се срещат няколко конфигурации на призрака, 
обозначени с различни думи (upiór, widmo, zjawa) като разликата 
е в тяхната субстанция. Upiór е призрак, който притежава 
телесност (по това се приближава до упира/вампира), докато 
widmo е с ефирна субстанция. В парижките си лекции по 
славянски литератури Мицкевич отделя специално внимание 
на славянските вярвания в упирите (upiory). В превода на 
Слава Щиплиева е преведен като „нежит“, диалектна дума за 
пакостен дух. Бел. прев.
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Малгожата Лукашук

Въведение1

1.
Как да започва книга, посветена на влиянието 
на романтическата традиция върху полската 
литература на ХХ век? С припомняне на забележките, 
предшестващи синтеза на епохата и антологиите на 
програмните є изявления, че романтизмът не е догма, 
а „необхватно разнообразие“; той е многостранна 
програмност в предвидената антинормативност 
на течението. С припомняне, че например Зофия 
Стефановска в „Страната на романтиците“ (Strona 
romantyków) апелира за разширяване на разбирането на 
понятието, въпреки „научното неудобство“ да съдържа 
контрастни явления, личности и творби, в това и 
число и на Норвид, което разкрива романтическата 
норма на лиричността. От убеждението, че – въпреки 
определянето на романтизма (чрез понятието „идиом“, 
погрешно предполагащо единност на романтизма) 
от следващите поколения на нашия модернистичен 
век, въпреки насоченото, например от Алина 
Витковска през 1993 г., политическо предупреждение 
към потребителите на суверенитета, че епохата 
на романтизма може да бъде избутана в „музея на 
литературната археология“ – романтическата 
литература, макар и не без изключения, е четена, 
цитирана, коментирана до ден днешен.
Многократно погребван и реанимиран, романтизмът 
е предизвикателство, обект на възхита или повод за 
комплекс; все пак литературата и въображението на 
романтиците, както и влиянието є върху литературата 
на ХХ век не могат да бъдат сведени до речниково 
определение. Не е достатъчен и стереотипът, 
повтарян тук не след Мария Янион, че сме възпитавани 
от неподлежащо на дефиниране, незадължително, 
безпрограмно романтическо съзнание; че възгледите 
му решават не само за въображението ни и оценката 
на предходните епохи, най-ярко на Просвещението, но 
и за усещането ни за актуалност, визията ни за света, 
човека, красотата, творчеството. Че ако питаме какво 
за полската литература от ХХ век трябва да бъде 
романтическата естетика, въображение, екзистенция 
– говорейки така, най-вероятно имаме предвид най-
големите романтици, – питаме за нашето състояние и 
това на съвременната култура.
Понеже не четем за Мицкевич, Словацки или Норвид; 
четем – ако изобщо четем – за собствената си, 
актуалната и често не особено висока полза. Докато на 
диалектиката на Гомбрович, изведена от духа на времето 
и единна за почти целия период между двете световни 
войни, прилагана спрямо романтическите Високи 
сенки: „как вълнува, щом не вълнува, щом за вълнение 
взаимно се принуждаваме“, има продължение. Гомбрович 
сам си противоречи; не може да оспорва вълнението и 
силата на едноличното преживяване, конкретизирани в 
романтизма, макар и да са засенчени от стереотипа на 
„музея на литературната археология“, от иронията, от 
гротеската.
Твърдението на Хуго Фридрих от „Структура на 
модерната лирика“ (Die Struktur der modernen Lyrik) за 
романтическата цезура на естетиката на „модерното“ 
и красноречивото убеждение на „трезвените 
изследователи“, че постиженията на романтиците 
са станали критерии за оценяване на културата на 
предходните епохи – широко се използват. Не от текст 
на двадесети век, а сякаш от анахронична драма заемам 
опозиция, която тогава е била критика на романтизма, 
но благодарение на която и най-близката ни литература 
полага още един слой на културния палимпсест. Първо 
от третата сцена на първата част на драмата, в която 
на везните на визията на сътворението са сложени 
поетическото, жалкото поетическо, както и женското 
битие:

Откъде се появи, жалка сянко, която даваш 
свидетелство за светлина, а светлината не я познаваш, 
не си видяла и няма да видиш? Кой те е създал в гняв или 
ирония? – Кой ти е дал живот нищожен, така лъжлив, 
че можеш да се правиш на Ангел за момент, преди да 
потънеш в кал, преди като земноводно да отидеш да 
пълзиш в тиня и да се задушиш с нея? („Не-божествена 
комедия“, З. Крашински).

И втори цитат; от сцената, в която Якуб развежда 

1 Библиографското позоваване и бележките под линия могат 
да бъдат открити в първоизточника на статията в Polska 
literatura współczesna wobec romantyzmu. Red. M. Łukaszuk, D. 
Seweryn. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II, 2007, ss. 5–16.

по кръстосаните пътища на долината – апокалиптично 
бойно поле – Съпруга, съвременния човек, като поставя 
Бога или небитието в опозиция на привидното величие, 
което не могат да стигнат ангелите („Сцена: Окопите 
на Светата троица“):

Не си струва да си човек – не си струва и Ангел. – 
Първият от Архангелите след няколко века, както и 
ние след няколко години битие, усетил скука в сърцето 
си и пожелал велики сили. – Трябва да си Бог или небитие 
(„Не-божествена комедия“, З. Крашински).

В гнева – или в иронията. Трябва да си Бог – или 
празнота. Такива са били аргументите на човека, 
който говори с факти, телесното превръща в дискурс. 
Понятията, които ХХ век свързва, придавайки им 
гротеска, бунт, тревожност, поетът на ХIХ век не 
обобщава в една емоция. Между гнева и иронията, 
Бога и небитието Крашински пише „или“, разделяйки 
ги едно от друго и същевременно изправяйки ги едно 
срещу друго, но все едно разделени от полупрозрачна 
плоскост. На иронията, в акта на създаване, определя 
по-нежни функции в сравнение с гнева, а на Бога дава 
по-високо място в йерархията на битието отколкото 
на небитието. Да, понеже „или“ за автора на  
„Не-божествена комедия“ е индикатор за разлика.

2.
Характерът на книгата е определен и от убеждението 
за истинското значение и същественото място на 
присъстващия по различни начини романтизъм – снопове 
от значения и реализации – в съвременната екзистенция 
и в изменящата се поетика, и от копнежа събраните тук 
очерци да станат форум за концепции, произхождащи от 
различни изследователски центрове, различни поколения, 
но служещи – може би – за още едно разграничаване на 
двете епохи, както и за въображението и естетиката на 
романтизма и тази на ХХ век.
За полската литература на ХХ век, осветена ясно от 
прожекторите на или само осветена от отражението 
на романтическата традиция, се отнасят събраните в 
книгата очерци и студии, извикващи текстовете на най-
големите (макар и не всичките велики) – на романтизма и 
ХХ век – индивидуалности. Над тази поредица от имена, 
текстове, формации и поколения се появяват идеите 
и хоризонтите: въпросът за въображението, идеята за 
безкрайността, разбирането на историята, вътрешните 
пейзажи, „щастливите и нещастните“ страни, миражите 
от детството, младостта и зрялата възраст, монолозите 
на суетата и солилоквиите на смирението, предполагащите 
активност отношения автор – получател. Като цяло 
възгледът на автора, а не на „емпиричната“, бездушна и 
безтелесна структурална или постструктурална фигура, 
автобиографизмът, неприпознаван с ексхибиционизма. 
Понятието за отворена творба, кариера на цикъла, 
фрагмента и силвата, херменевтично разбиране на жанра 
като предложение, а не застинал образец. Като цяло – 
разширяване полето на генологични дейности, свързване 
на антиномни стилове и тоналности, значението на 
аморфността, която не е игнориране на формата, недоверие 
към езика, към йерархиите, традицията на креационизма, 
значението на оригиналността и трансгресивните опити.
Дали цялата книга ще се включи в отдавна 
водената дискусия за естетическите, историко-
философски, aксиологичните връзки между двете 
епохи? Дали представените аналитични студии, 
литературноисторически и метаисторически концепции 
ще се превърнат в монография на проблема? Или по-
скоро изцяло да подминем тези встъпителни въпроси, 
предвиждайки, че някое от намиращите се тук предложения 
няма да е задоволително, може би ще се окаже твърде 
лесно или обемно? А може би да се допише липсващ, или 
недостатъчно засегнат фрагмент от хипотетичната 
цялост?
Когато разпознаваме връзките между литературата 

на романтизма и съвременната литература, можем да 
говорим за узурпацията на Брил и спрямо романтическите 
черепи. За Чехович, който във Вилнюс, в базилианска килия 
(където се намирал отделът на Съюза на литераторите), 
нарича самия себе си „романтик на своето време“ по 
отношение на жагаристите, макар че по-изразително 
е неговото „аз признавам“ по отношение на едно от 
последните стихотворения на Словацки [„Народи обаче“ / 
Narody lecz...] от 1848 или началото на 1849 г.:

Не можем да пренебрегнем неговите [на Словацки] 
свидетелства просто така. Може да ги преборим, като 
съберем цялата страст на ненавистта към въпроси 
по-далечни от днешните, или да ги признаем. Tertium non 
datur. – Аз ги признавам. Земята е ложе на съня, затова 
будността е другаде, извън началото є прекрасно и 
коварно. Изкуството [...] показва често само сянка на 
онази будност, понякога само ръбче тясно. [...] Вместо 
познание имаме копнеж. (Ю. Чехович).

Бихме могли да говорим за авангардния бунт против 
поетите пророци, който със силата си и обхвата на 
противопоставянето си повтаря революцията (но 
наистина ли – революцията?) на романтиците. За най-
антиромантическия от поетите на нашето столетие – 
Бялошевски, който опърничаво „отново и отново“, „назад“, 

„се нахвърля“ на поета пророк: Словацки, Мицкевич. За 
лозанския произход на последните стихове на „старите 
поети“ – Ивашкевич, Ват, Пшибош. За романтическия 
прототекст: мотото, цитатът, който модифицира 
възприятието например на контроверсивните стихове на 
Воячек. За Гомбрович, който идентифицира анахроничното 
полско начало с Мицкевич – разправя се с привидността 
на нашите вълнения, но и налага на читателя точно 
вълнението, следването на автора, личността му и 
индивидуалността творение, и не на последно място 
– създава шедьовър на романтическата конвенция: 
„Трансатлантик“. За Ружевич, който собствените си 
„Лозански лирики“ (стихотворение с 13 варианта, които 
предхождат отпечатаното в „Третото лице“) сплита 
заедно „над голямата вода / мъртва чиста“, а след години – 
„чиста, вечно жива вода“ (но това вече е от стихотворение 
на друг поет – от „Пастирска песен“ на Милош от книгата 
„Спасение“).
Тази редица от примери изглежда че няма край, не познава 
граници.

3.
Книгата съдържа очерци за съвременната литература, 
по някакъв начин – при това à rebours – оформяна от 
романтизма, или също от романтизмите, аспектите, 
„свойствата“, „синдромите“, отношенията, чертите 
на романтическия стил. И със сигурност събраните тук 
изказвания не са създадени „безкористно“. Интерпретират 
мита, езика, пейзажа и културния – тук романтическия – 
персонаж не заради мита, не заради културата, не заради 
историческата епоха. Историческото съзнание, решаващо 
за „старовремския характер на изкуството, пише Ханс-
Георг Гадамер, е вид духовно инструментализиране на 
нашите сетива“, едно от основните, нередуцируеми повели 
на човека. Писателят: „разпознава костюма на миналото 
като исторически костюм, приема образните съдържания 
на традицията в изменчивите костюми и не се учудва“ 
(Х.-Г. Гадамер).
Все пак трябва „някъде“ убедително да позиционира 
непостоянната кондиция на ХХ век, ценностната 
система и естетическия канон. Трябва някъде и в 
някого, убедително, да позиционира индивидуалния „аз“. 
Така правят творците на всяка епоха, в това число и 
романтиците; сега и съвременните, заобиколени от 
миналото и настоящето, клонящи към бъдещето, 
подръка имат митове, топоси, маски и костюми за 
различни случаи – могат да избират в зависимост от 
волята или прищявката, щом тези „завъртания на 
идентификацията“ и „верността на очарованието“ така 
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добре се композират със „завъртанията на живота“. 
Дори ако носят в себе си от детството си определяща 
наклонност към скитане „напред-назад“ сред огледала 
на културата, спират се само пред някои – все пак 
мерят чужди кожи, „влизат в тях“, „пришиват се към 
съдбата“ – само „за малко“, за да бъдат скоро отново 
„само себе си“. Не да са Одисей, Прометей, Каин, Йов, 
Йона, Йеремия, Моисей, Яков, Микеланджело, свети 
Георги, Макбет, Хамлет, Конрад – макар и съвременният 
писател да ползва тези литературни двойници като 
модели.
Разбираме, че смисълът на творбата зависи колкото 
от повторяемостта и наследствеността, толкова и 
от опита на съвремието, и че тъкмо опитът, като 
предаване и въздействие чрез первазивната функция на 
езика на литературата в (обаче) обновената реторика, 
а не за орнаментирането на стила, самия мит, неговите 
съставни части се води игра на съвремието и модерността 
с традицията и утвърдените от нея образци на езика, 
пейзажа или героя.
Посочвайки персонаж, избираме „смислова цялост“, 
четивен герой, понякога типизиран и същевременно 
достатъчно сложен, че да носи не само своя богат смислов 
потенциал, но и всякакви наши идеи по негова тема или 
негови преживявания. Може би така формулираният 
принцип ще изглежда в основите си подозрителен: все пак 
всички „копия“ (от които дори най-верните са пародия), 
и всичките „карикатури“ (от които и най-заядливата 
съдържа одобрение), „всички варианти“ принадлежат на 
мита:

Митът като такъв остава смислова потентност, 
съдържа всички сюжетни варианти и всички смисли, 
документирани в паметта на темата, както и тези, 
въвеждани в поредни и бъдещи реинтерпретации (Я. 
Абрамовска).

Дилемата между „класицизма на доверието“ към – например 
– митичния именен образ и „романтическата липса на 
доверие“ към – като цяло – съществуващата система, със 
същевременно решение за въвеждане в автобиографичното 
пространство на някой от елементите му, се решава 
в днешни дни чрез отнасяща се преди всичко до 
Норвид ирония („артистична“) и чрез дистанциране. 
В спора за отношението на съвременния артист към 
„романтическото маниерничене“, както и прибързаното 
є приписване на идентифициране на автора и героя, тази 
иронично-дистанцирана доминанта изморява, а самият 
герой, въпреки че не е ненарушим монолит, продължава 

да действа оздравяващо благодарение на смисленото си 
изпълване и устойчивост.
Проблемите на героя не са никога проблеми на индивида – 
неговите избори и състояния. Те са въпрос на „колективно 
съзнание“, изпълняване на „абстрактния разказ-образец“, 
за да изпълнява „специална роля в изясняването на 
определени прояви на живота“ (Н. Фрай). Героят, който е 
достатъчно „обемист“, живеещ дълго и интензивно във 
времето и пространството, както и сред стихии, побира 
задоволително количество персонажни инкарнации, в това 
число, или по-скоро преди всичко – инкарнации на пилигрими, 
понеже съвремието, за което се говори с категориите 
на бездомността, ако е наистина доминирана от 
императива да се „откъснеш от етикетите“, то е защото 
висшепоставен спрямо него е императивът на скитането и 
търсенето на своята цел в лабиринта.
Така че съвременен герой би бил този, който по образец 
на романтическия герой, или още по-добре – като цяло 
автобиографичния герой – не се поддава на дефиниране. 
Бахтин пише: „за автора е незавършен, тоест възражда се 
отново, изисквайки все по-нови увенчаващи форми“; автор, 
който открива в него съюзник: „[...] в страха от измяна от 
страна на героя, му оставя някаква вътрешна вратичка, 
през която би могъл да се измъкне и да се възнесе над 
собственото си увенчаване“.
Съвременният герой (а доколко героят, спрямо антигероя, 
е вече романтик) с подобна свобода се движи в страната 
на детството и старостта, паметта и мита като по 
покрайнините на Воломин или киберпространството; 
сяда над водата, чиста или черна; по образец на строфите 
на „Беньовски“ пише „рими с чадър и вързоп“ или като 
Мицкевич „сам, сам в една килия!“, в бунта против 
екзистенциалната ситуация излиза от статуса на 
сътворението и в следващия монолог на суетата или 
песента на отмъщението посяга към онтологичния 
статут на Бога.

4.
Сигурно няма да може да се разреши кое е по-атрактивното 
в това профилиране на съвременната култура чрез 
романтизма: темата или формата, аксиологията или 
поетиката, индивидуалното усещане или колективното 
съзнание, решението на автора или интуицията на 
чувствителния читател, чарът на цитата или на мотото, 
или цялостната концепция, образът на героя или красотата 
на пейзажа, силата на метафората или генологическото 
предложение? Атрактивността е само едно и не най-
важното от нивата на приемственост на традициите; 

докато съществуването, програмната, добавената в 
структурата на текста прокламация или само изплуването 
на частици на миналото от семантичните пролуки 
не винаги е доказателство за консерватизма, мързела, 
инертността, липсата на адекватна съвременна форма.
Ако сведем романтизма само до някои от историческите 
и естетически проблематичните аспекти – тиртейство, 
месианизъм, изповедничество, възторг, ако се отнасяме 
с романтизма единствено като с „идейни компоненти 
на народната политическа святост“ – Бялошевски или 
Гомбрович неминуемо ще бъдат (което отсъжда Мария 
Янион в „Романтическата треска“ / Gorączka roman-
tyczna) писатели „най-дълбоко антиромантически“; 
автобиографичността на днешната литература, 
отново обърната към автора и етизма, ще трябва да 
превързваме с нищо неозначаващо определение „друг“, 
неромантически автобиографизъм и етизъм; докато 
посягането към Средновековието или барока ще продължи 
да бъде по-безопасно, отколкото съзнателното или само 
декларираното унаследяване на романтизма.
Все пак би било безразсъдно очертаването на неговото 
всемогъщество като неисторическа и неограничена идея, 
съдържаща всякакво недоверие, небуквалност. И всякаква 
величина, съгласно твърдението на Стендал, че „всички 
велики писатели са били романтици на своето време“. 
Романтическият терор се сблъсква през ХХ век с ефикасния 
терор на съвремието и модерното, в който изпълнява 
ролята си точно „романтическият комплекс“, над който 
се носи духът на историята, записвана с главна буква, за 
щастие, само от някои от съвременните писатели.

5.
Така че ние сме обречени на културна постмодерност, но 
и обречени на културния постромантизъм. Какво обаче 
може да промени мнението на днешния критичен читател 
спрямо толкова пъти компрометираната, обвинявана в 
анахронизъм романтическа истина, ако не се ограничи до 
оспорване на канона, в който имената на поетите пророци 
са записвани с малка буква съгласно авангардния стил, но и 
тeзи на Бой и на Римкевич?
Не става дума за погребването или култивирането на 
крипти, а за това, че романтизмът има много по-добро 
предложение за съвремието, отколкото е предвидила 
историята. Това е естетическо, морално, метафизично 
предложение, което достига отвъд контури и признаци. 
Романтизмът има форма и вкус – неизтрит, непроизводен, 
макар и нееднозначен смисъл, изобразяване, ритъм. Ние 
сме на повърхността, слизаме в дълбините, разпознаваме 
разнообразните, понякога противоречащи си решения; прав 
е и детайлът, и идеята. Не можем да игнорираме волята на 
автора да го четем през такъв или друг медиум, или изобщо 
без медиум. Но щом слагаме настрана и автора, и читателя 
при процеса на интерпретация, правотата е на страната 
преди всичко на намеренията на текста. Изглежда, че това 
е възможност да се преодолее парадоксът, на който сме 
обречени от нуждата да си намерим място в традицията и 
същевременно да є дадем актуален отговор.
Текстът, при това не само романтическият, тоест 
островът на ескейпизма, анклавът на смисъла, 
възможността за идентифициране с някой, който не съм аз, 
а нали говори и вместо мен за това, което е съществено, но 
и маловажно. И казва „някак си“, свързвайки съдържанието 
и формата в необходимо, интригуващо цяло.
Предложението полската съвременна литература – ХХ век, 
увенчан на календара, но все така незавършен в убедително 
окачествяване – да се отнася до онзи романтизъм от 
XIX век, ще възприемаме като поредното запитване за 
същността и стойността на романтизма и литературата 
на ХХ век, разслояваща се на поколения и декади, от 
гранична дата – през междувоенния период, военната 
и окупационната литература, периода на соцреализма, 
Октомврийския прелом, привидната стабилизация, Новата 
вълна на изисквания на изобразявания свят, промените на 
80-те и 90-те. А ако не запазим някоя от тези цезури и 
ако този път не разделим литературата в страната и в 
изгнание на обособени книги, то и целостта на полската 
култура на ХХ век, чийто създател може да следва 
романтиците по сплетените от гнева и иронията пътища, 
противопоставяйки Бога на небитието, или – и тук 
цитирам „Пътешествие“ на Милош от 1942 г., публикувано 
в „Спасение“ – отначало „проклинайки“ „безразсъдно 
съдбата / че малкия ми живот вплете с такива чудни неща, 
а след това да върви „в мекия блясък“.

Превод от полски: АУГУСТО ЕЧЕВЕри

Преводът е направен по Małgorzata Lukaszuk, Polska literatura 
współczesna wobec romantyzmu. Wstęp. – W: Polska literatura 
współczesna wobec romantyzmu. Red. M. Łukaszuk, D. Seweryn. 
Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II, 2007, ss. 5–16.

Юлиуш Словацки. Рисунка от пътуването до Египет и Светите земи (1836-1837). Пощенска картичка

Кадър от късометражния филм 
„Свитежанка“, реж. Юлия и Мая Буи, 
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Още в самото начало трябва да се каже, че както 
участниците и свидетелите на литературни дебати 
отпреди Ноемврийското въстание, така и литературните 
историци по различен начин концептуализират онези 
събития, а определението „борба на романтиците с 
класиците“ е само една от няколкото формулировки, 
използвани през годините. Затова ще се опитаме да 
охарактеризираме някои от най-важните метафори, с 
които е определян този процес. Ще обърнем внимание 
заедно с това и на техния произход, обхват на употреба, а 
също и на внушенията, които произтичат от тях. 
Метафора първа: борба на романтиците с класиците. Тази 
много популярна и с голямо влияние формулировка доминира 
в начина на мислене на XIX и XX в. за ранноромантическата 
(предноемврийска) литературна критика. Метафората 
„борба на романтиците с класиците“ е в масова 
употреба още в периода на предноемврийските 
литературнокритически дебати (за които отново ще 
стане дума), а по-късно последователно на нея се позовават 
литературни историци от много поколения: като се 
започне от Юзеф Третяк1 и Тадеуш Грабовски2, та чак до 
Алина Витковска3 и Дорота Шивицка4. 
Най-пълно тълкувание на разглежданата формулировка 
обаче дава известната антология на Стефан Кавин 
„Борба на романтиците с класиците“ (Walka romantyków z 
klasykami) (Вроцлав, 1960)5. Съдържащата се в заглавието 
формулировка ясно експонира начина на подреждане на 
антологията, който напомня развоя на една обикновена 
битка. Така след „Въведението“ (Wprowadzenie) 
читателят става свидетел на „Първата схватка“ 
(Pierwsze starcie), а тя включва отбранителни и обходни 
маневри, подчинени на определени „тактически цели“, 
следва описание на военните действия на лагера на 
класиците „Класиците спрямо новата поезия“ (Klasycy 
wobec nowej poezji), следствие от които е „Офанзива на 
романтиците“ (Ofensywa romantyków), както и – „Напразни 
опити за разрешаване на спора“ (Próby zażegnania sporu 
daremne). В следващите части на антологията ясно 
излиза на преден план не само естетическото основание 
на споровете, но също така и техният политически и 
освободителен контекст (раздел „Идилия или поезия 
на бурята?“ (Idylla czy poezja burzy?) – при което тази 
перспектива неизменно подчертава баталното измерение 
на предноемврийските дискусии (а между другото добре 
се корелира със семантичното поле на ключовата за Кавин 
метафора). 
Метафориката на „борбата на романтиците с 
класиците“ доминира не само при композирането на 
антологията на Кавин, но също така и в стилистиката 
на неговия разказ. Авторът на този труд декларира 
още в самото начало на своя увод вглеждането в 
„лагерите на воюващите по това време хора и идеи, в 
предмета на спора, в средствата и формите на борба, 
а на първо място в тази литературна група, която [...] 
е станала очевидна цел на концентрираната атака на 
романтиците“ (В V). По страниците на антологията 
затова многократно се появяват такива определения 
като: „борба на романтиците с класиците“ (В III), „борба 
на представителите на класицизма за ново изкуство“ (В 
XLI), „бой за Мицкевич“ (В LV), в която [романтиците] 
се борят за всеки негов нов стих“ (В LVI), „офанзивни 
действия на романтиците“ (В LV), „атака срещу 
Шнядецки“. В очите на Кавин критическите статии се 
явяват като „средства на борба“, „служещи както за 
атака, така и за защита“ (В LXXV)6. 
Метафората „борба на романтиците с класиците“ 
съдържа интересни и много силни конотации и обширно 
асоциативно поле. Тя носи в себе си преди всичко ясно 
изразени милитаристични внушения: образ на изострена 
1  J. Tretiak, Bohdan Zaleski do upadku powstania listopadowego 
1802–1831. Życie i poezja – karta z dziejów romantyzmu polskiego, 
Kraków 1911.
2 Срв. T. Grabowski, Krytyka literacka w Polsce w epoce 
pseudoklasycyzmu, Kraków 1918 (особено раздела Opozycja 
warszawska. Mochnackiego krytyki i teorie, s. 536–587).
3 A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997 
(въпросът е разгледан на s. 208–210). 
4 D. Siwicka, Romantyzm 1822–1863, Warszawa 1995 (Раздел Walka 
romantyków z klasykami, s. 67–70).
5 Walka romantyków z klasykami, уводът е написан, цитатите 
са подредени и обработени от С. Кавин, Вроцлав 1960. Оттук 
цитатите от антологията на Кавин сигнализирам със 
съкращението В, а римската цифра означава страница от увода, 
арабската цифра – страница от антологията. 
6 С метафориката на битката последователно си служат също 
много други историци на предноемврийските литературни 
дебати, между другото: A. Kowalska, Warszawa literacka w 
okresie przełomu kulturalnego 1815–1822, Warszawa 1961; W. Billip, 
Mickiewicz w oczach współczesnych. Dzieje recepcji na ziemiach 
polskich w latach 1818–1830. Antologia, Wrocław 1962. 

военна конфронтация на противниковите лагери (групи 
или литературни школи), както и силен антагонизъм 
и поляризация на гледните точки. Цитираната 
формулировка обхваща всички участници в споровете 
в две доминиращи и слабо разграничени групи, освен 
това залага персоналистичен аспект на литературната 
еволюция (все пак това си е битка на „рицари“, водещи 
индивидуални литературнокритически схватки, които 
с времето ще се превърнат в класическо-романтическо 
сражение), както и тясна причинно-следствена връзка 
на отделните изяви (интерпретирани в категориите 
„провокация“, „заяждане“ и „отговор“, евентуално 
индиректен „отговор“, когато не се вижда ясна причинно-
следствена връзка между тях)7. Формулировката „борба“ 
експонира също и претекстността на този сблъсък 
(какъвто представлява изказването на Мицкевич, което 
изиграва тук ролята на пословичната искра под бурето 
с барут), обръща внимание на личните предразсъдъци 
на участниците в тези литературни конфронтации, 
подчертава също – така да се каже – техния висок 
емоционален градус.
Има също така и други, факултативни внушения на тази 
метафора. Към тях принадлежат: необходимостта да 
бъде излъчен победител (все пак всяка борба трябва да 
завърши с някакво разрешаване на проблема), сугестията 
за историческо основание на правото на една от страните 
(следователно и за липсата на право на другата страна), 
в известна степен и опозицията „старост – младост“. В 
тази метафора освен това се съдържа и предположение 
за скритите – например политически – мотиви на 
участниците в онези „литературни борби“ (този, който 
се бие с перо, със сигурност би предпочел да се бие с 
оръжие в ръка)8.
И още няколко думи за литературноисторическите 
последици от тази интерпретация. В светлината на 
използваната от Кавин (и от много други изследователи) 
баталистична метафорика литературната история 
се явява като история на индивидите и техните 
постижения, нещо от типа на история на литературата, 
гледана от перспективата на авторите (ако използваме 
терминологията на Хегел, можем да кажем, че решаваща 
роля играят тук героите, а не духът на историята). 
Метафора втора: спор, свада, разпра на романтиците с 
класиците. В много литературноисторически трудове 
(в това число и при Кавин) в употреба влизат такива 
определения, които „смекчават“ ясната семантика на 
баталната метафорика. Съгласно тези формулировки 
литературните промени преди Ноемврийското въстание 
са определяни в категориите на вербален „спор“ („свада“ 
или „разпра“) на романтиците с класиците. Метафората 
„спор“ („свада“ или „разпра“) придобива двояк нюанс: в 
тоналността serio тя е по-умерена версия на „борба“, 
в тоналността buffo – се превръща в съвкупност от 
анекдоти, фацеции9 и особености, които характеризират 
тогавашните събития.
Първият вариант на това определение се появява много 
често успоредно с баталната метафорика дори по 
страниците на едни и същи литературноисторически 
трудове (както в цитираната вече антология на Кавин). 
Има обаче и случаи, в които той придобива и категорично 
доминираща позиция10. В споменатите примери това 
определение е функционирало (понякога функционира и до 
днес) като по-умерена версия на първоначалната метафора 
„борба на романтиците с класиците“, която акцентира в 
по-голяма степен нейния цивилен характер.
Категорията „спор на романтиците с класиците“ 
на моменти придобива ново, значително по-
дълбоко измерение. Така се случва тогава, когато е 
интерпретирана като свидетелство на дълбоките 
промени в полската култура на XIX в. Тогава спорът 
на романтиците с класиците се явява не само като 
конфликт на скараните помежду си литератори и 
7 Това е първият от редицата примери на такъв модел на 
литературноисторически разказ, почерпан от антологията 
на Кавин: „Становището на Шнядецки предизвика дискусия 
и полемика не само в лагера на романтизма, от чието име 
ще се произнесе по-късно Мохнацки, но също така – нещо 
знаменателно – в кръга от учени и поети, които се основават 
в своите размисли на схващанията на класицистичната 
естетика“ (В XXVII). „Ако Боровски, излизайки с критика на 
френския класицизъм и с подтик към опознаване на народното 
творчество, се противопоставя на Шнядецки единствено 
индиректно, то директно го атакува  полемично Франчишек 
Венжик“ (В XXVIII).
8 Последното предположение е използвано от изследователите, 
служещи си с марксистките интерпретативни категории. Те 
твърдят именно, „че борбата на романтиците с класиците“ 
е още един аспект на „класовата борба“ през XIX в., в 
която представителите на старата литературна система 
репрезентират консервативната партия, а романтиците се 
обявяват на страната на революцията. Срв. M. Dziewisz, S. 
Kaszyński, Z. Macużanka, Z. Szprokoff, Obóz klasyków, „Prace 
Polonistyczne” 1951, seria 9, s. 101–114; Z. Szprokoff, Z. Macużanka, 
S. Kaszyński, M. Dziewisz, Walka romantyków z klasykami, 
„Polonistyka” 1951, R. IV, nr 5, s. 1–12.
9 Кратко хумористично произведение с поанта (лат. facetia – 
шега), бел. ред.
10 Метафориката на „спора на романтици с класици“ много 
последователно използва например П. Хмельовски в Dziejach 
krytyki literackiej w Polsce, Warszawa 1902, s. 137–187.

критици, не представлява само живописен инцидент 
от историята на полската литературна критика, няма 
изцяло литературно-естетически характер. Получава 
много по-голяма жанрова тежест: превръща се във важен 
елемент на романтическо-просвещенската дискусия за 
формата на културата по това време, както и ключов 
етап от нейната промяна. Именно в тези категории 
Станислав Перуг интерпретира предноемврийските 
литературни дебати в книгата си „Маурици Мохнацки. 
Студия на романтическото съзнание“ (Maurycy Mochnacki. 
Studium romantycznej świadomości). В нея той изтъква:

Твърде често спорът на класиците с романтиците 
например се третира като спор за това дали трябва 
да се пишат стихове по правилата, или не, за това кое 
е красиво и кое грозно в литературата и изкуството и 
т.н. Спорът на класиците с романтиците е много по-
съществен; той засяга фундаментални въпроси: това 
какво представлява въобще действителността и каква 
нагласа спрямо нея трябва да има човекът, каква нагласа 
има спрямо нея изкуството и поезията и изобщо кои 
нагласи могат да се нарекат културотворчески и кои 
не. Затова спорът, който привидно засяга явления от 
областта на литературата, поетиката и естетиката, 
всъщност тегли към рефлексия върху културата и 
въобще върху нейния – ако може така да се каже – битиен 
статус11.

Образцов пример за втория, анекдотичен вариант е 
работата на Адам Бар „Лелките на Парнас“ (Kumoszki 
na Parnasie)12. Тук има повече забавни и причудливи неща, 
отколкото баталност, повече хумористични ситуации, 
отколкото драматични конфронтации. В наратива на 
Бар всъщност остават антагонизмите, господстващи 
между критиките, които представят противниковите 
лагери, но те са разкрити с благосклонно намигване. 
Атмосферата в разказа на Бар напомня малко „Сензации 
от минали години“ (Sensacje z dawnych lat) на Роман 
Калета, а значителна част от ключовите епизоди (между 
другото съдбата на Каетан Якса Марчинковски, наречен 
от Бар „жертвено агне на варшавските псевдокласици“, 
и също толкова известната история за дебютната 
книга на Стефан Витвицки, който изкупува и унищожава 
тиража на своите „Балади и романси“ (Ballady i romanse) 
след съкрушителните критики) е представена в почти 
героико-комична поетика. Затова пък неизменен си остава 
персоналистичният аспект на тогавашните литературни 
спорове.
Както се казва, Адам Бар подчертава хумористичния 
и анекдотичния аспект на тогавашните дебати 
и полемики – така именно трябва да се обясни 
шеговитото съвместяване на ключовите за този 
труд мотиви на „лелките“ и на „Парнас“. В резултат 
на това възниква наистина колоритен разказ за онези 
събития, но анекдотичната формулировка в книгата 
на Бар не си спечелва дълготрайна популярност сред 
изследователите. Остава само като едно примамливо 
заглавие и не придобива статут на опорна метафора, 
която подрежда историята на литературната критика 
преди Ноемврийското въстание. Все пак трудно може да 
бъде укорен този автор за това, че не познава фактите 
– и до днес неговата книга впечатлява с богатството 
от материали и превъзходни документални източници. 
А самият автор е познат като съвършен познавач на 
темата и изявен библиограф. Допускам, че поводът за 
това състояние на нещата е прекалената лековатост 
в подхода към темата, която не е прилягала тогава (и 
продължава да не приляга) на разпространения преди и сега 
научен модел.
Mетафора трета: конфронтация на „литературните 
поколения“. Съвсем друга методологическа формула 
предлага Кажимеж Вика в популярната книга за 
литературните поколения, вписвайки тогавашните 
полемики в нова визия за литературноисторическия 
процес13. Дискусиите на критиците преди Ноемврийското 
въстание ученият представя тук не в категориите на 
случайна „борба на романтиците с класиците“, а като 
образцов пример за противоречията, протичащи в ритъма 
на смяната на поколенията. Според Вика спорът между 
старата и младата генерация писатели възниква от 
различната оценка на тогавашните исторически реалии, 
а също така от различните – поколенчески обусловени – 
оценки и културни потребности на участниците в онези 
дебати:

…във времето на ранната младост на първите 
романтици и на зрелостта на псевдокласиците се 

11 S. Pieróg, Maurycy Mochnacki. Studium romantycznej świadomości, 
Warszawa 1982, s. 87 (вж. също s. 23–24, 67, 97).
12 A. Bar, Kumoszki na Parnasie, Kraków 1947. Подобен характер 
има и книгата на J. S. Bystroń Literaci i grafomani z czasów 
Królestwa Kongresowego 1815–1831. Dwanaście portretów z 14 
rycinami, Lwów 1939.
13 Цитираната книга е издадена през 1977 г., т.е. след смъртта 
на автора, в редакция и с предисловие на Х. Маркевич. В 
настоящата статия цитирам следното издание: K. Wyka, 
Pokolenia literackie, Kraków 1989 (особено раздела Spór 
romantyków z pseudoklasykami, s. 157–170).

„Борбата на романтиците с класиците“, или за 
историята на една литературноисторическа метафора
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осъществява любопитен случай на различна реакция на 
две поколения спрямо сходна идейна ситуация и тази 
разлика в реакциите формира, от една страна – що се 
отнася до романтиците, – нова духовност, от друга 
страна обаче – що се отнася до псевдокласиците, 
– затвърждава, засилва управляващите ги духовни 
тенденции. Благодарение именно на това засилване на 
позициите на противника избухва спорът14. 

„Спорът на романтиците с псевдокласиците“ – с такова 
понятие именно си служи Вика – се проявява с елемента 
на осъществяващите се тогава фундаментални идейни 
преобразования, със свидетелството за надиндивидуалния 
и многокомпонентен процес, върху който оказва влияние 
логиката на изтриване на старите и новите литературни 
тенденции, политически пристрастия и конкурентни 
светогледи:

Несъмнено голямата разлика между артистичните 
и философските идеали обяснява остротата на този 
спор, но би било погрешно да се смята, че само тази 
разлика е обяснението. Спорът на псевдокласиците с 
романтиците затова е толкова яростен, що се отнася 
до чисто литературни аргументи, защото тази 
теоретична ярост представлява нещо от типа на димна 
завеса за посланията и убежденията, които, поради 
съвсем разбираеми причини, не е възможно да бъдат 
изречени директно по време на спора [курсив на автора]15.

Затова в наратива на Вика доминира фразеологията, 
която подчертава конфронтативния аспект на 
тогавашните дискусии. От време на време излиза 
наяве чисто милитаристичната метафорика. Това се 
случва особено тогава, когато авторът подчертава 
политическата основа на тогавашните дебати. 
Метафора четвърта: програмни идеи. Затова пък 
ясна дистанцираност спрямо баталната метафорика 
изразява Алина Ковалчикова в антологията „Програмни 
идеи на полските романтици“ (Idee programowe 
romantyków polskich)16. Ковалчикова представя 
донякъде най-безопасната, понеже е безконфликтна и 
неконфронтативна, интерпретация на литературните 
дебати преди Ноемврийското въстание в Полша. 
Тази интерпретация се основава на „разделението“ на 
противниците в спора и представянето на най-важните 
компоненти на литературната програма на романтизма. 
В духа на това разбиране програмните идеи на 
романтизма се формират до известна степен в безопасна 
отдалеченост от битовата суматоха и атмосфера на 
споровете, дори в изолация от тях. Може да се каже, 
че те израстват от идейната почва на литературната 
традиция, но се формират под влияние на позитивните 
внушения (а не в атмосферата на негативната критика, 
присъща на всяка полемика), така те се създават по 
силата на вътрешната логика на развиваща се система, в 
процеса на естествените промени на културата.
Заедно с маргинализираната батална стилистика 
полемичният аспект на предноемврийските спорове 
престава да играе ключова роля. В разбирането на 
Ковалчикова „борбата на романтиците с класиците“ 
не толкова престава да съществува, колкото престава 
да има значение17. Защото не конфронтация между 
двата лагера има предвид авторката. Съществена се 
оказва по-скоро вътрешната логика и богатството на 
литературната програма на романтизма, приликите 
и разликите между отделните автори, представящи 
сходна концепция за литературата. Представянето 
на вътрешното единство, а едновременно с това и 
разнородност на романтическите естетически идеи, се 
оказва безспорно качество на схващането на Ковалчикова. 
Затова пък би било ограничаващо изместването на заден 
план на контекста на предходната литературна епоха.
Формулировка пета: спорове на романтическия 
прелом. Именно това определение предлага Богуслав 
Допарт в книгата си „Мицкевичовски предноемврийски 
романтизъм“ (Mickiewiczowski romantyzm 
przedlistopadowy)18. Аргументирайки основанията на 
предложената от него формулировка, ученият настоява, 
че тогавашните литературни спорове

придобиват характер не само, така да се каже, на 
нападателно-отбранителна игра на новото със старото, 
но също така и характеристика на творчески диалог 
на конкурентни литературни програми, на конкуренти 

14 Пак там, с. 150.
15 Пак там.
16 Idee programowe romantyków polskich Antologia, oprac. A. 
Kowalczykowa, Wrocław 1991. Такъв модел на описание на 
предноемврийските литературни полемики Ковалчикова 
представя в книгата: Warszawa romantyczna, Warszawa 1987 
(особено раздела Warszawa literacka, s. 67–97).
17 С подобна ситуация се сблъскваме и в статията на S. 
Makowski Narodziny romantyzmu w Warszawie [w:] Między 
oświeceniem i romantyzmem. Kultura polska około 1800 roku pod 
red. J. Z. Lichańskiego, przy współudziale B. Schultze i H. Rothego, 
Warszawa 1997, s. 179–192.
18 Срв. B. Dopart, Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy, 
Kraków 1992, s. 9–58. Подобни внушения носи и формулата 
„ранноромантически спорове за поезията“, предложена от 
мен в книгата Wczesnoromantyczne spory o poezję, Kraków 1998. 
Виж също M. Stanisz, Rozdział VI: Krytyka literacka [w:] Historia 
literatury polskiej w dziesięciu tomach, t. V: Romantyzm. Część 
pierwsza, red. A. Skoczek, Bochnia–Kraków–Warszawa [2003], s. 
192–193.

модели на културата, най-накрая – на различни типове 
на обществено съзнание. Да се подели правотата между 
двете страни се оказва дотолкова полезно, че съществува 
възможността за двустранно вдъхновение [курсив на 
автора]19.

Предложението на Допарт се различава съществено от 
метафората „борба“ – главно като системно разбиране 
на литературния процес – черпи много примери за 
вдъхновение от богатата литература по темата, особено 
от изследователските концепции на Кажимеж Вика, 
Мариан Мачейевски20, Мария Янион21, Мария Жмигродска22 
и Станислав Перуг (спираме се само на полски автори). 
От трудовете на изброените изследователи Допарт 
заимства преди всичко тезата за съществуването на 
явление, наречено „романтически прелом“. Поддръжниците 
на това понятие твърдят, че заедно с началото на 
романтизма и на литературния дебют на новото 
поколение творци настъпва радикална трансформация 
на действащите в полското общество разбирания – 
светогледни, обществени, културни и литературни. 
Позовавайки се на този научен концепт, Допарт 
представя предноемврийските литературни спорове като 
важен – дори ключов – етап на романтическия прелом: 
като време на формирането на основни литературно-
естетически категории, които ще са доминиращи в начина 
на мислене за полската култура за много десетилетия 
напред. Любопитно е това, че предложението на Допарт 
показва също така съществени сходства с концепциите 
на Алина Ковалчикова – особено там, където тя обръща 
внимание на процеса на формиране на позитивната 
програма на културата на романтизма (от концепцията 
на „програмните идеи“ я различава обаче по-силното 
акцентиране на конфронтативния аспект на тогавашните 
дискусии, а също и по-динамичната визия на литературния 
процес).
Така благодарение на пропагандираната от Допарт 
формулировка „спорове на романтическия прелом“ се 
разширява обхватът на тогавашните дискусии от 
персонално-котериен до литературно-светогледен 
проблем, но така също и се разкрива процесът на 
формиране на романтическата теория за поезията 
в действие под влияние на „центростремителните“ 
тенденции (стремеж към системно единство) и 
„центробежните“ (конфронтация с други литературни 
програми), както и вписването на онези полемики в 
общия модел на трансформация на модерната полска 
култура. По този начин Допарт успява да включи 
(основно варшавски) епизод на „борбата на романтиците 
с класиците“ в значително по-широка панорама на 
културни и литературни преобразования през първите 
три десетилетия на XIX век. Ако става въпрос обаче за 
метафората „борба на романтиците с класиците“, то в 
предложения от Допарт контекст тя напълно разкрива 
своята анахроничност. Много по-съдържателна и по-
адекватна се оказва именно формулировката „спорове на 
романтическия прелом“, тъй като благодарение на нея 
предноемврийските литературни дискусии позволяват 
да бъдат интерпретирани като елемент на един сложен 
процес на светогледни, философски, политически, 
обществени, културни, естетически и литературни 
промени на прага на романтизма в Полша. Трябва да 
се изтъкне още, че становището на Допарт отлично 
се съвместява с все по-популярното убеждение за 
решаващата роля на културата на романтизма в процеса 
на раждането на модерността в цяла Европа23.
Отговор шести: не е имало никаква „борба на 
романтиците с класиците“! Съвсем друг случай на 
полемика с интересуващата ни метафора представят 
отбрани изследователи, занимаващи се главно с 
литературата на Късното просвещение (по-рядко – на 
Ранния романтизъм) в Полша. Те подчертават, че тази 
метафора не отразява богатството на литературата 
от това време (особено къснопросвещенската), обхвата 
на нейното влияние, нито пък разнородността на 
схващанията и естетическите търсения, а в допълнение 
опростенчески „разсича“ историята на полската 
литература в първата половина на XIX в. на две силно 
контрастиращи си формации. Ако погледнем от тази 
перспектива на промените в полската литература от 
първите десетилетия на XIX в., то най-адекватна би 
изглеждала друга формулировка: тази, която подчертава 
съвместното съществуване, както и успоредния – нерядко 

19 B. Dopart, Цит. съч., с. 11.
20 Срв. M. Maciejewski, Zagadka i tajemnica. Z zagadnień 
świadomości literackiej w okresie przełomu romantycznego, „Roczniki 
Humanistyczne” 1968, t. XVI, z. 1, s. 5–28.
21 Срв. M. Janion, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975.
22 Срв. M. Żmigrodzka, Problemy romantycznego przełomu [w:] 
Studia romantyczne. Prace pod redakcją Marii Żmigrodzkiej 
poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, Wrocław 
1973, s. 51–76
23 На полска почва тази мисъл за първи път формулира М. Янион 
в Gorączka romantyczna, Warszawa 1975. Срв. също: W. Emrich, 
Romantyzm a świadomość nowoczesna, przeł. M. Łukasiewicz, 
„Pamiętnik Literacki” 1978, LXIX, z. 3, s. 287–305; I. Berlin, 
Korzenie romantyzmu. Wykłady Mellonowskie w zakresie sztuk 
pięknych wygłoszone w Narodowej Galerii Sztuki w Waszyngtonie, 
red. H. Hardy, tłum. A. Bartkowicz, Poznań 2004; Odkrywanie 
modernizmu. Przekłady i komentarze pod red. i ze wstępem R. 
Nycza, Kraków 2004, s. 21–59; A. Bielik-Robson, Duch powierzchni. 
Rewizja romantyczna i filozofia, Kraków 2004; eadem, Romantyzm, 
niedokończony projekt. Eseje, Kraków 2008 

дори изолиран – развой и съществуване на разнородни 
литературно-естетически схващания: просвещенски и 
романтически.
Именно такъв начин на мислене добре предава заглавието 
на една от статиите на Веслав Пуш: „Съвместното 
съществуване на романтици и класици, или истинският 
край на Полското просвещение“ (Współistnienie romantyków 
z klasykami, czyli prawdziwy koniec polskiego Oświecenia)24. 
Това заглавие – впрочем с двузначна алюзия – съдържа в 
себе си внушението „за съществуването едни до други на 
романтици и класици, както и на успоредно появяващи се 
произведения: романтичeски и просвещенски“ [курсив на 
автора]25. Въпросното явление се отнася според Пуш не 
толкова до самите естетически спорове, предхождащи 
Ноемврийското въстание (в цитираната статия 
тези въпроси са подминати), колкото до много други 
пространства на литературната култура на XIX век. 
Според изследователя специално внимание заслужават тук 
следните факти. Представителите на Просвещението 
и Романтизма живеят и творят успоредно в течение 
на няколко десетилетия на XIX столетие (най-малко 
до средата на века), а разпространената по това време 
литературна култура (предимно култура на шляхтишкия 
двор) се основава главно на просвещенските образци. Пуш 
обръща внимание освен това на просвещенската традиция 
през XIX век на популярната оказионна политическа 
поезия и на приложната литература на всекидневието 
(често предавана в ръкописна форма), а също така и на 
необикновената роля на – израсналите от традицията на 
Просвещението – „Исторически песни“ (Śpiewy historyczne) 
на Юлиян Урсин Немцевич, които по изключително 
съществен начин оказват влияние на формирането 
на романтическата историческа, патриотична и 
литературна чувствителност. 
На свой ред Пьотр Жбиковски – също толкова 
последователен противник на това да се придава високо 
ниво на значимост на „борбата на романтиците с 
класиците“ – посвещава много свои трудове, за да докаже 
тезата, според която литературно-естетическата 
система на Просвещението след Станислав Август 
Понятовски еволюира постепенно, повече поради 
многобройните западноевропейски примери на вдъхновение, 
отколкото под натиска на вътрешната ситуация в 
страната (поделбите на страната!). Този процес е 
дотолкова дълбок и дълготраен, че в годините 1795–1830 
може да се разграничат дори няколко литературни 
„прелома“, в резултат на които литературата тогава 
бавно придобива все по-романтически черти. Затова щом 
– по мнение на учения – литературата след поделбите 
на Полша e белязана от няколко повратни момента, 
а поезията и литературно-естетическата доктрина 
след Станислав Август приемат новите светогледни 
и литературни тенденции, то това означава, че 
предноемврийските спорове (определяни с името „борба 
на романтиците с класиците“) са вече закъснели и не 
представляват нищо ново, а добре забравено старо26.
Също така и други подробни изследвания върху 
литературния живот през първите десетилетия на XIX 
в. като че ли потвърждават тезата за еволюционността 
на промените по това време. И тук може да се 
забележи интересна закономерност: колкото по-често 
литературните историци на Късното просвещение 
подчертават убеждението за умерената еволюционност 
на тогавашната литературна система, толкова по-
често литературните историци на романтизма – без 
да отхвърлят напълно тази теза – обръщат внимание 
на преломността и новаторството на разработените 
в хода на предноемврийските романтически спорове 
литературни решения и критически постулати27.
Осъществявайки преглед на разнородните становища 
и изследователски нагласи по въпроса за „борбата на 
романтиците с класиците“, трудно може да не си 
зададем въпроса за причината за господстващата тук 
разнородност. Затова така изглежда, че цитираните 
от мен учени не се различават помежду си по същество, 
нито по широтата на литературноисторическите 
познания, нито по изследователската проницателност. 

24 W. Pusz, Współistnienie romantyków z klasykami, czyli prawdziwy 
koniec polskiego Oświecenia [w:] Na przełomie Oświecenia i 
Romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793–1830 pod red. 
P. Żbikowskiego, Rzeszów 1999, s. 47–55.
25 Пак там, с. 47.
26 P. Żbikowski, „... bolem śmiertelnym ściśnione mam serce...“. 
Rozpacz oświeconych w poezji polskiej w latach 1793–1805, Wrocław 
1998; idem, W pierwszych latach narodowej niewoli. Schyłek 
polskiego oświecenia i zwiastuny romantyzmu, Wrocław 2007 
(особено раздела W stronę periodyzacji, s. 559–605).
27 За пример, такава нагласа приемат изследователите на 
полската литературна и театрална критика от първите 
десетилетия на XIX в.: З. Пшиходняк и М. Стшижевски. Срв. Z. 
Przychodniak, U progu romantyzmu...; M. Strzyżewski, Działalność 
krytyczna Maurycego Mochnackiego, Toruń 1994; M. Strzyżewski, 
Mickiewicz wśród krytyków. Studia o przemianach i formach 
romantycznej krytyki w Polsce, Toruń 2001. 
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Ян Шнядецки

Ние сме поляци! и нека оставим на други народи този повод 
за хвалба: да бъдем по-скромни в намеренията си и да се 
придържаме към здравия разум. Нека послушаме какво ни 
казва Лок в своята „Философия“, да почетем рецептите 
на Аристотел и Хораций в „За поетическото изкуство“ и 
правилата на Бейкън за наблюдението и опита. По-далеч от 
романтизма, който е училище по предателство и зараза! 
Романтизмът съветва да се откажем от всички правила 
на изкуството; да придаваме голямо значение на незави-
симостта. Трябва решително да избягваме беззаконието 
и разпуснатостта, защото те водят не до смисъл, а до 
анархия и варварство.
Романтизмът ни казва; да оглупим хората, да им напълним 
главите с дивотии, да премахнем законите на науката и 
здравия разум, за да няма как да ни съдят! А ние пък нека 
почитаме преписваните в продължение на две хиляди години 
закони, които са потвърдени от истината и опита. Да ги 

спазваме, защото са създали 
такива велики хора, каквито 
романтизмът още не е породил 
и явно никога няма да породи. 
Да си дадем сметка, че една но-

Съществуващите между тях противоречия трябва 
да бъдат обяснени с цяла поредица от причини. 
Първата причина е със сигурност натрупването на 
литературноисторическо познание и произтичащото 
от това по-задълбочено познаване на по-слабо познатите 
преди това факти (особено тези, които се отнасят към 
системата на литературата на Късното просвещение 
в Полша). Накратко казано, колкото по-подробно е 
вглеждането в историята на тогавашната литература, 
толкова повече метафората „борба“ изглежда неадекватна 
по отношение на състоянието на полската литература 
през първите десетилетия на XIX в., толкова повече 
съмнение и враждебност тя събужда.
Много съществен за крайните резултати от 
изследванията затова е строго определеният подбор на 
източници и литературни факти. Не е случайно сигурно, 
че някои литературни историци на Просвещението се 
стремят да се дистанцират от конфронтативната 
метафорика на „борбата“, литературните историци на 
романтизма пък непрекъснато се възползват (по-малко 
или повече открито) от силата на тази литература да 
обясни промените на литературния дискурс през XIX век. 
Първите подчертават по този начин непрекъснатостта 
на литературната еволюция и процесуалността на 
системните промени, вторите обаче се съсредоточават 
върху по-ясното предложение на романтиците, а също 
така и върху съществената разлика на литературно-
естетическата парадигма на новото течение (както и на 
широко разбираната модерност).
Освен изброените проблеми, на които трудно може 
да се възрази, не е маловажна ролята, която изиграва 
различният тип литературноисторическа представа 
на учените, занимаващи се с този въпрос. Именно тя 
способства за формулирането на различни ценностни 
съждения, както и на разнородни вглеждания спрямо едни 
и същи (така изглежда) явления и процеси. Прегледът на 
метафорите, които се отнасят до предноемврийските 
промени в системата на полската литература, 
свидетелства за това, че визията на историята на 
литературата като сбор от факти се сблъсква тук със 
системното разбиране за литературен процес28, а идеята 
за „дълготрайността“29 на литературните явления влиза в 
конфликт с концепцията за изменчивостта на културните 
формации и естетически парадигми. 

Превод от полски: ВиТКА ДЕЛЕВА

Преводът е направен по: Marek Stanisz, Walka romantyków z 
klasykami, czyli o dziejach pewnej metafory historycznoliterackiej. 
– w: Między biografią, literaturą i legendą. Red. M. Stanisz, K. 
Maciąg, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
2010, ss. 9–40.

28 Проникновени бележки на тема промените на литературните 
промени формулира T. Walas, Czy jest możliwa inna historia 
literatury?..., s. 83–103.
29 Авторът на това понятие е френският историк Ф. Бродел 
(виж. H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa. Wielki 
słownik cytatów polskich i obcych, Kraków 2007, s. 71). На 
литературоведска почва то е пропагандирано от E. R. Curtius в 
известната книга Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, 
издадена за първи път през 1984 г. В настоящия труд използвам 
изданието: E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie 
średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997.
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„Борбата на...

За класицистичните и романтическите творби

Кажимеж Броджински

Изглежда, че сега за полската поезия е дошло време, в 
което начинаещият поет има нужда да се замисли по 
какъв път да поеме към обителта на паметта, т.е. дали 
да избере т.нар. „класицизъм“ или т.нар. „романтизъм“. 
[…]
Ако (както казва Крашицки) Хораций и Вергилий не 
са искали да се запитат какво е поезия, то тогава е 
очевидно, че е трудно да се даде общо определение на 
това какво е романтизмът.
Едни искат да тълкуват романтизма като отклонение 
от всички правила, на които се основава класицизмът; 
други го наричат изкуство, събуждащо копнеж или 
ужас; трети искат да съзрат в него изобразяването 
на природата в естествената є форма; за мнозина 
романтичността носи духа на рицарството и 
християнството от Средните векове; някои го 
смятат за игра на необузданото въображение, в която 
необикновени създания, магии, небесни или адски духове 
заблуждават и ужасяват.
Според немските писатели думата „романтизъм“ 
вероятно произлиза или от трубадурите, които са 
възпявали рицарските приключения на т.нар. „романски 
език“, съставен от латински и старовисоконемски, или 
от испанските думки, наречени „романс“, в които поради 
военните отношения с арабите ориенталският стил се 
съчетавал с духа на рицарството и християнството.
Въпреки това от това значение на термина не може да 
се допусне, че романтичното принадлежи единствено 
на Средновековието, при положение че старата 
скандинавска митология, Осиан, Шекспир (геният, който 
е успявал да изобрази както своя век, така и времето 
на Древния Рим), и не на последно място песните на 
различни народи и изобразяването на градския живот, са 
романтични за нас в нашия век. […]
Всички векове и народи са се различавали в поезията си. 
Някои от тях носят онова чувство, което сега, когато 
думата е намерена, наричаме романтично; започвам да 
изброявам коя и какъв вид поезия е романтична за нас. 
Нека разгледаме какво представлява романтичното 
чувство, независимо откъде произлиза думата. […]
Романтичните красоти са предназначени единствено 
за нежните сърца и за ум, изучаващ природата и духа на 
вековете. Онзи, който, без да следва духа на даден народ, 
на неговата религия, без да желае да стъпи на неговата 
земя, иска да съди за поезията на същия народ според 
възпитанието, придобито от класическата поезия, 
никога няма да намери ключа към тайните на поезията. 
Всички красоти ще му бъдат чужди, простотата 
– повърхностна, образите – дивашки, сравненията – 
непокорни, а мислите – неразбираеми. Онзи, в чието 
сърце образът на природата и простотата не събуждат 
чувства на вълнение, копнеж и спомени, любов към 
всичко, който няма желание да се пренесе в сърцето 
на човек от всяка възраст и състояние, да сподели с 
него невинността, копнежа, тъгата, радостта – за 
него романтичността е чужда, за него всичко ще бъде 
или детинско, или проява на лош вкус. За класицизма е 
необходим по-изтънчен вкус, а за романтиката – по-
изтънчено чувство.

Рицарите са също толкова героични, колкото са 
героични и древните гърци. Възстановеният спомен за 
рицарските приключения, благочестието, жаждата за 
слава, чувството за чест е романтично за нас, така 
както и приказките за героите са били поетични за 
гърците. Кръстоносните походи напомнят за походите 
на древногръцките аргонавти, макар че не могат да 
бъдат сравнявани по отношение на отпечатъка, който са 
оставили.
Кой вид поезия, измежду тези, които представих като 
романтични, е подходящ за нас? – Библейската простота 
служи на няколко вида поезия; ориенталският стил не 
отговаря нито на века ни, нито на приветливостта ни, 
нито на представите ни. Поемите на Осиан са по-скоро 
дело на въображението – те по никакъв начин не носят 
печата на характера; да им се подражава, е колкото 
неуместно, толкова и невъзможно. […]
Като поляци, християни, нека не търсим романтичното 
усещане на религията в тези ужаси на мрака, в които 
са я намерили германските народи; нека почитаме в нея 
по-нежните и дружелюбни чувства, вдъхнати от нейния 
свят създател. Чувства, които трябва да произтичат 
от светото учение и от това как са го разбирали нашите 
предци. Като поляци, привързани към земята на нашите 
бащи, нека не търсим предците си в рицарската поезия 
на Средновековието, нека ги нарисуваме по подобие на 
доблестните рицари, които живеят от земеделие, които 
не се извисяват над скалите като орли, не се спускат 
от гнездата си към близките равнини, които се впускат 
в бой не за да се прославят, а за да защитят земята си. 
Сега живеем в епоха, изпълнена със спомени. Прекрасната 
съдба на нашата родина е чудесно поле за поезия. Нашата 
романтика са градовете ни, чиито покрайнини са 
покрити с черноземни ниви; тъжните замъци, в които 
са живели кралете ни и до чиито стени сега селяните 
опират своите сламени покриви; столицата, където 
двете любими семейства на кралете ни и толкова много 
рицари сега спят на своята земя; Сибила, където са 
спасените от унищожение оскъдни останки от нашето 
великолепие; гробовете на рицарите, които срещаме 
навсякъде по нашите полета: рицарите, които подобно на 
Еней напускат разрушената Троя, но не за да намерят нов 
дом в земите на Лациум, а за да защитят оръжията си с 
цената на кръвта си и да могат да се върнат с тях при 
гроба на родината си с нечувана надежда. […]
Нека не бъдем като французите роби на правилата, 
за да остане нещо и от природата; нека не бъдем 
като германците горди нарушители на правилата, 
за да могат изкуството и законите на разума да 
служат на природата. Поезията трябва да бъде като 
скъпоценен камък, чиято вътрешна стойност излиза 
наяве чрез изкусно шлифоване и по този начин става 
още по-привлекателен за окото. На поезията са 
присъщи добродетели като чувства и въображение. 
При германците виждаме характерни философски 
стремления; при французите пък има външен стремеж 
към шлифоване и показване на добър вкус; а ние трябва да 
комбинираме и двете.

Превод от полски: МирА АНГЕЛОВА

За класицизма, романтизма и духа 
на полската поезия
(Фрагменти)

вост без правила може да бъде чудачество, което да отчае 
гордо вдигнатите глави и следователно това нещо е опасно 
за просвещаването на народа. Нека се опитаме да пишем и 
мислим така, че никога да не се страхуваме от съда – съда 
на истината, удоволствието и естетиката. 
Романтикът казва: Еврипид, Софокъл, Молиер и Расин са 
твърде сложни. Трудно ще ги схванем, затова да станем Ше-
кспировци! Ние обаче, тъй като сме наясно, че и Шекспир не 
се става така, както граф или барон, да си дадем сметка, 
че всички човешки договорки за прославяне на гения или 
неговите шедьоври са смешни и безполезни, понеже геният 
е привилегирована от природата същност, каквато никакви 
закони и човешки правилници не могат да създадат: че като 
подражаваме на Шекспир, можем да се заразим с неговите 
грешки, но не и да достигнем величието му в каквото и да 
било. По този начин можем да върнем Просвещението с два 
века назад, да унищожим вкуса, ако въобще има такова нещо 
сред народа; и да поведем хората по пътя на безсмислиците. 
Диващината и липсата на възпитание грозят таланта, без 
да му придават сила, докато излъскването и култивирането 
го обогатяват, украсяват го и му придават по-ярко очаро-
вание и великолепие. Затова трябва да обмисляме и разпрос-
траняваме умните мисли на великите хора, защото те ни 
усъвършенстват; но и да отхвърляме техните грешки и 
несъвършенства, които биха ни принизили и развалили. Не-
достатъците и пороците са следствие на лошо възпитание, 

на небрежност или на страст, докато истинската красота 
е присъща на безупречния талант. Така че нито едното, 
нито другото не бива да ни служи като образец.
Романтизмът отхвърля и опита, дразни с противопоста-
вянето на въображението и разума и разпалва гражданска 
война между страстите човешки. Да не слушаме тези кон-
спиративни насъсквания, защото най-красивите творения 
на човешкия ум са деца на мира, съгласието и хармонията 
между всички сили на душата, които в своето обединяване 
се допълват и подкрепят взаимно. Да не воюваме с никой 
друг народ, да не завиждаме на ничия слава и достойнства; 
но да се стараем да умножаваме нашите собствени. Само у 
дома, в наследството и достиженията на нашите сънарод-
ници да търсим смисъл и слава – защото популярността 
на народа ни в другите страни се поражда и произтича от 
многобройните наши собствени постижения.

Писах във Вилнюс на 12/24 декември 1818.

Превод от полски: МиЛЕН МиТЕВ

Преводът е направен по Jan Śniadecki. O pismach klasycznych 
i romantycznych. Warszawa, 1837, s. 23–25, достъпно на сайта 
Polona.pl
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Маурици Мохнацки

Докато разглеждаме романтизма като определен тип 
поезия или като някаква част от литературата, никога 
не бихме успели да опознаем най-красивите му черти. 
Въоръжен с вярата на народа, обогатен със задълбочено 
познаване на човешкото сърце, сериозен и лек, печален 
и весел, той е духът, в който оживяват всички части 
на поезията и литературата – идилията и елегията на 
християнството, чиято нежност и хармонични песни 
прозвучали за първи път през Средновековието и чиято 
последна сцена сякаш е отложена за вечността: дух, 
който може да приеме различна форма във всеки народ, 
без да променя природата си, винаги различен във външния 
си облик, винаги същият в своите вътрешни качества.
Ако само романтизмът, единствено в народна носия и 
приложен към религията, обичаите и всякакви регионални 
особености, е красиво явление, значителен принос към 
важния за всеки литературен род напредък би имал 
този, който в задълбочено проучване отговори на 
въпроса – по какъв начин романтизмът може да се появи 
на хоризонта на полската литература и какво може да 
осигури неговото продължително влияние върху родната 
поезия? Подобен въпрос би могъл да се превърне в обект 
на обширно и в много отношения полезно изследване. 
Без да се твърди, че има каквато и да е точност в това 
отношение, но имайки предвид всичко, което ще се 
каже по-долу, ще се опитаме да докажем, че основата 
на полския романтизъм е положена върху славянския 
произход, северната митология и духа на Средните 
векове.
Останките от митове и духът на славянското 
езичество имат собствен характер, който е по-духовен, 
не е опетнен от сетивната култура и затова е и по-
поетичен в сравнение с гръцкото и римското езичество. 
Славяните, мирен и благочестив народ, под влиянието на 
суровия климат, сред гори, планини или безплодни равнини 
и степи, сред постоянните опасности от нахлуващите 
и скитащи орди, излюпени от северната част на Азия, са 
възпитали тези жалейни чувства, този печален копнеж, 
който и днес в песните и думите на простия народ в 
Украйна и Волиния дава верен образ на нещастията и 
миналото.
Нека не ни обезсърчава това, че традициите и легендите 
на простия народ са толкова груби, нелогични, пълни с 
чудеса и магьосничество; научени сме от французите 
твърде пренебрежително да гледаме на суеверията 
на простолюдието и да ги виждаме само от нелепата 
им страна. Те произхождат от сърцето на човека и 
ако философията ги пренебрегне, то тогава тя става 
безпочвена и високомерна. Природата не е искала човекът 
да бъде изолирано същество, предназначено единствено 
да обработва и населява земята и да има само мъртва, 
т.е. егоистична връзка с всичко, което не принадлежи 
към неговия вид. Моралните и физическите естества са 
обединени от висши връзки. Реейки поглед над безкрайния 
хоризонт на простора на морето или ясното небе, не 
изпитваме ли невъобразими и неописуеми емоции? Не 
чуваме ли понякога хармонията да се спуска от висините 
на небето, от върха на скалите, да звучи във вълните 
на реки и потоци, произтичащи от тъмни гори или 
от дълбоки бездни? Вдигайки поглед към безкрайния 
хоризонт на морската шир или безоблачното небе, не 
изпитваме ли непознати и неописуеми емоции? Не чуваме 
ли понякога хармонията да слиза от небесните висини 
или от върховете на скалите, да звучи във вълните 
на реки и потоци, избуяващи от дълбините на гори и 
бездни? Изглежда, че в сериозния полет на гарваните, в 
жалния писък на нощните птици, в ръмженето на дивите 
зверове, повтарящи се през скали, дерета и долини, 
има нещо, което носи ужасяващо предзнаменование за 
бъдещето. Всичко, което не е цивилизовано, което не е 
продукт на човешката ръка, говори на нашето сърце. 
Само тези неща, които човек създава за собствена 
потреба, са неми, защото са мъртви. Но когато времето 
унищожи тяхната използваемост, те си възвръщат 
мистичния живот. Унищожението съживява връзката 
им с природата. Затова величествените сгради и 
постройки мълчат, а руините говорят. Целият свят 
ни зове с неразбираем глас, който чуваме в дълбините 
на тази непозната част от съществуването, където 
чувството граничи с мисълта. Защо очевидното усърдие 
на природата на проникване в дебрите и тайните на 
сърцето, които са загадка за обикновеното око, да няма 
мистично значение? Защо да е без причина и без цел? 
Разумът не може да обясни този феномен на чувството 
и въображението, тъй като той веднага изчезва, когато 
бъде докоснат от инструмента за дисекция: но точно 
поради тази причина той е истинското свойство на 
поезията. [...]
Дали религиозната система на древните славяни, 
фантастичните обреди на тяхното езичество, 
характерът на народите и знаците на времето 
преди приемането на християнството в необятната 
земя на нашите предци не биха могли да станат 
изобилен източник на национална поезия? Славяните 
вярвали в божествата покровители на домашните и 
обществените добродетели, почитали създателя на 

светкавицата, мълнията и целия свят. В тяхната 
митология откриваме следи, означаващи висша светлина 
и прогрес на разума. Описанията на техните церемонии, 
свещени заграждения, статуи и църкви съдържат не 
малко проникновени мисли, не една искра на творческо 
въображение. Но да не се спираме на темата, която вече 
е привлякла към себе си вниманието на толкова много 
учени сънародници. Нека само повторим истината, че 
клонът на романтическата поезия, засаден в буйното 
поле на славянските старини, може да състави най-
красивата част от родната литература, защото е 
оживен от гения на бъдещето и най-скъпите спомени, ако 
нашите млади писатели са насочени към тази цел. [...]
 Ако романтическата поезия в Полша, култивирайки 
богатото поле на славянската митология и северните 
традиции, може да украси националната литература 
с непознат досега блясък, да я направи оригинална и 
достъпна за народа, защо да не подчиним на нейния 
скиптър още по-просторни страни и да не обединим духа 
на езичеството с духа на християнските векове? [...]
Средновековието е една наистина поетична епоха в 
историята на Европа. Тези древни стени, тези готически 
кули, чиито останки днес ни учудват, свидетели на 
политическо безредие и насилие, някога са били обитавани 
от хора, посвещавали оръжията си в името на Бог, 
честта и защитата на невинността. Религиозният 
ентусиазъм е насърчавал към дела, които не сме в 
състояние да разберем в нашите студени времена. Там 
виждаме хиляди млади мъже и девици в стените на 
манастира, които търсят убежище от забавленията 
и шума на света, въпреки че тяхното рождение и 
имущество им дават първото право на това; които 
прекарват целия си живот сред пустинни скали и гори 
в молитва и покаяние; хиляди боси поклонници през 
морета, земи и пустини, бързащи към Светия гроб; 
накрая цели поколения, въоръжени с оръжие и кръстния 
знак, напускащи завинаги семейните прагове, роднините 
и родината си, с намерението да отвоюват от ръцете 
на неверните богатства и земята, прославена от 
Страстите на Спасителя. Виждаме там неподправен 
морал, диви добродетели редом с гордост, вяра и 
откритост; непокорна храброст наред със съгласието 
в името на родината и свободата; разтърсване 
на социалните порядки наред със зачитането на 
съществуващите права. Сега всичко е твърде изискано 
и суетно; сега виждаме блясъка на интелектуалната 
култура заедно с грубото невежество и разврат, думи 
вместо дела, скъсаните връзки между народите и 
разбито ядрото на техните сили; до мъдрите закони 
– тяхното незачитане, до съвършеното изкуство на 
войната – предателството и немъжеството. 
Времената на личната храброст, рицарските дела, 
идеалната любов и религиозния плам трябва да са 
били поетични. Хората, които са правели всичко с 
въодушевление и страст, вероятно са били по-склонни 
към поезията от своите предшественици и наследници. 
Животът на рицарите, отдадени на война, придворни 
церемонии, турнири и религиозни обреди, е причина 
за и следствие от тази поезия, на която все още се 
чудим днес. В рицарските тъжни и нежни песни често 
откриваме образ на тази, която или действително е 

съществувала, или е живяла само във въображението. 
Образът на невидимата и свръхсетивна любима, която 
е обожавана от неосквернените сърца, е може би най-
красивата черта на Средновековието, триумф на 
ентусиазма, елемент на идеалната поезия, непозната 
в древността. Не само върху пенливата вълна на 
сънищата, но и с очите са се виждали живи образи на 
всички добродетели и прелести – героичното усърдие 
на Танкред, смирената любов на Ерминия, великият ум 
на Софрония и страданието на Олинда. Те не са сенки, 
отразени в кристала на илюзиите. [...]
Славянската древност, северната митология и духът на 
Средновековието, това са изворите на романтическата 
поезия в Полша, това са изобилните материали за 
националната ни литература, това е обширното поле 
на въображението, чувствата и естетическите идеи. 
Мицкевич, Ю. Б. Залески, Одинец и още неколцина 
млади поети са чувствали тази истина и следвайки 
вътрешното си усещане и природа, с гордост са се 
издигнали към върховете на романтическия Парнас, 
непокорен от поляк досега. Трябва да се очаква, че 
техният пример и делата, увенчани с ентусиазма на 
техните сънародници, няма да бъдат безрезултатни. 
Може би те ще успеят да насърчат някой да 
обработва недокоснатата досега нива, докато други 
ще бъдат обезсърчени да имитират или превеждат 
френски образци, наречени класически, но всъщност 
представляващи истинска сатира на националната 
литература. 
У нас отдавна се е оформила идеята, а дори 
непогрешимата истина е придобила сериозност, че в 
поезията, както във всички части на литературата, 
трябва да се придържаме към антични или френски 
образци и че всичко, което не е в съгласие с духа на 
така наречения „класицизъм“, не е и в духа, природата 
и езика на полската нация. Този принцип е най-голямата 
грешка, ако не суеверие и абсурд. Защото то произтича 
от непознаване на националния дух и характер, от 
плитка и твърде ограничена преценка за всичко, което 
съставлява органичния състав и жизнените елементи 
на литературата на всеки народ, от криворазбраната 
сериозност на нашите майстори и теоретици, следващи 
стъпките на френския Аристрах, а именно Лахарп, чийто 
труд върху литературата, въпреки че съдържа обширна 
информация, все пак би могъл да се нарече съвкупност 
от безсмислени, неосновани на по-дълбоки естетически 
идеи разсъждения и заключения или смесица от 
противоречиви, повърхностни и лъжливи идеи за поезия и 
изкуство. [...]
Политическите катаклизми повлияха на характера 
на полския народ. Бяхме свидетели на необикновени 
явления. Но хората, които искат да обяснят феномените 
на чувствата и въображението чрез измерване на 
веригата, логиката и силогизмите на Аристотел, 
отказват младежта от романтическата поезия, без 
да знаят, че само нейните по-дълбоки идеи и смели 
вдъхновения отдават достойна почит на пепелта 
от миналото. Но мнението на тези предполагаеми 
господари на разума и опита е без значение в това 
отношение. Вечното раздвоение в сърцето на човека, 
който е между смятането и вдъхновението, между 
идеята и реалността, е образ на класическата и 
романтическата поезия. Първото е реализираната идея, 
второто е одухотворена реалност. Мисълта е родината 
на последното. Можем ли да живеем другаде, ако не в 
мисълта? Какво е реалността за нас? 
Броджински беше първият поляк, който започна да 
разсъждава за поезията, той беше първият, който 
разбра значението є, и първи атакува огромното у нас 
влияние на френските модели. Където и да говори за 
необходимостта от създаване на национална литература 
и за сдържаност в подражанието, гласът му звучи със 
сериозността на ненапразен съвет или предупреждение, 
въпреки че той е твърде умерен и твърде предпазлив в 
насърчаването на полската младеж да се учи по пътя, 
който немските и английските писатели на деня са 
украсили с множество паметници, вдигнати от ръка на 
гений. Добруването на родната литература, надеждата 
за нейния бъдещ успех и примерът на тези два народа 
ни дават сила да действаме с по-голяма смелост в това 
отношение и да изповядаме следната истина:
Докато превеждаме или подражаваме на произведенията 
на френските майстори под името на привърженици на 
класицизма, няма да се освободим от вредното влияние 
на техния език и литература, докато следваме мнението 
на мнимите класици, ние ще разглеждаме всичко, което 
носи неоспоримия белег на гениалността, дивата или 
ужасяваща красота, като преждевременен зародиш на 
чудовищното въображение; дотогава няма да имаме 
оригинална поезия и национална литература.

Превод от полски: МАриНА БрАТАНОВА

За духа и произхода на поезията в Полша

Циприан Камил Норвид. „В океана“
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Вацлав Борови

Норвид остава неразбран от съвременниците си. Но дори 
и за поколението на „внуците“, след като Мириам сенза-
ционно открива поезията му, тя пак не е лесна за разби-
ране. Виждат го като велик предшественик на различни 
по-късни творци (Метерлинк, Й. П. Якобсен, Виспянски и 
др.). След това настъпват по-исторически съпоставки: 
с малко по-ранни или от същото време западни писатели 
(Едгар По, Бодлер, Карлайл, „разочарованите“ френски ре-
алисти и парнасисти Вилие дьо л’Ил-Адам, тези или онези 
символисти). Кой е той за полската литература? За 
едни е поредният романтически презрител на човешкия 
„пазар“, според други – напротив – социален поет. Едни са 
склонни да го виждат като „четвърти пророк“, други – 
като позитивист, който върви само по свои собствени, 
макар и странни пътища. В някои кръгове той е почитан 
като поет на „мистичните“ дълбини; другаде е ценен 
като „автентичен творец“, който пише стихове на език, 
подходящ за прозата. И не само това. След период на 
опознаване и възхищение отново идва вълна от критика, 
почти толкова остра, колкото Норвид е виждал прижи-
ве. Отново се появяват упреци за неразбираемостта. 
Намира се и критик, който пише, че той е само поет за 
„любителите на ребуси“. Същевременно спокойни изсле-
дователи, анализирайки конфликта на поета със съвре-
мието му, започват да доказват, че и той не е „невинен“ 
в този конфликт, защото изисква твърде много усилия 
от общество, съкрушено от погром. Накрая идва мо-
ментът, в който Норвид е представен като вече чисто 
исторически феномен, почти без жизненоважно значение. 

 Циприан Камил Норвид

Встъпителна част 
Възможно ли е да събудиш вежливо спящия? Най-
вероятно не, дори и да го будиш с листец от роза, падащ 
на лицето му, това ще е изтънчен или поетичен замисъл, 
но няма да е вежливо, защото в края на краищата ще 
трябва да прекъснеш мислите в съня му – и то да ги 
прекъснеш рязко, не полека, а внезапно, пренасяйки го 
с един жест в друга действителност и очевидност. 
Защото, както изглежда, не можеш да пренасяш някого 
от една очевидност в друга вежливо и в това да няма 
нещо брутално. Оттам идва главно и онова отблъскване, 
с което по принцип в самото начало се среща всяка 
нова идея или изобретение, доколкото те зачеват 
или подхранват сферата на нова действителност и 
очевидност; защото да събудиш някого вежливо – това 
по никакъв начин не се получава. Вярно е, че огромна част 
от обществото, за да превари събитията и да въдвори 
спокойствие, се е старала и все още много грижовно се 
старае да докаже и разпространи убеждението, че нищо 
ново не може да бъде измислено и показано и поради това 
всякаква мисловна работа в тази посока е безнадеждна.
Това (трябва да предупредя) може привидно да се 
аргументира с причината, че след като всичко в 
нещата и делата на този свят може да бъде обхванато 
в хармонията на единството, то лесно е обратно в 
това хармонично единство да се видят зачатъците 
на всичко, така че нищо ново да не бъде възможно! Но 
в това същевременно има огромна грешка, тя е: че 
само абсурдното се счита за нещо ново, защото само 
абсурдното лежи извън общото течение на хармонията 
на битието, която обгръща всичко. Бях слушал 
многократно и до пресита чуждите съмнения в този 
възглед, когато веднъж бях пратен на посещение при 
един заслужил човек, комуто колегите бяха дарили добре 
заслужен медал. Предавах тази ценна вещ в ръцете на 
зарадвания и не очаквах никакви патетични затруднения 
в това посланичество, защото човекът наистина 
заслужаваше и бе изпълнен с откровена простота. Ала 
щом той, признат и ценѓн, приемайки своя медал, започна 
старателно да се вглежда в него, внезапно забелязах 
върху лицето му блясък, подобен на усмивка, примесена 
с дълбоко впечатление – това изражение беше толкова 
явно и странно, че дълго още след това въображението 
ми натрапваше тази психологическа картина. Много 
време след делегацията, когато веднъж се озовах насаме 
с човека, за когото тук става дума, умишлено припомних 
обстоятелството и попитах каква е била причината за 
особеното изражение… 
– Много просто! – отвърна той. – За пръв път в живота 

си видях челото, устните си и носа си в профил… И ако 
не беше Вашият медал, може би като много други хора 
щях да си отида от света, без да съм видял едностранно 
носа си… Аз, който съм разглеждал пирамидите от 
всички страни!... И така ми хрумна мисълта, че наистина 
трябва да има още нови неща, които да бъдат показани 
на човечеството, щом като можеш да го известиш за 
собствения му нос! (…)

Втора част, същинска: граматична, 
философска и екзегетска
Нека господа граматиците поискат да обяснят на всички 
лингвисти в Европа и Америка, а също и на всички хора 
с познания как става така, че цяла една част на речта е 
изпусната във всички граматики на всички езици. 
Дали защото не толкова често онези граматики дават 
дефиниции на частите на речта... 
Това не мога да кажа... Но сам, доколкото ми е дадено да 
знам, обявявам, че цяла една част на речта е пропусната 
в досегашните граматики. И то тази, въз основа на 
която се построява и затвърждава фразата – и дори 
не само една фраза, а и следващата, която логично се 
свързва с нея, и третата, и четвъртата и т.н. Тази част 
на речта е премълчаното… Монтескьо не казва нищо, 
което не знаем, посочвайки, че мълчанието може да каже 
много повече от изговореното и неведнъж го казва. Дори 
и този единствен негов атрибут, свидетелството за 
това, че може да изрази повече от казаното, това значи, 
че трябва да бъде част на речта. Претенцията изглежда 
доста справедлива. 
И така, мълчанието, а в практически смисъл 
премълчаното, несъмнено е част на речта. Истина 
толкова голяма, че не са предусетили господа 
граматиците, а може би не са и подозирали, че е нещо 
полупсихологическо за разбиране, но в тази посока са 
постъпили най-несръчно и наистина забавно, като 
са обявили за част на речта удивителния знак. А 
удивителният знак не само е трудно да се причисли 
към основните притежания на граматиката, защото 
е извън синтаксиса, защото изцяло е неграматичен и 
с преносно значение, защото изцяло се опира на елипса 
и неграматичност, но и затова, че ако говорим по 
същество, само там удивителният знак има същинско 
звучене, където не е декламативно отбелязан и 
подчертан, а където се появява под напора на думите… 
И наистина, има хора, които поставят два или три 
удивителни знака заедно, но това като цяло не помага, 
нито подсилва ефекта. 
Нещо повече, удивителният знак не само че не успява да 
предизвести следващите изрази, но всъщност ги спира и 
прекъсва. И така не може да се направи по-неподходящ 
избор. 
Съвсем различно стои въпросът с премълчаното, което 
(както твърдя), представлявайки жива част на речта, 
може да бъде прочетено във всяко изречение, а освен 
това да е логично начало и повод за следващото. Така че 
онова, което второто изречение провъзгласява и казва, 

Циприан Камил Норвид, „Автопортрет“

Поетът Норвид
И чухме, че в по-нататъшния път на полската култура 
Норвид вече няма с какво да бъде „полезен“.
Естествено, най-ярките от тези оценки идват от хора 
без чувство за поезия. Но дори тези, комуто никой не 
отрича поетичния усет, признават поетичната стой-
ност само на част от творчеството на Норвид. Твър-
дят, че неговите „мистерии“, сценични „монолози“ и 
опити за исторически трагизъм са неуспешни. Казват, че 
по-големите му творби преобладаващо нямат завършена 
художествена цялост. И не можем напълно да отречем 
истинността на тези мнения.
Но нека за момент да помислим как би изглеждала съкро-
вищницата на полската поезия без „Роялът на Шопен“ 
(Fortepian Szopena), без „На генерал Бем погребална рапсо-
дия“ (Bema pamięci żalobny-rapsod), без „Песен от родния 
ни край“ (Pieśni od ziemi naszej), без „Моята песничка“ 
(Moja piosnka), без „Амин“ (Amen), без „Във Верона“ (W 
Weronie), без „Разсъблечената“ (Rozebrana), за да се огра-
ничим до тези няколко примера. За момент да си пред-
ставим, че някакъв катаклизъм е унищожил печатните и 
писмените варианти на тези произведения и ги е изтрил 
от паметта ни. Каква ужасна загуба би било това! Да 
отворим първата по-добра антология на полската поезия, 
издадена в последно време, и да видим колко място зае-
мат в нея стиховете на Норвид!
Да. Този поет, постоянно обсъждан, смятан (не без 
основание) за труден, с рядко срещана степен на инди-
видуалност в стила си, е спечелил привързаността на 
широки читателски кръгове. За някои негови стихотво-
рения – например „Дух, защо си отиваш“ (Czemu, Cieniu, 
odjeżdżasz), „За този край, дето трохи в полето“ (Do 

kraju tego, gdzie kruszynę chleba), „Дето сетната бесил-
ка построяват“ (Tam, gdzie ostatnia świeci szubienica)1 
– можем да кажем, че днес са почти толкова известни, 
колкото и най-известните стихотворения на Мицкевич. 
Още повече, Норвид става – може би с пълна сигурност 
– най-често цитираният полски поет. Срещат се негови 
думи в заглавията на стихосбирки и на „бойни“ списания; 
както привърженици, така и противници на неговите 
виждания ползват стиховете му като отлични форму-
лировки на определени явления от духовния живот на 
индивида или колектива. Някои от изразите му като 
например за бъдещето като „Вечната коректорка“ (Ko-
rektorka wieczna), „правдата с профила любовен“ (o pięknie, 
co jest „kształtem miłości“), „земното кълбо все от съвест 
неовъглено“ (Nieprzepalony jeszcze glob, Sumieniem), почти 
са навлезли в разговорната реч. Така в творчеството на 
Норвид без никакво съмнение има части, които са не само 
разбираеми, но могат да бъдат и популярни. И още през 
осемнадесети век Вико знае, че тази черта присъства във 
всяка истинска поетична възвишеност (макар, разбира се, 
сама по себе си да не е гаранция за нея).

Превод от полски: ВАСиЛ ГЕШЕВ

Преводът е направен по Wacław Borowy. O Norwidzie. Roz-
prawy i notatki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 
1960.

1 Преводите на заглавия и цитати са от предстоящото издание 
на поезията на Циприан Камил Норвид в превод на В. Галонзка и 
П. Първанов, подготвяно от издателство „Кралица Маб“.

Мълчанието
е само неизказано мълчание в първото изречение, а това, 
което казва третото изречение, се крие в мълчанието 
на второто, а това, което четвъртото – в третото... 
и така чак до дъното на съдържанието, което едва по 
този начин бива изчерпано по силата на логиката в този 
осезаем процес. 
Господата граматици са свикнали да се занимават с 
някаква абстрактна реч, която не съществува. Речта, 
затова, че е реч, е безусловно драматична! А как иначе 
ще бъде реч? Дори монологът е разговор със себе си или с 
духа на нещата. Мнение, толкова абстрактно бледо, че 
да не носи в себе си премълчаното, почти не си струва 
да бъде изказвано! И ако такова мнение може да бъде 
изказано, то би трябвало да не принадлежи към никаква 
жива реч. 

Превод от полски: МАрГрЕТА ГриГОрОВА 
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Във Верона

I
Над къщите на Монтеки... Капулети, 
От дъжд изплакнати, от гръм засети –
Очите благи на синевата. 

II 
И тъжно гледат там развалините,
Със портите пусти, на пустош следите –
И спускат отгоре звездата;

III
Kипарисите казват, че и за Жулиета,
И че за Ромео – незнайна планета
Сълза им праща... и ги оплаква;

IV
Но хората казват, и казват разумно –
Там замерват с камъни безшумно, 
Тук никой – сълзи не очаква!

Роялът на Шопен
La musique est une chose étrange!1

Байрон

          L’art?…c’est l’art – et puis, voilà  tout.2

               Беранже

I
Бях с Тебе в тези дни, видях ги как помръкват,
С недоизтеклата нишка
Пълни – като Мит,
В зората скрит... 
Когато краят към началото праща въздишка:
„Няма да Те прекъсна – не! Ще те... из-тъкна!“ 

II
С Тебе бях, когато животът Ти помръкна,
Когато... всеки миг – всеки миг – си се сливал 
С изпуснатата от Орфея лира,
В която тласък-мощ и песента се надвиват
И струни четири тихо се препират,
И както се докосват,
По две – по две –
Ромонят с мека краска:
„Почна ли в синхрон
Да удря в тон?...
Майстор ли е, че свири... като ни оттласква?“

III
С Тебе бях, Фредерик, с адмирация.
И ръката ти... зарад бледата є натура
Алабастрова – с чара си – и грация –
С финес – перо на щраус бяло? –
В очите ми се сля с самата клавиатура
От слонова кост – в едно тяло...

И беше Ти кат образ, който се отбуля
В мраморното лоно,
Преди да се разгадае,
Длетото да го извае
На гения... образ Пигмалионов!

IV
И в туй... що свиреше Ти – и що? тонът рече – 
Даже инак ехото да се настрои,
Не както Ти благослови с ръцете свои
Всеки акорд от струните извлечен –
То в туй, що чух – простотата бе владетел
На идеала периклейски,
Сякаш някоя древна Добродетел –
Под простия покрив селски
Кат влиза – рече крилата:
„Възродих се в небесата
И стана ми арфа – вратнята,
А шарф – пътеката...
Просфора – виждам в житата бели... 
Имануел е стъпил довека
В Таворските предели!“

V
И беше в това – Полша – от зенита
На все-идеала на историята – на олтари – 
Взета в дъгова възхита –
Полша – на преобразените колари!3

Сякаш в своя звън се стрелна –

1 Музиката е странно нещо.
2 Изкуството?... това е изкуството – толкова.
3 Първата династия на полските крале взема начало от 
легендарния крал Пяст Колоджей (Пяст Коларя), който е бил 
майстор нa колела за каруци (бел. прев.).

Златно-пчелна... 
(Познал бих я, вдън битието скрита!...)

VI
И ето – песента Ти стигна края – отминава
Твоят образ вече – само – чувам
Нещо?... сякаш детска врява –
А то още клавишите палуват
На недопятата песен дали веч обет:
И като се докосват с мека краска
По осем – по пет –
Ромонят: „Свири ли? или ни оттласква?...“ 

VII
О, ТИ! който си на Любовта-профил мил
С името Допълващият пламък;
Туй – що в Изкуството наричат Стил,
Щото прониква песен, оформя камък...
О, Ти! – в историята наричан си Ера,
А там, дето за зенита є няма и вест,
Името Ти ведно е: със Spiritus et Lettera4,
И consummatum est...5

О, Ти… Ненадминато-Изпълнение,
Какъвто и да е и къде...? Твоят знак...
Дали във Фидий? В Давид? Или в Шопен е?
Или Есхиловото сочи време?...
Винаги – ще ти отмъщава... брак. 
– Клеймото на земното кълбо – недостатък:
Допълнение?... той кат болка го проклева!...
Той – обича да начева
И все обича да хвърля пред себе си – задатък! 
– Клас? – узрял ли е – е кат комета злата – 
Мъчно повей го разклаща –
Дъжд от пшеничните зърна праща,
Самото съвършенство ги... размята...

VIII
Ето виж – Фредерик!... виж – Варшава:
Под небето звездният плам снизило,
Свети кат жарава.
Виж, органът в храма! Гнездото мило – 
Сградите на богатите мещани
В нашта publica-res6,
Глухите калдъръмени мегдани 
И Зигмундовия в облаците меч.

IX
Виж!... от мегдана в сокаците –
Кат ластовици пред буря,
Препускат казаците,
След тях частите с байраците:
По сто – по сто – –
Зданието – искри с огън, стихва пак,
И пламва – ето – до самите сгради –
Жените в черно – жалеен знак –
Халосани с приклади – –
И виждам, от черния дим ослепял –
Между колоните отпред,
Мебел напомняща ковчег
Изнасят... пада... пада – Твоят роял!

Х
Този!... който Полша е прославял – от зенита
На всесъвършенството на историята на олтари
Взета в песенна възхита,
Полша – на преобразените колари!
Падна той – направо на гранита!

И ето – както честна мисъл у човека –
И той на гнева бе обречен;
И тъй ще е довека
С туй, що буди... духа вечен!

И ето – както тялото на Орфея –
Хиляди менади късат го на части;
И всяка вие: „Не аз тук зея!...“ 
„Не аз...!“ – със зъби дращи –

*
Но Ти, но аз? – да вдигнем ръцете сухи
За зов: „Внук, насладата ще имаш!...
Стон издадоха камъните глухи:
Идеалът достигна калдъръма – –“

4 (лат.) Духът и Буквата (бел. прев.).
5 (лат.) свърши се; предсмъртните думи на Христос (бел. 
прев.). 
6 (лат.) respublica – република (бел. прев.).

Норвид, „Ръце“

Пилигрим 

Над вси съсловия туй съсловие знам,
Що кат кула над ниските хижи
Тук облаци тревожи.

Вий мислите, че аз не съм пан,
Щом домът ми с мен се движи,
И е в камилски кожи.

Нали зная на небното лоно плам,
Когато то душата ми отвлича
Като пирамида!

Нали толкоз земя сам ще си дам, 
Колкото кракът ми пресича,
Докато още ида!... 

Сфинкс

Препречи ми пътя Сфинксът в тъмата,
Що кат злодей, митар, бедняк зловолен,
Викащ „Истини!“ – за него те са плата –
Спира Човешкия дъх;

„Човек?... той е жрец неволен
И незрял в душата...“ 
Туй беше ответът тих.

Но, не е ли чудно? –
Застина Сфинксът с гръб към скалата... 
Да се измъкна не беше трудно!

Натуралии

Ако в света на градинските растения 
Има републики нему присъщи, 
То вкусът в тях критики замества,
Песни и лирики – тъгите могъщи, 
А ножът на готвача – земните явления,
И кат държавен реформатор шества.

И тъй като всичко става натурално,
И всичко с химия спомагано бива,
То всяка република вирее щастлива, 
Не чака от съседите помощ хаплива.
Плачът и радостта са нещо нормално:
Гозбата, с днес узрялото, утре е ядлива.

Отдих 

Срещам един вожд, питам за новините,
И какво става?
Отговор чух: „Епохата спря с войните,
Мирът побеждава;
Работа няма“. Туй дава ми подтик,
За думите несмели:
Има вождове за дни работни –
И за недели. 

Превод от полски: ВОЙЧЕХ ГАЛОНЗКА  
и ПЕТЪр ПЪрВАНОВ

Циприан Камил Норвид

Текстовете са любезно предоставени от преводачите от 
предстоящото издание на поезията на Циприан Камил 
Норвид, подготвяно от издателство „Кралица Маб“.
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1.
В колективната полска социология и психология, в ис-
торията на литературната критика, в историята на 
науката романтизмът винаги е заемал изключителна, 
независима и отвсякъде погледнато привилегирована 
позиция. Богато отрупаната маса има обаче, както 
знаем, има и своето „място за прислугата“. Отдавна там 
е седнал романтизмът в страната, бедният роднина 
на великия романтизъм в емиграция. Нашето сравнение 
има домашно и „завършено“ измерение – Кажимеж Вика 
използва друго, „незавършено“: „Може да повторим в 
този период думите на поета, че „рибарят край брега 
едвам глъбта познава“. Пьотр Хмельовски е последният 
изследовател, който познава цялата конфигурация на 
това огромно море, след него някой случайно е посещавал 
неговите брегове“1. От 1900 г. (т.е. датата на публикува-
не на V и VI том от „История на полската литература“ 
от Хмельовски) до 1950 г., когато Вика прави рекапиту-
лация, няма кой знае какви промени. Традиционната за 
Полша схватка с демоничния велик романтизъм, лите-
ратурното, театралното, публицистичното проучване 
на неговите огромни терени не спира и още дълго няма 
да спре. Изследванията на романтизма в страната през 
1831–1863 г. заемат едва около десетина статии, някол-
ко монографични прегледи на списания, групи, региони, 
десетина портрета на „недооценени“ и „несправедливо“ 
забравени писатели и в същото време липсва дори такова 
позитивистично отражение, каквото прави за времето 
си Хмельовски.
Като цяло романтизмът в страната отдавна не буди по-
жив интерес нито сред изследователите, нито сред кри-
тиците, нито сред литературната публика. Ефектният 
спор за „Полската сфера“ (Domena polska) на Павел Херц, 
наследник на становището на Жеромски от „Снобизъм 
и прогрес“ за тази особена апология на страната между 
въстанията, наречена от Блонски „похвала на картофа“2, 
е единствената през последния четвърт век. Каква е 
причината? Дали само тази, че великият романтизъм е 
засенчил, изблъскал, притиснал и дори смазал романти-
зма в страната? В известна степен това е истината, но 
въпреки всичко – много повърхностна. 
Както изглежда, отношението към романтизма в 
страната разкрива определени механизми на обществе-
но съзнание и колективно въображение. „Забравата“ му 
може да бъде от срам, в голяма степен умишлена, както 
повечето грешки и пропуски според фройдисткия прочит. 
От тази гледна точка ще ни помогнат тези, за които 
романтизмът в страната е бил проблем – да! – парещ, 
горчив, значим. Юлиан Клячко, на когото му прилошава 
от необузданата шляхтишка приказливост на Винцен-
ти Пол, стига дотам, че в „Полското изкуство“ (Sztuka 
polska) разпалено кръщава състоянието на умовете в 
страната втора саксонска епоха. Станислав Бжозовски с 
неприязън обвинява нашата „psyche в Сирокомлевско-Ле-
нартовически елементи“3 (самата дума „Сирокомлевско“ 
буди отвращение). При Клячко – раздразнение от тро-
гателния „малък свят“ на Ленартович, от „празнотата 
на мисълта“, разтваряща се с лекота в сълзи и синева, 
инфантилна сладникавост, при Бжозовски в „Легендата 
на Млада Полша“ – „лиризъм на илотите“, „вдетинена 
Полша“, добър дует между инфантилност и патриархал-
ност. И Клячко, и Бжозовски много добре знаят, че това 
са симптоми на дълбоко отравяне с робството, стараят 
се да ги разпознаят и превъзмогнат. 
По същността си епохата в стил Пасек в страната, 
това е най-дълбокото, най-страшното дъно на робство-
то. Такова, от което трудно можеш да се оттласнеш. А 
прословутата „Галицийска нищета“? Нищетата, тлас-
каща Бжозовски към жестоката диагноза: „Но Галиция е 
болест, която трябва да се превъзмогне“4.
За дъното на робството знаят мнозина – може би най-
добре Нарциза Жмиховска с нейната типична за полския 

1 K. Wyka; Stan badań i potrzeby nauki o literaturze romantyzmu 
polskiego. W: pracy zbiorowej pt. O sytuacji w historii literatury 
polskiej. Wybór referatow wygłoszonych na Zjeździe Polonistów 
w dniach 8—12 maja 1950 r. Warszawa 1951, s. 209. Цитатът е 
от „Пан Тадеуш“ на Мицкевич и е даден по превода на Блага 
Димитрова. Бел. прев.
2 Става дума за разкритикуваната от Ян Блонски концепция 
на Павел Херц, който в сборника си с очерци „Полската 
сфера“ от 1967 г. реабилитира позициите на романтизма в 
страната, като прави известни аналогии между времето 
между въстанията и времето след Втората световна война. 
Според Блонски отграничавайки се от т.нар. „авангардистки 
снобизъм“, формулиран по-рано от Жеромски в „Снобизъм и 
прогрес“, Херц също проявява снобизъм. Бел. прев.
3 S. Brzozowski: Listy o literaturze. W: Dzieła wszystkie. T. VI. 
Warszawa 1936, s. 240.
4 S. Brzozowski: Listy do nieznanych przyjaciół. W: Dzieła wszystkie. 
T. VI, s. 211. 

XIX век биография. Преминавайки през рая на надеждата 
и вярата, през ада на унижението и мъката, през 1871 г. 
тя си позволява да обобщи траещата от десетки години 
духовна ситуация на обществото:

Изобщо над нас тежи по-ужасно от цензурата в извес-
тен смисъл робство, това е известна принуда в нашето 
положение, категоричното изискване на общественото 
мнение да се пишат само стихове, романси, комедии, 
опери с добродетелни стремления. Никой, дори и да 
иска, и нещо повече, поради книжарско-издателски инте-
реси, не може да публикува нищо „неморално“ (в преводи 
може, но това е друго). Оттам следва и всяко робство, 
ограничение, зидовете, с които се загражда човешката 
личност, оттам следва смаляването. Защото всеки 
трябва да отговаря на една и съща нота, а тези, които 
я нямат в гърдите си, пеят фалшиво, а тези, които я 
имат, губят свободата си да я развиват дали защото 
искат да преодолеят този фалш, или защото искат да 
го избегнат, с една дума изпадат в баналност, и такава е 
почти цялата ни сегашна литература5.

Тук са изказани всички дилеми и последици на робство-
то, разкрита е неговата многоетажна система. Тя не 
свършва с „външното“ робство, защото построява и 
„вътрешно“. А то е принудата, наложена от застраше-
ното, както сме свикнали да казваме, в националната си 
същина общество: да бъдеш „същият“ като другите и ог-
ромната трудност да бъдеш „друг“. Едно робство вътре 
в друго робство – това създава полски комплекс и полска 
невроза: „другостта“ тук твърде често е осъждана като 
предателство на националните интереси. 
Романтизмът в страната като продукт на това със-
тояние на нещата е бил, колкото и това да звучи като 
contradictio in adiecto, поробен романтизъм, и то по 
различни начини, което не може да се каже нито за ранния 
романтизъм, нито за великия емигрантски романтизъм. 
Ранният романтизъм това е литература „нормална“ в 
най-дълбокия си смисъл, литература неограничавана и 
неконтролирана от препоръчаната „добродетелност“ и 
„свръхпочтеност“6. Великият романтизъм черпи идеоло-
гическата си енергия от месианистичната утопия, от 
месианистичната мечта за „великото преображение“ на 
народа и човечеството. В месианизма намира начин да 
излезе от обсадата7. Всичко това не означава, че роман-
тизмът в страната не обявява битка на робството в 
самата му крепост. Все пак тук процъфтява поезията на 
заговора и революцията, тук се раждат все нови войн-
ства от „ангели унищожители“, тук се осъществява 
възвръщането на отблъснатото от месианистичния то-
вянизъм ранноромантично „отмъщение“, което този път 
става вилнееща ярост, френетично отмъщение на народа 
и нацията. Но в същото време робството отпечатва 
върху страната и нейната литература трайно, незаличи-
мо клеймо, товари с олово всеки неин порив, подправя с 
горчилка всяко нейно усилие. Неслучайно Жеромски гово-
ри експресивно за „отровата на мъдростта, излежавана в 
затворите, изстискана от старите, жестоки и против-
ни страдания“ („Всичко и нищо“ / Wszystko i nic). 
Тук се корени и може би обществената причина за „заб-
равянето на романтизма в страната“: разбираемото 
нежелание да бъдат наблюдавани мъките и робството, 
и то в стар, жесток, противен и слабо ефектен образ, в 
образа на мъчителното, кошмарно всекидневие, разтегле-
но от годините на примирение и безсилие. Поражението 
на Ноемврийското въстание, септември 1931 г., неизмен-
но предопределя всичко, което става и може да се случи 
в страната. Не храни излишни илюзии Бервински, роден 
през 1819 г., типичен представител на поколението на 
т.нар. „погробовци“ на Ноемврийското въстание“, поко-
ление, родено след смъртта на бащите, които навлизат в 
зрелостта си, докосвайки дъното на робството:

„Прости ни Боже!“ с гърло огнено зейна
 последното оръдие във Воля.
А аз ви срещам с лютня, с песен 
„Братя, Бог да ви помогне!“ 
                  („Посрещане“ / Powitanie)

Помози Бог, защото кой друг ще ви помогне, говори иро-
нично Бервински на сибирските мъченици и на предатели-
те на родината, на „братята по отчаяние и братята по 
надежда“. Роденият в позор – 

„Роденият в позор – расте в несгоди“,
„Подхвърлен от историята – на кръстопътя 
на века оставен“ 
                (Бервински, „Погробовец“ / Pogrobowiec)

– това са определенията за състоянията на тези, за 
които страната във времето между въстанията е един-
ствена съдба. 

5 N. Żmichowska do I. Zbiegniewiskiej w dniu 18.VI.1871. Цит. по: 
N. Żmichowska: Listy. T. III. Miodogórze. Do druku przygotowała i 
komentarzem opatrzyła M. Romankówna. Wrocław 1967, s. 82.
6 Вж. публикуваната прекрасна характеристика на ранния 
романтизъм в книгата на И. Опацки Poezja romantycznych 
przełomów. Szkice. Wrocław 1972.
7 Показателно е, че в страната месианизмът не печели много 
привърженици – товянчици стават главно завърналите се след 
амнистията от 1857 г. заточеници от Сибир и Кавказ.

Но именно в това остро осъзнато положение, което 
представлява канава за романтизма в страната, поло-
жение на робите и бунтовниците ведно, се крие дълбоко 
скритата в трюмовете на съзнанието обществена 
популярност на романтизма в страната. Защото той 
е „забравен“ и „незабравен“. Защото се радва на опреде-
лена популярност, която напомня за себе си по различни 
поводи точно тогава, когато трябва заедно да се запее 
нещо, да се издекламира в семейно-приятелски кръг. Дали 
само затова романтизмът в страната, който е предимно 
песенен, лесно влиза в ухото? Или също затова, че задей-
ства някаква колективна струна – струната на тази 
общност, от която например израства Виспянски, който 
е в еднаква степен наследник на емигрантския романти-
зъм и на този в страната8. […]

3.
Би било обаче страшно несправедливо към романтизма в 
страната да се затворят неговите въпроси единствено 
в размисъла за епигонството, пригласянето, стереоти-
пите, клишетата и щампите. Той заслужава повече от 
гледна точка на някои свои опитности, дори на поетиче-
ските си експерименти, от гледна точка на опита, макар 
и не винаги успешен, за създаване на оригинален, собствен 
поетически език. Това става благодарение на няколко 
сфери: фолклорната, славянофилската и революционната 
поезия. В друга публикация9 отделям внимание на ориги-
налната, „наивна“ (в шилеровски смисъл) фолклорност 
на поезията на Ленартович, която стои в основата на 
известното мнение на Норвид за него, че „в известен 
смисъл той е единственият лирик днес в Европа“. От-
делна статия най-малкото изисква и делото, осъщест-
вено именно от поетите в страната: усвояването на 
демократични обществени понятия чрез създаване на 
език и модел на революционната песен. Цялата поезия на 
Броневски, заедно с топиката и символиката на „вулка-
на“ и „бурята“, заедно с пронизващата я дилема между 
„личното“ и „обществената служба“, се извежда именно 
оттам. Това би изисквало отделно и точно визиране. 
Затова ще се занимаем накратко с третата от изброе-
ните сфери: славянофилската поезия в страната. 
В полския романтизъм преди Ноемврийското въстание 
се създават две формации на литературна фолклорност. 
Това живо припомня ситуацията в немския романтизъм, 
където, както се казва, от Хердер тръгват две различни 
нагласи към фолклорните послания, два начина на тяхно-
то възприемане, използване, интерпретиране: „литера-
турно-естетическата ориентация“ (Тик, Шлегел, Арним, 
Брентано), която гледа на поетичното послание от 
естетическа гледна точка и поставя фолклорната поезия 
на едно и също ниво с авторското поетическо творчест-
во и акцентираща върху значението на поетическата 
индивидуалност, а също и възможностите за адаптация и 
трансформиране на фолклорната поезия, и „метафизична, 
мистично-фолклорна ориентация“ (Йозеф Гьорес, Братя 
Грим, Улан), намираща в народните предания свидетел-
ства за митове и откровения, вярваща в истината на 
прамита от правремената, приемаща народа като част 
от несъзнателната природа, устремена към вярност към 
несъзнатото колективно творчество на народа10. 
Две близки до тези ориентации в началото на полския 
романтизъм представят Мицкевич и Зориан Доленга-
Ходаковски. Първият се характеризира с дистанция към 
фолклора, която му позволява свободно художествено 
трансформиране на фолклорната поезия, вторият се 
намира в състояние на обожание на праславянската древ-
ност. Зориан не би могъл никога да напише думите, които 
Мицкевич поставя в предговора към вилнюско-ковненска-
та „Задушница“, информирайки някак отвън за народния 
обред и своеобразния начин на неговото преживяване: 

Толкова набожната цел на празника, самотните места, 
нощното време, фантастичните обреди някога силно го-
вореха на моето въображение. Слушах приказки, повести 
и песни за мъртъвци, завръщащи се с молби или преду-
преждения, а във всички страшни измислици можеше да 
се види морален стремеж и известно учение, представе-
но по простонароден начин11. 

През 1818 г. Зориан смята, че с „водата на покръства-
нето“ сме загубили чувството си за старата езическа 
славянска общност, „станали сме чужди на самите себе 
си“12. Чувството за „чуждост“, за изтръгване от съот-
8 Темата „Станислав Виспянски и Галиция“ чака да бъде 
разработена. Кратките статии относно връзките на 
Виспянски с творчеството на Е. Вашилевски или Бервински не 
решават въпроса. Става дума за цял проблемно-тематично-
образен комплекс, който включва поезията на гробниците, 
поезия на Вавел, фолклорно славянско минало, галицийското 
клане на Якуб Шеля, мита за селянина, идеята за отмъщението 
и др. Като цяло „фолклорността“ при Виспянски има местни 
източници, из „Жевония“ (литературна група със свой алманах, 
бел. прев.). 
9 Вж. M. Janion: Wiersze sieroce Lenartowicza. „Pamiętnik Literacki” 
1972, z. 4.
10 Вж. H. Moser: Sage und Märchen in der deutschen Romantik. W: Die 
deutsche Romantik. Poetik. Formen und Motive. Herausgegeben von H. 
Steffen. Göttingen 1967, s. 255–259.
11 A. Mickiewicz: Dzieła. T. III. Warszawa 1955, s. 11–12.
12 Zorian Dołęga Chodakowski: O Sławiańszczyźnie przed 
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ветната ни принадлежност може да бъде преодоляно 
единствено чрез завръщане към вътрешността, озова-
вайки се в центъра на старата древност и идентифици-
райки се с нея. Това се свързва и с характерното порица-
ние на „чуждостта“, което по-късно намира отражение 
в неприязненото отношение на представителите на 
„Жевония“ към Мицкевич, който според тях печели от 
това, което според случая прочете от разни европейски 
литератури. За сметка на това Зориан призовава да се 
чете преди всичко книгата на славянските земи – тя е 
най-важна. В подобно указание се крие цялата нова ори-
ентация, фолклорна и славянофилска, съвсем различна от 
пътя, който отварят „Балади и романси“. 
Възгледите на Зориан развиват след 1831 г. галицийските 
писатели, събрани около алманаха „Жевония“. За тях, 
както и по-рано за Мохнацки, а малко по-късно за Бервин-
ски (автора на „Богунките от Гопло“ / Bogunki na Gople) 
в „правремето“, „прасвета“, „праисторията“ приказ-
ките, преданията и митът са в неразделно единство, а 
цялата природа е преизпълнена с дълбок живот и блести 
от богатство на смисли. Връщането към тази праглъб 
на живота би могло да се случи само в поезията. Вярата 
в могъщото битие от правремето – цялостно, чисто, 
неразломено, съвършено – успешно се свързва с концепци-
ите за „еманацията“, отнесени към историята: защото 
битието генерира сила13. […]
Романтичното славянофилство на „Жевония“ ще се 
повтори епидемично в края на века. Психологическият 
симптом на „Млада Полша“ „да влезеш в корените си“ ще 
изтърпи славната диатриба на К. Ижиковски от 1907 г. 
За суровия критик младополското „изкопаване на прапе-
лените“, „влизането при корените“ е симптом на търсе-
нето на скривалище, символично поведение на „безплод-
ната еснафска psyche“, търсеща какъвто и да е лечебен 
еликсир – било то в зрелостта си, било то някъде вън от 
себе си. Ижиковски безмилостно се подиграва, в известен 
смисъл шаржира и преувеличава (което сам признава) 
модата на витязите, русалките, бардовете, градините 
и храмовете. В младополското връщане към началото 
той вижда да се крие инстинктивно мисловно движение: 
„влечение към допълзяване в корените вместо стремеж 
към цветовете“. Да! За Ижиковски това е движение към 
неподвижността, към пасивността, незрелостта. Дали 
отиването при изворите би могло да има някакъв сми-
съл в разбиранията на Ижиковски? Да, разбира се. Един-
ствено тогава, когато „тези извори служат за примери, 
които трябва опосредствано да доведат до отърсване 
от упорито едностранното творчество“, когато учат 
на многообразието и многозначността на културите, 
когато подбуждат към „нови оригинални действия“14. […]

Превод от полски: МАрГрЕТА ГриГОрОВА

Преводът е направен по: Maria Janion. Romantyzm 
„zapomniany” i „niezapomniany”. W: Teksty: teoria literatury, 
krytyka, interpretacja, 1972, nr 5, 7-27.

chrześcijaństwem. W: Sławiańszczyźnie przed chrześcijaństwem 
oraz inne pisma i listy. Opracował i wstępem opatrzył J. Maślanka. 
Warszawa 1967, s. 19.
13 Вж. W. Emrdch: Begriff und Symbolik der „Urgeschichte” in der 
romantischen Dichtung. W: Protest und Verheissung. Studien zur 
klassischen und modernen Dichtung. Wyd. 2. Frankfurt am Main 1963, 
s. 26. 
14 K. Irzykowski: Włażą w swoje korzenie! W: Czyn i słowo. Glossy 
sceptyka. Lwów 1913, s. 189–198. 

Калина

Калина расла с листа широки
в горичка малка накрай потока,
ситен дъжд пила, с роса се мила,
на слънце майско листа сушила.
Юли є алени вплитал мъниста
в коси от тънки вейки сребристи.
Като девойка млада и кипра
оглеждала се в водата бистра,
вятърът ресал є весден косата,
очи си мила сутрин с росата.
Край тоя извор, под таз калина
Яшьо върбова свирка си чинил
и свирил дълго и жалостиво
за таз калина като за жива
и тананикал: дана! ой дана!
от късна вечер до сутрин рано.
С листа зелени стройна калина
чакала Яшьо като любима.
А есента в сандъка зелен, когато
под черен кръст скрила Яшьо земята,
тогаз калина си любовта признала,
листата свои вред разпиляла,
мъниста хвърлила във водата
и си изгубила красотата.

На липата славянска     

Липо славянска, родна и близка,  
цветчета що рониш върху ми златисти

и сянка далечна наоколо стелеш –
ти дърво мило, украса в село. 
   
Твоите клони с плещи великански
 сякаш са племената наши славянски,
            
 един силен дънер в земята крият 
 еднакъв цвят сипят и сокове пият. 
  
Когато кората ти немец съдира, 
когато съсича те вража секира 

все тъй си ти силна и в идното лято 
пак своя цвят ще пилееш богато. 
 
Народи славянски! Както липата 
и ние раснем, множат се делата. 
 
Какви ли не бури ний преживяхме, 
след гръм, град и вихри пак оцеляхме. 
 
От нашите клони какво ни остана?! 
Вижте я Полша над гроб как се скланя. 

И вий погледнете, о, братя верни – 
земя не остана от кръстове черни. 
 
Земята сръбска е болка пропила – 
на Косово поле стърчат могили. 
 
От Чехия свята, от славна Морава 
тече кръв във водите на буйна Вълтава.
 
Наш’то Поможе, славно от лани, 
немската низост превърна в дюкяни. 
 
Липо славянска! Где e твойта сила 
или си, липо, вече изгнила? 
 
Нищо от тебе вече не става, 
тезгяха и кръста ни само остават 

„Ой, тихо, пиле! Моите клони 
ще станат за кралско посмъртно ложе. 
 
Ой, тихо, пиле! Спри, не се вайкай! 
Цигулки от моето тяло издялкай 

и на тоналност настрой възвисѓна, 
в тоз народ нека духът се възземе, 

да закипи кръвта с всяка капчица топла 
и нека таз слава, лежаща в Гопло1* 

да бликне в небето от свойта могила! 
Слънца две да грейнат с възраждаща сила 
 
едно – да свети над вълна модра,
и второ – славянско – от меч и от слово.“ 

Превод от полски: рОСиЦА КЪНЕВА

1 Гопло – езеро в Полша, в Куявско-Поморско воеводство.

Теофил Ленартович

Циприан Камил Норвид. Илюстрация към лириката на Теофил 
Ленартович

Тадеуш Бой Желенски

Дадох на тези встъпителни разсъждения заглавието 
„Бронзовите статуи“, понеже в дискусията, която стана 
тяхна подбуда, често се появяваше въпросът, на който най-
често се отговаряше потвърдително: дали големият писател 
и по-специално Мицкевич, трябва да остане за нас статуя 
от „бронз“. От това за мен следва нещо очевидно, а именно, 
че критикът или историкът на литературата е длъжен в 
такъв случай да прилага практиката на отливането от бронз, 
в противен случай няма да е добър в занаята. Дискусията за 
бронза се роди от моята книга „Живи хора“, преди всичко 
от статията „Мицкевич и ние“, представляваща предговор 
към творбите на Мицкевич и в изданието на Библиотека на 
литературните шедьоври. (…)
Да се върнем към нашия бронз. За да отлеем от бронз 
толкова жив човек като Мицкевич, трябва като халифа 
Омар да подпалим всички библиотеки и да оставим само 
статуите. Не само неговите собствени писма, но и 
писмата, дневниците на съвременниците му. Взех в ръце 
по случайност тези дни дневниците на Михал Будзински, 
въстаник от 1830 г., скиталец, приятел на цялата 
емиграция. Тези дневници издаде Юзеф Игнаци Крашевски: 
във встъпителното си слово той оценява стойността на 
признанията на човек „с дълбоки убеждения, рядко срещано 
съзнание и добросъвестност“. Неговите дневници (пише 
той) се характеризират с „откровеност, почтеност, 
достоверност, което им придава голяма стойност“. И ето 
че в тези дневници чета следното свидетелство от епохата 
на товянизма (I, 289): “Поделиха се новите привърженици 
на кръга и запровеждаха срещи, пълни с мистицизъм, където 
братята си разказваха сънища и видения. На една от тези 
срещи Мицкевич каза: „Братя! Днес ми се яви духът на 
Александър I, императора на Русия, и помоли братята да 
отправят за него молитви към Бога“. Юлиуш Словацки, 
антагонист на Мицкевич, у който се обади полската струна, 
се обърна към майстора: „А на мен, братя, ми се яви духът 
на Стефан Батори и молеше да предупредя братята да не се 
молят за никой московец!“ След това Мицкевич дръпна силно 
за рамената Словацки, заведе го до вратата и го прогони с 
думите „Пашол вон, дурак!“.
Да си представим читател, привикнал да гледа на Мицкевич 
„по старому“ като на „статуя от бронз“, който  намира 
този фрагмент в дневниците на „добросъвестния човек“ 
В главата му ще настъпи смут! И струва ми се, че не чрез 
пропуски, елиминиране на факти, или както презрително 
се казва – „анекдоти“, ще се стигне до пълния портрет на 
поета, но чрез обгръщане, разбиране и претопяване на всичко 
в една сплав. За мен именно тези трагични недоразумения, 
тези борби, тези блуждаения в отчаяни тъмнини, тези 
най-свети желания, които се раждат по странен начин, 
тези трагични призраци на емиграцията, това са най-
любопитните страници от живота на нашите поети. И 
още нещо. Не ви ли се свива сърцето, когато четете това 
описание, предадено без никаква неприязън, съвсем просто, 
как Мицкевич избутва през вратата бедния Юлиуш, 
обиждайки го на руски? На мен ми се свива. Но нека да 
имаме предвид: съдбата така преплита духовната история 
на Мицкевич и Словацки, че отливането на олимпийската 
статуя на единия от тях се случва за сметка на другия.  
Още приживе Мицкевич притиска Словацки, може да се каже 
с цялата тежест на бронза, притиска го и след смъртта 
си. За да се възвиси и открие Мицкевич, е създаден образът 
на Словацки като малък, горделив и завистлив съперник, 
нещо като негатив на Мицкевич, сателит на неговия гений. 
Този портрет е изкупван дълго. Дори и днес понякога той 
плаши. И така в сплавта за статуята на Мицкевич се влива 
много фалш и чужда онеправданост… онеправданост на 
писател, който днес също е кандидат… за статуя от бронз. 
Дали нямаше да бъде много по-лесно, ако и на двамата се 
гледа като на живи хора – хора, които очевидно със своето 
вдъхновение надрастват света на обикновените създания 
– като на двама полубогове, да кажем по-милостиво, но не 
идоли от бронз? (…)

В бронзолеярната  
(история на един документ)
В предговора към „Творби“ на Мицкевич обозначих 
причината, поради която Мицкевич никога не е 
принадлежал у нас към „нормалната“ история на 
литературата, най-малкото е имал изключителни права в 
нея. Това е напълно разбираемо. „Трябваше от Мицкевич да 
направим светец, това беше от полза за народа“, така се 
говореше в потока на своевременната дискусия.  (…)
Има документи, които веднага влизат в ход, има и 
такива, чието публикуване се оставя на следващото 
или още по-следващо поколение, има и такива, които за 
дълго ще останат в архивите, достъпни единствено 
за изследователите. Едно трябва да бъде сигурно: че 
никакъв документ няма да бъде фалшифициран, преиначен. 
Изследователят не може да има друг интерес освен 
истината. 

Бронзовите статуи

на стр. 40
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Александър Фредро

На 18 февруари 1814 г. мъж на средна възраст, леко дебел, 
със закопчан догоре вълнен сюртук и с двувърха шапка 
без други опознавателни знаци освен малката трицветна 
кокарда, яздеше бял кон. Малко зад него втори ездач – 
доста по-млад, и той в сюртук, само че тъмнозелен, с 
двувърха шапка без опознавателни знаци, и той прегърбен 
като първия, а може би повече – седеше на петнист кон. 
Белият кон с ориенталска кръв беше дребен, непредста-
вителен, но добре обучен. Петнистият беше... на петна, 
трудно е да се каже нещо повече за него; невъзпиран нито 
от славата на предците си, нито от собствения си нрав, 
той често се препъваше по избрания за него от съдбата 
ежедневен път. Първият от ездачите беше Наполеон, 
вторият бях аз. Между нас беше многобройната импера-
торска свита, в която и за мен се беше намерило местен-
це някъде на деветата дупка на кавала – разпростряла се 
нашироко като криле отдясно и отляво по покритото 
със сняг поле. Зад нас следваха гвардейските охранителни 
ескадрони, а в самия край – бъбривото недисциплинирано 
стадо на прислугата и сменните коне на щабните офице-
ри. Щом Императорът яздеше, с него яздеха всички – и аз 
с тях. И колкото бяха в ясната нощ звездите на небето, 
из толкова много места, посоки, предмети и тайнствени 
лабиринти препускаха нашите разпилени мисли – а всяка 
от тях беше като огнен стълб, събран от милионите 
искри на паметта или надеждата. Падаха върху килимите 
около трона, върху тревата на семейната ферма – смес-
ваха се с бляскавата светлина на празника или с мекия 
лъч на нощния светилник до леглото на болен. Част от 
тях проблясваше върху розовите устни на любовница, 
други се спускаха като лек сън след толкова скъпата във 
всеки момент от живота майчина благословия. Имаше 
такива, които пробиваха небесния свод, и такива, които 
проникваха във вече заринати гробове. Много и много от 
тях се катереха по стълбата на честта, богатството, 
славата, но също така много се спускаха върху цветята 
на тихото домашно щастие. С една дума – миналото, 
настоящето, бъдещето, светът, познатите и непозна-
тите светове бяха игралната маса на нашите разпръс-
нати мисли, когато изведнъж, за миг, ударени от някаква 
сила, всичките се събраха в една точка. Тази точка беше 
мощен, повтарящ се рев не много далеч пред нас. – Оръ-
дия! Да, оръдия, няма съмнение, бумтят все по-шумно, 
като на състезание, някои по-гръмогласно... а ето ги и из-
стрелите на карабините, сякаш някой изсипва грах върху 
барабан, изпълващи почивките между топовните гърме-
жи. – Аха! – казаха си мнозина и надникнаха кой в манерка, 
кой в бутилка. „Аха“ – казаха си, но никой не знаеше кой 
напада, кой се отбранява, корпус ли беше започнал хоро-
то, или цяла армия, на далечния край нищо не се знаеше. – 
Бият се... Бог да благослови, то такова си е ежедневието 
наше, но защо тук, а не там, защо днес, а не утре – никой 
не се замисли. По ония времена критичният разбор на 
всяка заповед, на всяко действие на командира не беше 
задача, отредена за подчинените му, армията не обсъжда-
ше, а се биеше. Старшият по звание докладваше само на 
по-старшия, а младшият слушаше и действаше уверено 
така, както му беше наредено. Но – tempora mutantur et 
nos mutantur in illis1. Може пък да е вярно, че който по-
белява, губи душата си, сякаш му я дялкат треска след 
треска, така че накрая остава без нея... може да е вярно, 
че благоразумието само спъва, че опитът само ни обърква 
излишно... може да е вярно, че кипящата от младост кръв 
е единственият подтик към всичко добро и велико... може 
най-после и това да е вярно, че само глупаците, развалини-
те, дъртаците и домошарите се питат какъв ли ще бъде 
краят. – Да, всичко това може да са истини, но ми е позво-
лено да не вярвам на тези истини. Макар да съм прехвърлил 
петдесетте, жал ми е да се откажа от правата на човека, 
предпочитам да си боядисам косата в черно. […]
Вие ме слушате, а аз дрънкам врели-некипели като всеки 
старец, но няма да ви разказвам днес какво съм прочел 
вчера. И не искам да ви изброявам всичките си схватки, 
атаки и отстъпления, удари надясно и наляво, на коня 
и под коня, но трябва да спомена странната на пръв 
поглед игра на съдбата – от четирите пъти, в които, 
доколкото си спомням, смъртта надникна отблизо в 
очите ми (имам предвид от гюле, разбира се, кой ще ти 
помни бръмчащите, пищящи, шумолящи като бръмбари 
през пролетта куршуми), – та четири пъти, казвам, и 
всичките на не повече от петдесет крачки от Наполеон. 
Макар че пак в кампаниите през 1812, 1813 и 1814 година не 
липсваха нито куршуми, нито гранати или картеч. 
Първия път беше на 16-и край Лайпциг. Бързах от маршал 
Мармон, когато генерал Бертран, както споменах, ми 
даде устна задача. Намирам императора да върви със 
скръстени на гърба ръце; недалеч зад него батальон 

1 Времената се менят и ние с тях (лат.) – бел. ред.

от младата гвардия, ескадроните на охраната малко 
по-вдясно. Приближих се до него и му казах, че имам 
заповед да го информирам, че челото на колоната на 
4-ти корпус навлиза в Лайпциг. – „Четвърти?“ – по-скоро 
повтори, отколкото попита. – „Oui Sire, du quatrième 
corps“. Щеше ми се да продължа разговора, но нямаше 
изгледи – още повече че Светлейшият господар благоволи 
да се обърне с гръб към мен. Та се връщах при коня си, 
който пуснах да пасе зад споменатия батальон, но едва 
бях заобиколил лявото му крило, и нђ ти – гюле просва 
мъртви двама войници. Понеже бяха застанали един зад 
друг във втора и трета редица, паднаха по гръб. Една 
крачка напред, и щях бъда третият. На следващия ден 
стояхме на място. На осемнадесети се върнах на служба. 
Изпратиха ме да уведомя краля на Неапол, че бригада 
от младата гвардия е подсилила княз Понятовски. Е, 
трябва да призная честно, че който и да е търсил Мурат 
по време на битката, нямаше как да му е студено. Този 
човек се хвърляше в огъня и си търсеше белята con 
amore. Минах зад линията на артилерията на конната 
гвардия и някаква друга батарея; бях при краля около 
половин час, така че имаше всякакви куршуми, но едва 
задминах застаналия до вятърната мелница император 
и обърнах коня към брат ми Северин, който командваше 
охранителните ескадрони, и на косъм не пукнах. Гюлето 
ме оплеска с кал. От вятърната мелница до гвардейската 
батарея, от която току-що се бях върнал, вероятно 
имаше най-малко един топовен изстрел разстояние; не 
е за вярване какво огромно пространство трябва да е 
прелетяло това гюле, та за малко да очисти г-н Фредро 
на тридесет стъпки зад Наполеон. Очевидно близостта 
до Великия човек не ми се отразяваше добре.
На двадесет и втори октомври във Фрайбург, където 
с Милберг между другото качихме на коня ранения 
генерал Клицки и с голям зор го преведохме през 
задръстения от тълпата мост, за което по-късно той 
често си спомняше с благодарност, – та във Фрайбург, 
след като минахме през река Унструт, императорът 
спря на малка полянка, която се простираше полегато 
надясно от гората надолу към реката, и наблюдаваше 
през далекогледа врага, който ни обстрелваше с оръдия 
отстрани, от дясната страна на нашата колона. Не 
бях много спокоен, защото видях, че брат ми Северин е 
преминал с охранителния си ескадрон през фронтовата 
линия. Пресеченият от лозя хълм, окопалата се на върха 
артилерия, по-ниско пешаци, не предвещаваше победа 
на кавалерията. Тогава се говореше, че бил изпратен да 
залови език и наистина след няколкочасовата престрелка 
довел няколко пленници. Изглежда, че императорът е 
бил разпознат, защото куршумите започнаха да падат 
плътно около него, и когато обърна коня си наляво и 
яздеше бавно, ние, застанали пред гората, направихме 
същото. Между пътя край гората и полето имаше 
стръмен склон, като висока межда; една граната пада 
по средата на тази междина до коня ми и веднага се 
взривява. Всички знаят, че гранатата, когато падне и се 
завърти, малко или много подскача и пръска пълнежа си 
нагоре. Ето защо артилеристите залягат, когато падне 
близо, защото колкото по-високо стоиш, толкова по-зле 
за теб. И така, в моето положение тогава – не десет, а 
сто срещу един – трябваше или аз да загина, или конят 
ми. И все пак – нито едното, нито другото. О! Съдбата, 
господине, е шегаджия, на който никога не трябва да се 

разчита. Минаха няколко мига, докато повярвам, че съм, 
не казвам – жив, ама цял. Това беше третият път, и 
накрая четвъртият – когато загубих враната си кобила 
при Ханау. Тогава императорът се обърна и се насочи към 
мен, но ме подмина, преди да се откача от седлото. Явно 
съседството с Наполеон със сигурност не ми помагаше 
изобщо. 
Когато след края на войните се завърнах в уединението 
на моя дом, много пъти нараняваното ми сърце, 
окървавеното ми болящо сърце не позволи на паметта ми 
да разгласява събитията от онова време, когато морето 
надежда и капката слава превръщаха реалния живот в 
живот на душата, те ни направиха брънка – макар и по-
малка, отколкото може да си представи мисълта, но все 
пак брънка във веригата, разтърсила ръждясалите огради 
на света. Неведнъж в семейния кръг съм отклонявал по 
сто пъти въпрос с кратък отговор. Исках да затворя 
вече написаната първа книга от миналото си и да обърна 
цялото си внимание само към втората, която все още 
се белееше с чистите си страници. Точно обратното 
на това, което става след многото отминали години. 
Няма вече много бели страници, а написаните ме 
привличат. В пътуването на живота става точно както 
и във всяко друго пътуване. Докато вървиш бодро, с 
нетърпение, гледаш само напред. Всеки обект е цел на 
нов стремеж, а щом стигнеш до него, търсиш друг и 
така нататък, и така нататък... „Напред“ е лозунгът 
на пътешественика. Но когато силите ти изневерят, 
когато трябва да си почиваш след изкачването на хълм... 
да избършеш изпотеното си чело – тогава погледът 
ти се обръща към пространството, което вече е зад 
гърба ти. Измерваме разстоянието пред себе си според 
това, което е останало зад нас. И тези сенчести 
горички, уханни поляни, сребристи потоци, които не сме 
забелязали в своя бяг – колко са красиви, колко приятни 
са в паметта ни, докато пътят сега става все по-остър, 
вятърът по-студен, небето все по-тъмно. Сега, седнал 
до камината, охотно говоря за император Наполеон. 
Младото поколение слуша като за Стефан Батори или 
за Ян Собиески, защото миналото, което не можеш да 
си спомниш лично, има тесни хоризонти, косъм разделя 
вековете. Alles zerschmilzt in grosse Massen.2 Младите 
ме слушат, а аз изморявам с приказките си повече 
другите, отколкото себе си. Често, когато се върна от 
лов и лютият есенен студ и димът, който се стеле над 
картофите, ми напомня военен лагер, ми се струва, че все 
още имам сабя на хълбока и послание в ръкава. Изпъвам 
неволно врат и следя дали пътят е свободен. Тогава 
силата на спомена прави дори болежките поносими, че и 
приятни. Може би отчасти и защото си мисля: все още 
мога да направя онова, което направих преди тридесет 
години. Най-приятен обаче е късният ловен обяд. Всичко 
както преди – с изключение на това, че вместо маршала 
до мен седи съпругата, а вместо офицерите – съседите. 
Суматоха и тук, и там, но когато става въпрос за 
изстрели, те са от двуцевка, а ако става дума за мъртви, 
то за лисици и зайци. И най-хубавото е, че накрая, вместо 
пощенската карета, те очаква добро легло – легло, чиято 
стойност твърде рано и твърде дълго се учих да ценя.

Превод от полски: МиЛЕН МиТЕВ

2 Всичко се разтваря в големите маси? (нем.) – бел. ред.

Врели-некипели
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Тадеуш Бой-Желенски

От автора: Поделянето на книгата на две части: „край 
бюрото“ и в „театъра“, изразява начина на създаването 
є. Погледнато в хронологичен ред, втората част би била 
всъщност първа: първо е театърът и необходимостта 
точно да представиш впечатленията си, чак след 
това идват разсъжденията върху книгата и прегледът 
на цялата ни налична информация за Фредро. Тази 
двойственост на гледните точки отличава тази работа 
от повечето изследвания върху Фредро; и смятам, че 
когато става въпрос за сценичен автор, директното 
театрално въздействие е незаменим инструмент. 
Хартията е пословично търпелива, върху нея всичко 
може да бъде доказано; но театърът, напротив, е много 
нетърпелив, роптае срещу всяка лъжа или доктрина. Да 
контролираш собствената си реакция чрез реакцията 
на хиляда зрители, също е своеобразен тест, както и 
да гледаш едно и също произведение години наред при 
различни условия, в различно изпълнение.

Оценките на Фредро
От доста отдавна усещам необходимост да организирам 
собствените си идеи относно Фредро. Дълго време 
Фредро бе естествено явление за мен, като нещо, което 
знаем и обичаме от деца. Знаех го наизуст, преди да 
започна да мисля. Към т.нар. „посмъртни комедии“ никога 
не съм таил сантимент, може би защото се запознах 
с тях много по-късно. Първите от тях, от „Новият 
дон Кихот“ (Nowy don Kiszot) до „Отмъщение“ (Zemsta), 
четях най-вече на село, където прекарвах ваканциите 
и където библиотеката, богата по-скоро на книги на 
селскостопанска тематика, от белетристиката, освен 
колекцията от старите „Календари“ (Kalendarze) на 
[Юзеф] Чех, съдържаше много малко: петте тома на 
Фредро и „Драсканици“ (Ramotki) на Вилконски бяха като 
оазис в пустиня. Изданието на Фредро беше старо; някои 
сцени бяха оградени от нечий молив; имам усещането, 
че това бяха сцени, които девойките – Аниела и Клара 
от предишното поколение – не са имали право да четат. 
Вярвали в тяхната лоялност.
Така че тогава потопих Фредро в атмосфера, която 
е много близка до комедиите му. Съзирах частици от 
типажите му в моите по-близки и по-далечни чичовци и 
лели. [...]
Скоро Фредро ми се яви през театъра. Помня 
Моджеевска (бях дете тогава, а тя мадама) като Аниела, 
с две руси плитки почти до земята. За стилни прически 
тогава никой не мечтаеше, играеха „Момински обети“ 
като обикновена салонна комедия. След това, при Тадеуш 
Павликовски, страхотна, сензационна иновация: стилът 
на Фредро, „Обети“ – в стил ампир!
След това Фредро от „dix-huit-cent-trente1“: девици с 
огромни кокове (вероятно много правдоподобни, но 
фатално деформиращи жената), Гучо, който върти 
задницата си и развява чорапогащниците си като на 
старо модно ревю. Тогава започва ерата на честванията: 
седемдесет и пет години „Обети“, 100-годишнината на 
„Гелдхаб“ и др., тържествени изпълнения, предшествани 
от четения. Ууф! Стига се дотам, че „Дами и хусари“ 
(Damy i husarzy) в Националния театър във Варшава 
са облечени възможно най-автентично, изпипани до 
последното копче от специалист по Наполеонова 
униформология, забравяйки само това, че никой майор 
хусар, по време на ергенски празници в провинцията, не 
облича такава тясна униформа от сутринта. [...] 
Така че и тук изминах целия път: от неволното 
опиване с очарованието на поезията на Фредро, през 

1 30-те години на XIX в. (фр.) – бел. ред. 

преживяванията на зрителя и рефлексиите на критика, 
до „съзнателния живот“ на човек, който, тормозен от 
комплекса на Фредро, накрая прочита почти всичко, 
писано у нас по темата. И накрая, с пулсираща глава и 
шум в ушите, попаднах на портрет на Фредро в едно от 
изданията и се втренчих в него безпомощно, сякаш исках 
да прочета в тези достойни черти последното слово на 
тайната.  
Бях поразен от значението на иконографията за 
легендата на писателя; ролята, която изображението 
играе в реакцията на публиката към него. Фредро, както 
е известно, доживява до напреднала възраст, която стана 
негов апотеоз; въпреки факта, че има други, по-ранни 
негови изображения, образът му се затвърждава – както 
обикновено се случва – такъв, какъвто е бил в края. 
Едва ли някой от   публиката виждаше Фредро по друг 
начин освен като старец; особено след като се заговори 
за „стария Фредро“ в опит да се отличи от сина му, 
също писател на комедии. Дълъг здрач хвърля сянка на 
някаква невъобразима сериозност върху фигурата му. 
Само датите (но кой мисли за тях?) ни припомнят, че 
„Гелдхаб“ е сътворен набързо от двайсет и пет годишен 
младеж, че Фредро написва „Съпруг и съпруга“ (Mąż i 
żona), ненавършил трийсет. И дори – както трябва да 
се спомене – че прочутите безсрамни непубликувани 
текстове на Фредро, които отдавна се разпространяват 
в преписи сред младите хора (запознат съм само 
повърхностно, защото не мога да чета порнография), 
не са продукт на старческа похот, а по-скоро творение 
на уланския хумор или лвовската ваканция на младия 
бивш капитан. Не забравят ли за прекалено многото 
такива непубликувани текстове на автора тези, които 
категоризират тридесетгодишния автор на „Съпруг и 
съпруга“ като строг и укоряващ моралист? […]
 
II. Мълчанието на Фредро
В предишната глава подчертах същността на разрива 
между Фредро и неговата епоха или поне определени 
социални групи. Този разрив е – както споменах – по-
дълбок, отколкото обикновено се смята; известната 
статия на Гошчински, на която приписват оттеглянето 
на Фредро, е по-скоро само символ: недоразумението е по-
широко разпространено и се проточва дълго във времето. 
Качковски, толкова близък до Фредро и неговата сфера, 
отбелязва в дневника си, че много от тези обвинения, 
особено обвинението в отсъствието на полското, звучат 
толкова странно за нас днес, „с течение на времето се 
разшири толкова много, че четиридесет години по-късно 
бе вече в почти всички полски енциклопедии“. Наистина 
поразително е колко дълго продължава това хладно 
отношение към Фредро; прегледах енциклопедията 
на Оргелбранд от 1899 г., където прочетох, че 
„Отмъщение“ се опитва да бъде превъзходна комедия, но 
греши чрез несъвместимостта на герои и ситуации“, че 
Фредро „гледа нашата общност от салона, че фигурите 
му не достигат размера на типовете“. Накрая авторът 
на статията признава доста с нежелание, че „все пак 
Фредро заслужава да бъде наречен баща на полската 
комедия“.  
Качковски разглежда атаката на Гошчински като 
колективен симптом на тогавашната демократична 
пропаганда, а не като израз на индивидуална критика; 
това е и мнението на Фредро, съдейки по коментарите 
му към Качковски по този въпрос. Това е – на различно 
ниво и в различни размери – игра между „новата“ Полша 
и шляхтишката Полша, доста сходна със случилото 
се по-късно между Словацки и Крашински. Или, ако 
търсим аналогии с друга епоха, подобна на кампанията на 
Бжозовски срещу Сенкевич.
Тези разногласия са много интересни за нас и днес. 
Не са просто исторически спор. Защото случаят с 
Фредро далеч не е решен; официалният апотеоз не е 
разрешил много съмнения и не е уредил много същест-
вуващи негодувания. В последно време виждаме нови 
несъответствия в неговото представяне; виждаме 
сякаш желание за изграждане на мостове между Фредро 
и другите. Някои, сякаш отмъщавайки за старото 
мълчание на Фредро и греховете на поета, обожават 
в него полското, полското и до скука полското, 
идентифицирайки го с шляхтишкото; други намират 
за необходимо да „задълбочават“ Фредро, като му 
подсказват неща по тяхна си идея. 
Разногласията с Фредро днес са свързани със света, 
отразен в работата му. Има хора, които харесват 
всичко в него; и неговото изкуство, и неговия свят; 
щастливи са, много се забавляват; има и други, които 
обичат неговото изкуство въпреки неговия свят. 
Материалът, от който черпи поетът, предизвиква 
много различни чувства: симпатия и привързаност, но 
също неприязън и отчужденост. За някои това е самата 
Полша, за други по-скоро група глупаци. Отношението 
на Фредро към живота е нежно и приятно за някои, за 
други егоистично и ограничено. Защото въпросът за 
шляхтата в Полша не е изчезнал, а е съвсем жив; за едни 
традиционната шляхтишка одежда е възвишен символ, 
за други е отвратителна. Оттук идват и някои опити на 
младия театър, който, желаейки да доближи Фредро до 

публиката, започна да го прави по-малко реалистичен. 
Факт е, че е доста особен капризът на съдбата, който 
ни изпрати този демон на смеха в най-мрачната епоха 
от националния ни живот. Това не направи кариерата 
му по-лесна… Освен това той се появи в епохата на 
романтизма, която се характеризираше с горчивия спа-
зъм на иронията, а не с откритата усмивка на здравите 
зъби. В същото време Фредро е първият комедиен гений 
в страна, където литературата е свикнала да търси, 
дори и в по-добри времена, някаква проповед. Ако на 
комедията преди Фредро є е било позволено да живее в 
Полша, това може би бе защото е била по-малко комична, 
а много гражданска, дидактична. Самата артистичност 
на комедията не бе много добре разбрана, както се вижда 
от презрителното мълчание на Мохнацки или Мицкевич 
по отношение на Фредро. Това са известни и често 
говорени неща. 
Но едно нещо ме изненадва. Днес триумфът на Фредро е 
толкова цялостен, че когато се споменава за нападките 
срещу него, е по-скоро със съжаление, без да се мисли 
доколко може би те са били верни. Констатира се 
тяхната несправедливост, като не се допуска фактът, 
че те могат да бъдат недоразумения от морален 
характер, спорове за идеала на живота. Докато наскоро 
четях отново комедиите на Фредро, особено първите, 
многократно правех такива проверки: как това или онова 
би могло да изглежда през очите на тогавашния млад 
човек, живеещ с пулса на мига, с глава пълна с палещи 
национални и социални въпроси. С други думи, по-лесно 
е да се разбере нежеланието например на Дембовски. 
Най-много ме порази, когато прочетох „Чужбина“ 
(Cudzoziemczyzna) – именно защото това е една от 
малкото комедии на Фредро, които могат да се нарекат 
социални, в които поетът рисува социални недостатъци 
и иска да ги поправи, една от малкото, носещи белега на 
дидактизма. Защото Фредро – за щастие – не харесваше 
дидактизма. 
[...]
 
Втора част: В театъра
„Момински обети“ (Театър „Словацки“ в Краков, 
1919 г.)
И двете сцени в Краков постъпиха добре, че откри-
ха първата театрална година в независима Полша 
с шедьовъра на Фредро, защото Фредро – това е 
велика полска поезия; не родената от робство и мъки, 
патологична и възвишена, вдъхновена и луда в своята 
мономания, не тази, на която духът на нацията дължи 
своето спасение, но и своето ужасно изопачаване; а тази 
вечна Полша, след която този епизод на кръв и позор 
изтече, без да остави никакви следи върху нея, точно 
както изтече безследно през почвата, разорана от 
полския селянин; Полша, която се разгръща пред нас днес. 
Неизчерпаемият полски характер, скрит в усмивката на 
Фредро, не беше достатъчно разбран приживе, не беше 
разбран и скоро след смъртта му. Понятието величие, 
поезия, се идентифицира с израза на националната болка 
или дори с нейния жест; не един пророк, не винаги най-
изрядният, който разкъсва дрехите си над съдбата 
на родината, скри Фредро от сърцето и паметта ни. 
Фредро не разкъса дрехи над родината си, защото той бе 
тя; най-задълбочено може би, защото бе несъзнателно. 
И той беше един от най-големите полски артисти, 
този, чието име можем, без нотка на шовинизъм, да 
поставим до първите имена в света. Преломът, който 
се случи в нашия национален живот днес, неизбежно ще 
стане началото на огромни промени в полската мисъл 
и чувства, също и в ретроспективен план. Убеден съм, 
че много реликви от полската литература ще бъдат 
тихо стрити в своите мощехранилища, докато името 
на Фредро, което вече не е помрачено от мъглите и 
изпаренията на националната тъга, ще блести за нас с все 
по-ярък блясък на велико изкуство.
Да гледаш „Момински обети“ на сцената, винаги е 
удоволствие; актьорите ще трябва да положат много 
усилия, за да развалят това удоволствие. И в същото 
време колко много театрални спомени са свързани с това 
изкуство!… „Обети“ имат богата история на сцената в 
Краков; без да съм грохнал старец, помня тази история 
от много, много отдавна [...]
Младост! Това е може би най-голямата част от 
тайната. Спомням си и „Обети“, изпълнявани от 
първокласни трупи, но и такива, в които сборът от 
годините на двете влюбени двойки се доближава до 
200, ако не и повече; и тогава, въпреки цялата висока 
артистичност, на представлението липсва нещо… Това 
е едно от тези произведения, в които е по-лесно да се 
компенсират определени липси в опита с младостта, 
отколкото обратното.

Превод от полски: ВЕНЕСА НАЧЕВА

Оценките на Фредро

Сцена от 
постановката 
на „Момински 
обети“, 1904. 
Фотограф 
Юзеф Едер
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Симона Гайдарова

През 2022 г. се навършват 140 години от рождението на 
Боян Пенев. Годишнината дава повод да се припомнят 
многобройните му приноси както за развитието на 
българската литературна история, така и в областта 
на славянското литературознание, където явно доминира 
интересът му към полската литература и най-вече към 
шедьоврите на полския романтизъм.
Определяйки се като полонофил, Пенев опознава 
задълбочено полската литература в нейния европейски 
контекст, гради неуморно полско-български културни 
връзки, издателски инициативи, преподава и пише 
текстове за полската литература, считани до днес 
за непреходни и съдържащи ключови концепции и идеи. 
Неговата дейност в тази посока е изключително богата 
и вдъхновена от полската култура. „Устремът на проф. 
Боян Пенев към Полша и полското е последователен, 
системен, дългогодишен, осъществен във всички равнища 
и посоки на общностното национално битие – пише 
Михаил Неделчев. – (…) Започнало като поредна научна 
специализация и командировка в съответна страна от 
Западна Европа и от славянския свят, влечението към 
Полша се превръща за най-големия български литературен 
историк и виден общественик в кауза и мисия на живота 
му1“.
Текстовете с полонистична проблематика формират 
солиден корпус в научното наследство на Боян Пенев. Те 
съдържат рецептивен проект с няколко тематични ядра, 
като всяко от тях е повод за полско-българско сближение 
и междукултурен диалог: история на полско-българските 
исторически и културни връзки (включително паралел 
между историческите ни съдби и борби), творческите 
постижения на полския романтизъм, видени като 
еманация на полския дух и школа за българската 
литература, полската литература в славянски и 
европейски контекст, българска рецепция (преводна) на 
полската литература.
Боян Биолчев свързва с Боян Пенев втория основен период 
в рецепцията на творчеството на Мицкевич. „От една 
страна, българският професор за първи път се стреми да 
даде научна трактовка на поета, и то преди всичко от 
гледна точка на неговата рецепция у нас. При това Боян 
Пенев не търси ефекта на приети вече рецепционни модели, 
а се старае да приобщи духа на българската поезия към 
феномена на Адам Мицкевич: и романтичния, и европейския, 
и личностния. Неповторимото осъществяване на полския 
поет в словото, изгарянето чрез словото са изведени от 
Пенев като образец на подражание на прекалено земната 
българска литература2“.
 За най-значими в концептуално отношение са приемани 
досега текстовете: „Полско-български сношения“, 
предговорите към поемата „Анхели“ и антологията 
„Полски поети“, студията за преводите на „Кримски 
сонети“, последният лекционен курс. Но Пенев не 
подминава и майстора на историческия роман Хенрик 
Сенкевич. Опис на основните полонистични публикации 
на Боян Пенев прави Аделина Германова3.
Поемата „Анхели“, чийто автор е Юлиуш Словацки, 
излиза в серията „Полска библиотека“, а преводът на 
произведението, направен от Дора Габе, впечатлява 
с качествата си до днес. Предговорът към поемата 
е написан от Боян Пенев през 1923 г. и е съставен от 
12 части. В него не говори единствено за „Анхели“, а 
разглежда и някои от най-емблематичните произведения 
на Словацки, обвързвайки ги с конкретните житейски 
етапи от живота му, повлияли за написването им. Боян 
Пенев определя поезията на Юлиуш Словацки като 
„еманация на полския дух“, сравнявайки я с музиката 
на Шопен. Определя „Анхели“ като представително 
произведение на полския душевен стереотип, свързан 
с концепцията на полския поет за вечната душа: 
„Полската душа със своята жива същност и с мистичните 
си преображения най-завършено е дадена в поезията на 
Словацки и в музиката на Шопен. Тук ние чувстваме 
нейните неуловими и неизясними тайни, заживяваме в света 
на нейните неми, загадъчни символи и звучащи видения, 

1 Неделчев, М. Красив неформален диалог. Неформална 
дипломация за Полша на български писатели, академически 
фигури и общественици. – В: Култура, 14.12.2018, https://kultura.
bg/web/красиж неформален диалог/
2 Биолчев, Б, Адам Бернард Мицкевич. Отвъд мита. Между 
осанката на народния пророк и homo ludens. София: УИ „Св. 
Климент Охридски“, 2001, стр. 241.
3 Цит. по: Боян Пенев. Библиография (съст. Аделина Германова), 
публ. в Дигитална библиотека „Българска литературна 
критика“, https://bglitcritics.org/author/boian-penev

заставаме над здрачените є бездни… Пленници на нечакан 
зов, ние слушаме песните є в себе си, неусетно се отдаваме 
на демонични заклинания – и тогава тя безпощадно сипе 
върху ни ослепителните блясъци на своята мисъл, облива ни 
с мълниите на библейския си гняв, с жалбите си, с химните, 
що гърмят от всичките є катедрали4“. С тези думи 
започва първата част от предговора към „Анхели“. Пенев 
говори с поетичния език на неоромантика, анализира 
поезията, говорейки за нея чрез нейния собствен език. 
Предговорът е текст, вдъхновен от самата поезия – 
срещаме романтичните образи на „неуловимите тайни, 
загадъчните символи, мистичните звучащи видения“.
Доказателство за значимостта и актуалността 
на направеното от Боян Пенев за полско-българския 
културен диалог е връщането към него и припомнянето 
на неговите заслуги. То личи в изследванията на 
съвременни полонисти и слависти като Калина Бахнева, 
Боян Биолчев, Николай Даскалов, Михаил Неделчев, Камен 
Рикев, целокупните биографични и библиографски издания 
на Здравко Дафинов и Ирена Исаева. 
За най-изтъкнат последовател и изследовател на Боян 
Пенев в първото двадесетилетие на XXI в. е приемана 
Калина Бахнева. В монументалния си труд „Елада и Рим 
в полската литература през XIX и XX век. Избрани 
аспекти“ тя казва, че нейното изследване „е опит за 
продължаване на традициите на софийската полонистика, 
определени от интелектуалната мисъл на професор Боян 
Пенев5“. В много от своите текстове води научен диалог 
с делото на Боян Пенев, преиздава негови текстове, 
като ги придружава със свой научен коментар във вид на 
пространни студии. Такива ценни обновени издания са: 
излезлите в една книга преводи на „Анхели“ и „Бащата на 
чумавите“, заедно със значимия предговор на Боян Пенев 
към първото издание на „Анхели“ и студията на Бахнева 
„Изток – Изток“; последният курс лекции на Боян Пенев 
в Софийския университет, придружен от студията є 
„Хуманитет. Западноевропейската романтика и нейните 
отражения в славянските литератури – последният 
лекционен синтез на Боян Пенев“. В рецензията си за 
обновеното издание на „Анхели“ Камен Рикев подчертава 
неколкократно диалогичната приемственост Калина 
Бахнева – Боян Пенев6. 
Голямо значение за поетичността на оставената диря/
път има красотата на мита, в който Боян Пенев 
обгръща Полша и нейните романтици. По думите на 
Михаил Неделчев „Сърцевината на Боян-Пеневия мит за 
Полша, дълбинното интимно основание на литературоведа 
Боян Пенев за неговото запленяване от Полша и полското, е 
в свръхоценката на духа на полската романтическа поезия, 
във вярата, че националните поети Мицкевич, Словацки, 
Крашински осъзнават мисията си не само на духовни водачи, 
но и на истински общополски месии, чието творчество 
се отличава „с вдъхновение, което действително носи 
библейски и пророчески характер“ (израз от текста 
„Полският поет“). И в тази своя културна мисия според 
професора, и даже, социална роля, ще добавим ние, те нямат 
равни на себе си в целия европейски свят7“.

4 Словацки, Ю. Анхели. Бащата на чумавите. Изток – Изток 
[студия от К. Бахнева; увод и обяснителни бележки към 
„Анхели“: Б. Пенев]. София: Сонм, 2016, 270 с., стр. 7. 
5 Бахнева, К. Елада и Рим в полската литература през XIX и XX 
век. Избрани аспекти. София: Парадигма, 2019, стр. 57.
6 Рикев К., Български перспективи към мистичния полски изток. 
– В: Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, nr. 6, 2017, стр. 234-238.
7 Неделчев, М. Красив неформален диалог. Неформална 
дипломация за Полша на български писатели, академически 
фигури и общественици. – В: Култура, 14.12.2018, https://kultura.
bg/web/красиж неформален диалог/
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Оттам и честото противоречие между становището на 
учения изследовател и семейството на писателя. Майката 
на Словацки, пани Бекю, поверявайки на издателя копия от 
писмата до нея, провежда строга цензура, отстранявайки 
всичко, което реши. Има право…Дори и върху оригиналите 
старателно изтрива някои имена. С времето Леополд 
Мейе, притежавайки автографи на писмата, ги издава в 
пълен текст. И също, според научното ни разбиране, има 
право. Това са два различни вида право.
И ето че когато става дума за Мицкевич, тези две 
направления се преплитат помежду си по особен и 
несигурен за историята на литературата начин. Много 
бързо след смъртта на поета се намира човек, който 
посвещава целия си живот да събере всичко, което се 
отнася до поета. Този човек е неговият син, Владислав. 
Това обстоятелство има неизмеримо ценна страна: ясно 
е, че синът, възпитан в атмосферата на бащиния си дом, 
със съзнание за традицията, отношенията, познавайки 
хората и нещата, по-добре от всеки друг би могъл да 
изпълни тази голяма задача. Но това има и своите 
негативни страни. Тенденциите в най-близкия кръг на 
семейството и интересът на науката, бихме казали, са 
две много различни неща, дори често противоположни. 
(…) Ролята на сина му дава същевременно право, които не 
може да има литературният изследовател. Архивът на 
поета е за него семеен архив, над който има неограничена 
власт. Ако обикновеният изследвач попадне на смущаващ 
документ и – да допуснем – реши да не го разкрива или да 
изчака подходящо време, то синът не би се поколебал да 
унищожи такъв документ и прави това със съзнанието, че 
е упълномощен от неживия писател. Затова e несигурно, 
ако знанието за писателя е притежание на неговия син, в 
чиито ръце се събират всички документи. Въпросът се 
усложнява в случай, че той действа същевременно и като 
учен и изследовател.  
Но Владислав Мицкевич не е само син и изследовател. Той 
е човек, който изцяло посвещава себе си на величието 
на баща си, в това влага всичките си амбиции, баща му 
е неговата гордост, неговият живот, може също да 
се каже – „неговата кариера“. Същевременно Адам е за 
него религия, която изповядва. „При мен беше Владислав, 
виждам как той с всички сили иска да представи баща си 
като пророк“ – пише Теофил Ленартович в писмо до зет 
си.  – Казано между нас – пише отново до Даровски (1888) 
– някои важни въпроси при Владислав нямат за основание 
любовта, а гордостта. …Възхищавам се на Адам като 
поет, но го нямам за Бог, дори не и за пророк, обичам го 
като патриот, но не бих казал, че е безпогрешен, не падам 
на колене. (…)“
Но трябва да представим отблизо историята на 
документа, който споменах, а тази история може 
би е важно да бъде припомнена. Този документ е от 
първостепенно значение, това е непознатият дневник на 
Зофия Шимановска, по-късно жена на Теофил Ленартович. 
Зофия Шимановска, доведена сестра на Целина Мицкевич, 
прекарва няколко години в дома на Мицкевич в Париж 
и пише дневник, чиято цел е, както казва, „събирането 
на сведения за големия ни писател съотечественик“ 
най-вече „от една загадъчна епоха в неговия живот“. 
След смъртта на Зофия Ленартович дневникът попада 
в ръцете на Крашевски, после частично или в цялост 
в ръцете на Артур Волински, учен и деец по полските 
въпроси в Италия“. Трудно е да се каже каква е била по-
нататъшната съдба на ръкописа, прехвърлян от ръка на 
ръка. За съществуването на ръкописа на своята доведена 
леля е знаел  Владислав Мицкевич и полага всички старания, 
за да стигне до него. (…) 
И така, Владислав Мицкевич успява да вземе в ръцете си 
желания ръкопис. Какво става с него? Дали опасенията на 
Волински са оправдани? Само това е сигурно, че  слухът 
за него загива, безценeн документ за Адам Мицкевич и 
историята на товянизма пропада. Оцелява само частта, 
която е останала в ръцете на Крашевски и която не 
успява да получи Владислав Мицкевич. Тя е намерена 
в наследството на Крашевски, запазено в Народната 
библиотека във Варшава*. (…)

* В книгата на Бой Желенски са публикувани запазените 
фрагменти, както и намерен бележник на Зофия Шимановска, 
от който се разбира, че на смъртното си ложе сестра є Целина 
(Шимановска) Мицкевич е умолява да се сгоди за Адам Мицкевич.
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