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УВОД
Конкретните причини, провокирали написването на този
текст, са много. Но един от поводите, които го отключиха, е
налагането на дискурса, наречен „световна литература” 1 , който
очертава или по-точно руши граници, стандарти, схващания,
отнесени към „след модерността” и „транснационализма”. „Трите
координатни точки на световната литература”, твърди Галин
Тиханов, цитирайки популярния вече възглед на Франко Морети
за световна литература до и след ХVІІІ век2, са „времето, мястото
и езикът”. Световна литература винаги е имало и тя съвсем не е
продукт само на транснационализма или конфигурирането на
онова, което назоваваме световен книжен пазар.
Концептуализацията на понятието световна литература
върви неотменно с концептуализирането на неизбежно паралелното
понятие сравнително литературознание. Колко сравнителни
литературознания има? Работи ли някаква всеобща парадигма
спрямо романските, англосаксонските, тюркските, славянските
литератури? А къде са балканските? Доколко уловимо, доколко
аморфно понятие, продукт повече на геополитиката и съответно –
обслужващо представата за „геопоетика” 3 , е схващането за

1

Виж: Тиханов, Г. Месторазположението на световната литература. // The
Location of World Literature. (от 4 дек. 2014 г.). Тиханов цитира Познет и неговия
ранен труд „Сравнително литературознание“ (Comparative Literature, 1886 г.), и
развива идеята за социологическото, но не класово мислене за литературата. – В:
Тиханов, Г. Месторазположението на световната литература. // Литературен
вестник, 2014, бр. 1 // https://litvestnik.wordpress.com/ 13.01.2014/ (последно
влизане на 29.04.2017).
2
Не само той. През 1999 г. Паскал Казанова публикува своят труд „Световната
република на писмената”. През 2000 г. Франко Морети разпалва дебата около
„Световната система на литературата” в New Left Review.
3
Споделям идея, предложена от проф. Яни Милчаков, с когото заедно
разсъждавахме върху инструментариума на балканските митологии и тълкувахме
спорното – ту в единствено, ту в множествено число употребявано понятие балкаски
литератури. А именно – като хуманитарно-олекотено понятие, което надхвърля
схемите на идеологическото, но езиковедски коректно схващане за единение на
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хипотетичната цялостност на предмета балкански литератури?
Доколко единни или неединни са те в своята национална
идентичност, в своето самостоятелно функциониране, затворени в
езиците, които говорят? Когато говорим за световна литература и
литературен процес, къде се вместват в тях литературните
балкани? И след като сме толкова различни, как така толкова
еманципирано усвоена е именно античната линия на културната
памет у всички тях4?
Действителната нехомогенност на литературните процеси,
затворени в отделните национални идентичности, не ни ли
разколебава въобще да говорим за национални литератури на
Балканите – българска, турска, сръбска и т.н.? Дали това всъщност
са отделни литератури или само пластови потоци, по-отчуждени
вътре в себе си, а кореспондиращи охотно с други, подобни на тях, в
различни по нация и етнос, по езиково семейство творби на чужди
литератури? Не са ли по-близки от близките помежду си текстове и
автори от българската, турската и албанската литератури, например,
отколкото всички български автори и творби, затворени в себе си?
Съществува ли въобще българска литература? А по тази логика –
съществуват ли и останалите5?
Дали идеята за световна литература и възможността да сме
част от нея (почти континентална част) ни освобождава от задухата
на провинциалното или по-скоро ни депресира? Защото световната
литература говори на универсален език, говори за всеобщи
проблеми, не споделя регионални вълнения и вини, обиди и
спомени, тоест не се самозатваря в тях. И, впрочем, Нобеловите
награди са понякога твърде успешен барометър в тълкуването на
тези процеси. Така Нобеловата награда на Орхан Памук през 2006 г.
бе фактор, който даде извънреден кураж на балкански автори и
изследователи в това отношение. Защото именно този писател ни
провокира да потърсим пътища към глобалния роман, разигран в
балкански литературни сюжети (а не само в американското и
славянските литератури в обобщаващ езиков контекст. Езиков – да. Но тематичен?
Проблематичен? Исторически? А географски?
4
Идея, предложена от проф. Веселин Панайотов.
5
Тази „еретична” идея пък принадлежи на проф. Добрин Добрев.
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западноевропейското амплоа на жанра – в романите на Сарамагу,
Рушди, Борхес). А Балканите обичат да гледат отвъд собствените си
граници: протяжно – на Изток и амбициозно – на Запад.
Твърдото убеждение на Памук, че има такова нещо като
„роман за Изтока и Запада” специално в турската литература, нас
пък ни амбицира, съвсем по Вазовски, да възкликнем, че „и ний сме
дали нещо на светът”. И нашата българска литература, или поне
някои от нейните пластове, са достатъчно внушителни като принос
към романа за Изтока и Запада, не, по-точно романса на Изтока
със Запада. А именно – хрумна ни, че героите на Йовков,
Славейков, Мутафчиева, Константинов, Каралийчев, Канети,
Далчев говорят на не по-малко убедителен универсален език за
универсални проблеми, макар и не винаги в романова форма. Точно
както Кадаре, Памук, Андрич, Казандзакис и техните образи го
правят. Решихме да излезем от тясното жанроложко схващане за
феномена на междукултурните компаративистични връзки между
Изтока и Запада в модерния литературен контекст. Хрумна ни, че с
риск да бъдем обвинени в постколониално мислене, можем да
универсализираме прочитите на българската литература (отново
подчертаваме – на пластове вътре в нея6) в общобалкански контекст.
А това вече означава, че тъй като Балканите са пъпът на света, те
обитават най-важната част от блажената Медитерания и на
общосветовния контекст. Намерението ни бе, меко казано,
еманципантско.
Обитавайки земите на люлката на западната цивилизация,
балканските литератури повече от всичко са склонни да повярват и
да онагледят кумулативната теория на Гьоте за световната
литература като процес на натрупвания и излъчвания и разширяване
на „концентричните кръгове”7 на народностни текстове и жанрове
до безкрай. По тази логика ще „пътешества” модерният жанр,
романът, из разни страни и култури от изток, запад, север и юг.
Така, разпознат като жанр на модерността, европейската
принадлежност и престижността, но преобразен в жанровата и
6

И благодарим на проф. Добрев за ценния теоретически инструмент, макар и
метафоричен.
7
Тиханов, Г. Месторазположението на световната литература...
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метафоричната пост-романтична концепция (на Н. Фрай) за
романса, романът-романс за Изтока и Запада ще осмисля
съжителството на балканските литератури и култури, прегърнати в
общи мотиви, сюжетни ядра, типажи, теми, емоционални
експликации, имена, жестове и културни езици.
„Много неща в световната литература идват от
периферията към сърцевината – твърди Г. Тиханов, – просто
трябва да приемем оптиката на това, което се случва в
литературата в условията на изгнаничество, на прекосяването на
граници, често пъти под тежестта на принудата. Трябва да
погледнем целия този опит на европейския модернизъм, който не
би бил възможен без интелектуалните суровини, и нещо много
повече от суровини, разбира се, на периферията. Не е нужно да
говоря за големите румънци в Париж, в театъра, в изкуството. И не
е нужно да говоря за другия дори по-важен пласт, където няма
видимо движение в пространството, но има активизиране на
останали в сянката дискурси на архаиката в културата на
авангарда”8. И не само на авангарда, впрочем – ще добавим ние.
Тиханов въвежда такива еретични понятия като
„транзакция на деконтекстуализирания читател и творба”,
„циркулация на литература” отвъд „вече мъртвата литературна
теория”, отвъд „езика, който може и да не се знае, за да се схване
сюжетът и фабулата”, отвъд „пазара на артефакти”, отвъд
несъществуващите „висока и ниска, голяма и малка” литератури.
Нищо от това няма значение за световната литература. Всичко това
ни позволява да мислим литературата и литературността в
синхронност, отвъд телеологизма, отвъд езика (езиков
фундаментализъм го нарича Тиханов) и методологията на (вече
мъртвата?) литературната теория. Ами тогава – как и къде? В духа
на социологията, новия историзъм, в териториите на географията
на културата и географията на историята; на тематологията,
културната антропология и ... геопоетиката, за която съвсем в
началото стана дума. Тоест балканските литератури са в състояние
да се разбират без думи, да разказват общите си легенди, да пеят
8

Тиханов, Г. Месторазположението на световната литература...
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песните си, да споделят общи съдби, макар понякога диаметрално
противоположни, дори немалко враждебни.
Не толкова в тяснобалкански, а по-скоро в отворен
европоцентичен културологичен аспект по подобен начин мисли и
събирачът на светове – писателят (немец от български произход)
Илия Троянов, концептуализирайки феномена Narratives
Grundwasser като обща основа на различните културни модели,
подобно на някаква наративна подземна река, изпълнена с флуида
на общи митове, легенди, притчи, алегории, свещени места, от които
черпят легитимност световните религии и култури, впрочем,
непрестанно вливащи се една в друга. Така, както древноиндийските
веди се вливат в арабския епос на Шехерезада, Бокачовият
„Декамерон” – в Лесинговата „Притча за пръстените” и Прустовият
„Пътят на Суан” – в японското „Повествование за принц Генджи”9.
И тази подземна река тече не само под тектоничната плоча на стария
ни (уви, оказва се, не толкова стар) континент.
След Милан Кундера и Чеслав Милош централноевропейските автори пък, също втренчени в позициите (си) в световния
литературен процес, разсъждават върху проблема за ситуирането на
литературите от Източна и Централна Европа в картата на
европейския културен свят. С рухването на желязната завеса и
Берлинската стена, след срутването на мъртвите кумири на
социалистическия блок, рухна и идеята за това що е Източна
Европа. И, съответно, нашето присъствие се разми, разтвори се в
нея. Нашето – в смисъл на нас, източноевропейците. Под напора на
уеднаквяването и глобализацията се изгуби идеята за единението на
изтока в Европа спрямо запада, твърди Джейкъб Микановски 10 .
Отделните части на отдавна или пък по-скоро залезли от
историческата сцена империи, нямат вече нищо общо помежду си,
тъй като липсва основният проблем – за изкуствената раздяла на
части от западната цивилизация. Ако искаме да разберем кошмара,
наречен ХХ век, – твърди Микановски – трябва да прочетем
литературата и историята на Източна Европа. Четете Данило Киш,
9

Първият пример е на Троянов, вторият – на Тиханов.
Микановски, Джейкъб. Сбогом Източна Европа! // в-к Култура, 2017, бр. 9,
10.03. // http://www.kultura.bg/bg/article/view/25799 (посл. вл. на 30 апр.2017).
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затова ни съветва и Сюзан Зонтаг. Четете Хашек, Храбъл, Милош,
Мюлер, Хоркай, Шулц, Кундера и др. Четете поляци, чехи, унгарци,
румънци...
Къде остават балканците обаче, същите онези, които бяха
(бяхме) и част от същата тази Източна Европа, на която вкупом
казахме „сбогом”? Те, балканците, гласи популярното клише, са
други вери, други икономики, други политики и географии, те са
вторият ешелон, който върви след централноевропейците, те са
югославяни и всякакви там „албанци, куронийци и балти”11 (?!).
Щом дори куронийската литература е включена на европейската
културна карта, а нас ни няма там, тогава за какво говорим? За
Европа на две скорости, разбира се, – и в икономиката, и в
политиката, и в историята на идеите, и в разбирането на
литературата, и в дефинирането на културните процеси?
Източна Европа не включва Балканите или поне не мисли
достатъчно сериозно за тях. И освен нейната „чудатост, невнятност
и злощастие”, освен „внезапни обрати, неосъществени амбиции,
неизбежност на историята и непостоянство на съдбата” 12 , освен
неприятни изненади, тя нищо повече не може да предложи като
сюжетика и смисъл на своите читатели. Заключението е, че
българи, гърци, цигани, албанци и сефарадски евреи са просто част
от пределите на една османска общност (Османска Македония я
нарича Микановски!), а впрочем трите империи на стария
континент – Руската, Османската и Австроунгарската – задълго са
определяли съдбата на източната част на континента, внасяйки
достатъчно хаос там. Централна Европа си има своите тегоби и
своята грижа за идентификацията си. Поне така твърди Чеслав
Милош, предпочитайки именно термина „Централна”, а не
„Източна”, и призовавайки негласно да оставим Изтока на
Изтока! – на самия него и подобните нему. За да защити
уникалността на своята Европа, той я брани ревниво и от Запада, но
и от Русия. И негласно – от Югоизтока. Кундера допълва следното:
Централна е нашата Европа, защото е близо до центъра. На изток
11
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ли? Там са нашите бивши властелини, от които трябва да се
разграничим. Защото Централна Европа е претенция за
принадлежност. А Източна – за изключване (па макар и
въображаемо). Място, което принадлежи на друг, не на нас, на
балканите (този път като нарицателно за всеобщност, затова – с
малка буква). Които и да сме ние – Балканите: обсебени от
владичества, религиозни и езикови различия, политически
идеологии, кръстопътни промени и руритански (ескейпистки)
наследства.
Имаме ли право да говорим за обща балканска култура
или хомо балканикус, задава въпроса Богдан Богданов. И дали
това е само метафора или феномен, притежаващ достатъчно
сериозна антропологическа основа? Изследователят търси
отговора във „всекидневните форми на общуване, в споровете
между начините на живот, ... наречени балканска култура” –
впрочем от орфизма и мъдрото спокойствие на античността, от
общата култура на Гергьовденските празници и смесването на
християнско-езически идеи, от транса на музиката и танца и
вярата в личната харизма, от честолюбието и сепаратизма до
тематологичните проекции на града, сватбените обичаи, носията
или дори, да кажем, пиенето на кафе или обмена на новини в
бръснарницата или кръчмата като хабитуални стереотипи на
Средиземноморието13.
Кои сме ние и кому принадлежим? На Европа? На
Славянството? На Ориента? Или, подобно на новородени, не
приличаме на никого от своите родители, приличаме единствено на
себе си. Обитавайки ръба, границата, полуострова на найюгоизточната част на континента, ние, балканските култури, сме
обединени от съдбата на низвергнати от центъра. Идея, която долавя
и конкретизира още проф. Иван Шишманов, настоявайки за това, че
националният ни наратив тотално игнорира историята на другите
народи и така французи и немци се оказват по-близки нам от

13

Богданов, Б. Хомо балканикус – наместо заключение. // Орфей и древната
митология на Балканите. Второ електронно издание. София, 2006 //
www.bogdanbogdanov.net., с. 177, 178, 179.
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балканските ни събратя14. Ние, балканците, принадлежим на романа
за и романса между Изтока и Запада. При все, че понякога са
склонни да ни разпъват на географската карта до Унгария
(Австроунгарските балкани), до Египет и дори до Петербург.
Разпънати, подобно на онези островитяни, за които говори Предраг
Матвеевич, които имат сили за покаяние, очакване и опрощение за
всички. Балканските полуостровитяни, бидейки само наполовина
островни култури, понякога изневеряват на търпението и
очакването си, но пък имат достатъчно отшелници, мъченици и
дервиши, които да изкупуват греховете на всички. В
Средиземноморието е така – събитията свързват твърде плътно
хората, далеч „повече, отколкото вярата в един единствен Бог” 15 .
Повече дори от разнопосочната история. Повече и от привидно
контрастното разположение в географията на историята, но в
единението на хабитуса и душевността. В този смисъл Светлозар
Игов говори за „кръстопътният човек Хомо балканикус”, разкъсан
между „затворения котловинен човек” и „отворените” типажи на
„морско-медитеранския и панонско-равнинния” 16 . Доколко
последният е скитско-славянски? Доколко хунски, вестготски,
келтски, прабългарски, кумански, татарски, тюркски, селджукски?
Очарованието е в разнообразието...
В този дух ще разгледаме българската литература в
нейните балкански литературни контексти.

14

Повече виж в: Данова, Н. и др. Представата за „Другия” на Балканите. София
– БАН, 1995. (съст. Н. Данова, В. Димова, М. Калицин).
15
Матвеевич, Пр. Средиземноморски молитвеник, София, Колибри, 2009, с. 21, 64.
16
Виж: Предговор към Матвеевич, Пр. Средиземноморски молитвеник..., с. 8.
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ПЪРВА ГЛАВА
БЕЗМЪЛВНИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ ДИАЛОЗИ
НА БАЛКАНИТЕ
Литературната карта на Балканите. Идентификационни
маркери. Балкански национални утопии и литературни
сюжети. Балканският човек и неговите литературни
стереотипи. Балканските бесове и комплекси. Силата на
съдбата. Жребият е нашата същност.
Тематични доминанти и клишета.
Аз ще узная кой съм...
Софокъл
...незначителен човек, загубен
на края на Европа...
Никос Казандзакис

Литературната карта на Балканите. Какво са Балканите?
Обикновена европейска география, населена с исторически именатопоси, които изписваме задължително с главна буква? Или
персонифицираният множествен образ на митологичния ни
колективен дух, обожаван и обругаван – по-малко от другите, найчесто от самите нас? Понякога изписваме „балкани” с малка буква,
тя описва тъгите и комплексите ни: малка, подобно на
прилагателното, приложено към литературите ни, както към
историческите ни съдби. И подобно на онзи пътник, „постлал своя
жизнен път със суетности, който се изгубва за другите”, ние
следваме „повторéния на преживявания, мъки и мълчаливо
помирение”17 най-често не с другите, още по-малко със себе си. И
със съдбата си. Ако вярваме на поета и есеиста Димо Кьорчев, който
17

Кьорчев, Д. Тъгите ни. // http://liternet.bg/publish5/dkiorchev/tygite.htm/
Електронно издателство LiterNet, 04.11.2002 // Култура и критика. Ч. II:
Прочити на традицията. Съст., предг. и ред. АлбенаВачева. Варна: LiterNet,
2002. // Други публикации // Южни цветове, 1907.
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твърди, че интелигентността и културата се основават на опита от
живота, то ние, балканците, би трябвало да имаме завидно
самочувствие – имаме много исторически опит, при това,
разпрострян в релефната и интересна литературна география,
заредена, по думите на Я. Милчаков, с „научен оптимизъм,
теоретични дилеми и политически травми” 18 . Що се отнася до
познанието, съхранено в най-солидната му банка - литературата
(Аристотел), то със сигурност ние сме го натрупали като материал,
но все още не сме го постигнали. Затова и резонният въпрос, който
си задава всяка балканска литература, е Едиповият: Аз ще узная кой
съм?
Сравнителното четене на балканските литератури в този
смисъл е задължително, а рисковете от залога върху
интертекстуалността и компаративистичния подход – повече от
сигурни. Защото, според Р. Нич, интертекстуалността е
„категорията, която обхваща аспекта от съвкупността от свойства и
отношения на текста, показващ създаването и възприемането му от
познаването на други текстове и архитекстове от страна на
участниците в комуникационния процес” 19 . Заниманията с
тематичен анализ и съпоставителното изучаване на литературите са
„безсъмнено методологически състоятелни” не просто защото,
твърди Дж. Стайнър, „литературата е по природа тематична”, но и
защото, според Кл. Протохристова, съполагането на „темите,
мотивите или микросюжетите представляват вероятно найнадеждната връзка между литературните текстове и социалните,
историческите и културните контексти”, което ще рече и – между
литературата и всички останали изкуства20.
Да опознаем текстовете си, това ще рече да познаем себе си
– там, вътре в клокочещите „сюжетогенериращи импулси” 21 ,
18

Подробно и задълбочено проблемът е изложен в студията му Географията:
литературоведски употреби. // Социални полета на литературата. София: УИ
Кл. Охридски, 2009, с. 95-125.
19
Нич, Р. Светът на текста. Постструктурализъм и знанието за литературата.
София: Изд. Б. Пенев, 2005, с. 92.
20
Протохристова, Кл. Теми с вариации. Литературнотематични етюди. Пловдив:
УИ „П. Хилендарски”, 2016, с. 7
21
Поне така ги нарича Протохристова, Кл. Теми с вариации..., с. 151.
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изстрелващи от легенди към разкази, поеми и романи такива общи
места, които конструират обемния ни и разноречив разказ за
нашата съдба. Означава и да познаем и самите Балкани като
плътен и разноречив текст в порядъка на интер-, пара- и метатекстуалността.
Ж. Жьонет детайлизира разнообразните прояви на
текстуалността така: „Интертекстуалността е отношение на
едновременно присъствие на два или повече текста, ... определено
от буквалното присъствие на единия текст в другия”, това е
„действителното присъствие на единия текст в другия”, като
единият се инкорпорира в другия, всмуква го, дистанцирайки се от
своята среда. Паратекстуалността пък, като другото проявление на
интертекстуалността, се разполага между литература и
нелитература, като осигурява комуникация с читателя на различни
нива (мото, епиграфи и т.н.). Метатекстуалността от своя страна
предполага едни текстове да коментират, цитират, да се позовават
на други текстове. Тя предполага „свързване на един текст с друг,
за който говори, без непременно да го цитира, призовава,
назовава”.
Метатекстуалността
е
плътно
свързана
с
хипертекстуалността: текстът е разкрит палимпсест, писан върху
друг текст, хипотекстът е старият, долният текст, хипертекстът е
горният, новият. Всички типове текстуалност имат своето развитие
в архитекстуалността, а тя е включването на текста към съответния
дискурс, свързан с очакванията за текста, тематиката, образността
(в това число общите, повтарящите се мотиви, теми, образи) – в
т.нар. „втъкани присъствия” (Жан Русе) 22 . За поли-архи-мета- и
интертекстуалността на балканските литератури ще става дума
оттук нататък. Защото балканските автори – поети, разказвачи,
драматурзи – обичат да се четат и взаимно цитират. За
отношенията, влиянията и присъствията във и между текстове от
различни балкански литератури, сред които е и нашата. За техните
взаимни любови и омрази, приемания и неприемания.
22

Виж: Жьонет, Ж. Палимпсести. – Тук цит. по: Янакиева, М. Личева, А.,
Панчева, Е. Теория на литературата. От Платон до Постмодернизма, София,
2007, с. 293. Виж още: Добрев, Д. Юлия Кръстева – към една нова семиотика. //
Литературна мисъл, 1993, кн. 4.
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Посредством културните мотиви, сюжети, персонажи, стилове
бушува оживен вътрешен поликултурен диалог. Между
литературите ни обаче цари външно демонстративно безмълвие.
В нашия балкански случай текстовете и архитекстовете,
както и техните субекти, обитават „екзотичната анахронична
периферия” 23 на Стария континент. Онази територия, която се
простира след Виена до края на сушата, където вече започва да се
мержелее Азия. Полуостровът, опасан от планини, наречени
Балкани, е ограден от Черни гори и Черноморски води, обвеян от
магията на „мрачни, но привлекателни имена” 24 . Балкан (от тур.
Balcan) е името, обозначаващо представата за планина, каменисто
място, гористи планини. Птолемей я оприличава на полукръга на
естествен величествен театър; съчетанието Емине-Балкан всъщност
е османският превод на Хемус планина. Политическата и географска
общност с общи културни морфологични характеристики (твърди
Вилявец) ражда производното име балканизация като еквивалент на
национална фрагментация, политическо разделяне на територии,
сблъсък на враждебни общности (Паундс) и разделение (Маурър),
неподдаващи се на единна и хармонична хегемония, нито на
федерация. Има дори и такова понятие „литературна балканизация”
(Блум) – синоним на дехуманизация, деестетизация, антицивилизация25.
Балканът е символ на героизъм и родност предимно в
българския фолклор и отчасти в турската културна и политическа
традиция, твърди М. Тодорова. „И върхът е Черен, вечно сърдит и
свъсен”, напомня поетесата Багряна, черна е и земята, и мъката
балканска е черна. Балканите са мрачна бездна. И защото е
полиезична, поликултурна и полиетническа. И защото е
полирелигиозна.
Независимо от Багряна, Емил Чоран стига до този извод,
повтаряйки конструкцията на въпроса на Монтескьо „как може
23

Голсуърти, В. Измислянето на Руритания. Империализмът на въображението.
София: Кралица Маб, 2004, с. 153.
24
По определението на Малкълм Брадбъри, цит. по: Голсуърти, В. Измислянето
на Руритания..., с. 194.
25
Виж: Тодорова, М. Балкани-балканизъм. София: УИ, 2004, с. 45, 65, 75.
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човек да е персиец”, а след това и на Бодлер „как може човек да
бъде белгиец”, акцентиран върху невазможната балканска
идентичност на една латинска раса така: „може ли човек да бъде
румънец”? Той се вкарва обаче в емоционално противоречие. То
е обяснимо предвид сантименталния румънски дух, встрастен по
вечните завръщания. „Ако Балканите не бяха нищо повече от ужас,
защо когато ги напускаме и тръгваме към тази част от света,
усещаме нещо като пропадане – едно възхитително пропадане,
наистина – в бездна?”26 Иво Андрич задава въпроса по същия начин,
конкретизирайки: „Нима си струва да плачеш заради Босна?”27
Балканите са име на онова копнежно пространство,
идентифицирано с Европа, което жителите на гръцките острови
са дали на земите северно от Пелопонес – това са реални
географски простори, но и символически топоси, указващи както
конкретни исторически разкази, но и една ментална перцепция28.
Самото име „балкани”, според Весна Голсуърти (тя го
изписва с малки букви), носи ефекта на травматичното, на
отрицателския дух по отношение на западноевропейските ценности,
традиции и стереотипи. Може би бедата е в самите нас, склонни да
мислим балканското и балканизацията винаги като отнасящи се
„към някого друг”, към източния друг, към някого, който стои
повече на Изток от нас? „Изтокът ни счита за Запад, Западът – за
Изток”29, продължава Голсуърти, орисани сме за това да бъдем „на
кръстопътя на Европа”, да сме „най-издържливата раса”, буфер
между религии, племена, нации и световни амбиции. Да сме
интертекстуални във всяко отношение.
Склонни ли сме, следователно, да говорим за балканска
цивилизация или цивилизации? Да кажем, че това е една от
посоките за консолидиране на представата ни за това що е
26

Чоран, Е. История и утопия. София, 1997 , с. 34.
Андрич, И. Змия. // Жажда, разкази. София: Народна култура, 1971, с. 43.
28
Твърди Ангелина Бановик-Марковска: Балканот и Европа како реални
имагинерни топоси во менталната мапа на светот (университет „Св. Кирил и
Методиj” - Скопje). // Движение и пространство в славянските езици,
литератури и култури (Сб. с доклади от международните славистични четения).
Т. 2. София: УИ Кл. Охридски, 2014, с. 13.
29
Голдсуърти, В. Измислянето на Руритания..., с. 21, 26.
27
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Балкани? Един от реликтите на цивилизацията е понятието раса.
Предпочитанието към термина раса, за сметка на нация, е
симптоматично на Балканите – този „наднационален регион с
относително скромни размери, самият той представляващ
подрегион на Европа”30. Нацията тук се е превърнала в травматично
мисловно поле, обременено с паметта за историята, а тя
задължително се мисли като страдание на Балканите. Самото
споменаване на думата нация (шизофренично отдадени сме й
всички ние) предизвиква неспокойствие и кара народите да
настръхват срещу съседите си, а и срещу самите себе си. Защото, по
думите на Пиер Нора, „нацията е вътрешна и същевременно външна
спрямо себе си: тя е духовност, но във времето; историческа, но в
географското; идеологическа, но в телесното; неопределеност, но в
разграниченото; универсалност, но в единичното; вечност, но в
хронологичното”31. В изобретяването на Балканите (в частност) и
Източна Европа (в по-широк план) има немалко „изкористяване”,
твърди Ивер Нойман, а европейската политика винаги е залагала на
концепцията за „източния Друг”32. Още по-интересно е, че вътре в
Балканите западните територии и общности спрямо източните също
се тълкуват като „вътрешния Друг” – заключава БановикМарковска. Проблемът за нацията и нациите има пряко отношение
към идентитета на балканските литератури и начина на мислене в
тяхната съобщност.
Понятието „идентичност” и „алтеритет” (другост), обаче, се
конструират, допълвайки се, и това е така, защото отговорът на
въпроса „кой си” е свързан с въпроса „кой стои срещу теб” – това
твърди Василка Тъпкова-Заимова 33 , артистично вкарвайки в
обращение популярни метафори и метонимии на балканската
идентичност или алтеритер от типа на: „чалмалия”, „кожогризец”,
30

Тодорова, М. Балкани-балканизъм..., с. 286.
Нора, П. Предговор към френското издание на Места на памет. Т. І, От
републиката до нацията, София, 2004, с. 29.
32
Nojman, I. Upotrebe drugog: Istok u formiranju evropskog identiteta. Beograd,
Sluzbeni glasnik: Beogradski centar za bezbednosnu politiku, 2011.
33
Тъпкова-Заимова, В. Византия. Западна Европа и балканските народи (черти
от взаимната им оптика). // Представата за „Другия” на Балканите. София:
Марин Дринов, 1995, с. 14.
31
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„варварин” (бърборещ неразбрани думи, бръщолевещ), или „немец”
(ням). Най-често източният човек възприема западния като дрипав,
прост, роб, престъпен или беден, мерзавец, по варварски
високомерен, еретик (срещу ортодокс)34. Западният човек е описан
(от Никита Хониат и от Анна Комнина) като „алеман”, който
буквално преминава и прегазва полуострова; необикновен, с
исполински ръст, безцеремонен, незачитащ никакви свещени места,
грабител, ненаситен и безчувствен 35 . Тези ценни сведения от
историографията ще заеме и интерпретира литературата (романите
на В. Мутафчиева са показателни за това).
„Създаването на собствена идентичност винаги става за
сметка на мнението на другия”, при това натоварено с
отрицателните черти от образа на чуждото – разсъждава Надя
Данова. Човешкото мислене е склонно да не излиза лесно от
стереотипите, а те обикновено пораждат конфликти. Изниква
въпросът: има ли и полезни стереотипи?36
Обикновено контрапункт на идеализирания образ на своя
е другият – в османската културна и политическа традиция, която
задълго оставя своя отпечатък на Балканите, това е представата за
външните и вътрешните врагове-рушители на свещената
формация държава – твърди Мария Калицин в изследването си
върху образа на Другия в османската наративна традиция37.
Самюел Хънтингтън принципно говори за „типови
цивилизации” (японска, индуистка, ислямска, латиноамериканска и
западна), сред които очевидно няма как да разграничим еднозначно
нашата, цивилизацията на Европейския югоизток, разколебана
между – по-точният израз е обогатена от – християнство (западно,
източно и протестантско), ислям и езичество. Хънтингтън обаче
дефинира и понятието „универсални цивилизации”, което е
34

В статията си Тъпкова цитира Никифор Фока и неговата хроника – ТъпковаЗаимова, В. Византия..., с.14.
35
Ракова, Сн. Източният и Западният човек у Никита Хониат. // Представата
за „Другия” на Балканите. София: М. Дринов, 1995, с. 33-35.
36
Данова, Н. Представята за „Другия”. // Представата за „Другия” на
Балканите. София: Марин Дринов, 1995, с. 5.
37
Калицин, М. Образът на „другия” в османската наративна литература. //
Представата за „Другия” на Балканите. София: Марин Дринов, 1995, с. 41.

19

„продукт на културно сближаване на човечеството и приемане на
общи ценности, вярвания, ориентации, всекидневни практики и
институции”38. Николай Конрад е убеден в избухването на идеята за
универсализма и „ренесансовия взрив” именно тук и малко по-на юг,
в „градините” на Средния Изток, в периферията на
западноевропейската цивилизация39. Конкретно метафората градина,
той експлоатира в един свой литературно-исторически сюжет,
посветен на Алишер Навои и целия бляскав сонм поети на Изтока –
Фирдоуси, Дехлеви, Санаи, Саади. И градината, и Саади ще
припознаем като собствени мотиви по-нататък в нашия балкански
културно-исторически и литературен сюжет.
В този смисъл концепирането и на балканската култура и
единността на балканските литератури в призмата на
универсалността звучи като бляскава перспектива. Склонни сме
да й се отдадем. Моментално би ни завладял обаче скепсисът. Та
нима наистина сме си близки ние, балканците, практикувайки
повече от четири различни вери и религиозни практики? Само
колко си приличат, но пък колко различни са всекидневията и
ритуалите им!
На Балканите съществуват и симптоматични съперничества,
които са продукти на национални фиксации и идеологии. Такива са
идеологиите: Велика Турция и Кемализмът; Велика Албания;
Гърция и нейната Мегали идея; Велика Сърбия, завладяна от
илиризма и шовинизма; България с нейните тракийски, орфистки,
панславистки и други утопии. В крайна сметка, заключаваме не ние,
а самият Хънтингтън: „на Балканите мюсюлмани и немюсюлмани
живеят в тясна физическа близост още от времето на Османското
завладяване. Те са в контекст с много вери и култури”40. На пъстрия
фон на това, което определят като балканска цивилизация (ако се
вярва на Петър Мутафчиев – двойствено изложена на инвазията на

38

Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на новия
световен ред. София: Обсидиан, 2009, с. 73.
39
Конрад, Н. Запад и Изток. София: Наука и изкуство, 1979, с. 368.
40
Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на новия
световен ред..., с. 382.
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Средна Европа и на Средиземноморието 41 ), се проектира и
утопията, наречена балкански литератури. Една реална утопия на
единение на всички литератури, сътворени на Балканите. Поне
толкова, колкото е например и утопията на славизма въобще. Ако
има славянски литератури, защо да няма балкански? А българската
литература част от кой конгломерат е точно? В кой от тях ще се
самоизобрети? Текстовете на балканските литератури – румънска,
турска, сръбска и хърватска, българска, албанска, гръцка; но и
текстовете за тези литератури са изцяло продукт на
интертекстуалното мислене. Не напразно Св. Игов, търсейки
„философско-историческата формула” на Балканите, дава обяснение
с проекта на тяхната цивилизационна „хетерогенност”, с
„преплитането – в синхронен и диахронен аспект на различни
етнически, верски, политически, морални, културни принципи” – от
древните траки и гърци, през римляни и византийци, след тях са
османците, та до днес, в „особено очевидното съжителство на
католици и православни, евреи, на славянски, гръцки, романски,
турски етнически елементи” 42 . „У много балкански писатели –
продължава Игов в друг свой текст – при съпоставката на културата
на балканските народи, даваща основание да говорим за балкански
културен феномен, за балканска културна общност, за наличието на
типа homo balcanicus (...) Разбира се, може би няма никакви вечни,
устойчиви, изконни балкански същности. И онова, което наричаме
„балканско“, ще го видим не ясно кристализирано, а в особената
динамика на преплитане на различни култури, в историческата
динамика на преплитане на тези култури, в особените
конфигурации, които се създават между отделните им съставки,
като започнем от бита, та стигнем до идеологиите и политиката”43.
В „Изобретяването на Източна Европа” Лари Улф тръгва
отдалеч: как и кога е поделена вертикално европейската карта.
41

Мутафчиев, П. История на българския народ. София: Изд. БАН, 1992, с. 13.
Игов, Св. Иво Андрич – творческо развитие и художествена структура.
София: БАН, Марин Дринов, 1992, с. 109.
43
Игов, Св. Homo Balcanicus: Кръстопътният човек. // Литературноестетически процеси на Балканите. София: БАН, Институт по балканистика,
1994, с. 46-57.
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Ще вметнем обаче следното: преди да бъде изобретена Източна
Европа, първо е изобретена Западна, защото така, както няма
общи стереотипи за Балканите, така няма и понятие за единен
Запад44. С помощта на информацията от философи, пътешественици
и писатели като Волтер, Монтескьо, Лейди Монтегю, граф Д`Отрив
и др. се конструира една екзотична карта на Изтока като „придатък
на континента”, а Балканите се дефинират като задния двор на
придатъка. Всяка подобна простанствена конструктивна метафора
за Балканите като двор, предверие, градина носи двойствен ореол
на дивото-примамливо, предцивилизованото, но и природното,
красивото-култивирано, раждащото начало. В опита си да дефинира
границите на Балканите, например, Енциклопедия Британика
включва Румъния, Войводина, Молдова (територии и култури, в
които балканското подлежи на съмнения) и Словения дори, но
изключва Гърция. Нещо повече, немският автор Б. Руланд, описва
Балканите
като
„градински
заслон
в
близост
до
Западноевропейската благородническа вила, който приютява
множество хора, неспособни да се спогодят помежду си и потънали
в безконечни кавги”45.
Балканите са градина, свързваща домовете на Ориента и
Запада. Като късно изобретение на философите, не по-ясно и
определено еластично от проблематичното понятие Ориент (и
тук имаме подобни колебания в изписването с главна или малка
буква), възприемането на Балканите представлява „смесица от
покровителствено съчувствие и негативен ужас, мъченичество и
варварство” 46 . Основното, което смущава западните мислители за
Балканите, е откриването на робството и неравнопоставените
социални, джендер, сексуални и пр. отношения в тази цивилизация.
Волтер и Русо разсъждават в тази посока. Монтескьо пък говори
директно за местата, където цари „чист деспотизъм”47, към които
44

По въпроса виж: Тодорова, М. Балкани-балканизъм. София: УИ, 2004.
Ruland, B. Orient Expres. // Йезерник, Б. Дивата Европа. Балканите през
погледа на западните пътешественици. София: Изд. Марин Дринов, 2013, с. 20.
46
Улф, Л. Изобретяването на Източна Европа. Картата на цивилизацията в
съзнанието на Просвещението. София: Кралица Маб, 2004, с. 23.
47
Монтескьо, Ш. дьо. За духа на законите. София: Наука и изкуство, 1984, с. 149.
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принадлежи и най-южната част на полуострова. А робството,
деспотизмът и жестокостта (съществува такъв феномен като
„балканска етика на убийството”, например48) препятстват не само
икономиките, но и „емоционалното развитие” на цивилизациите.
Разбирай – и на техните литератури.
И така, Балканите и Ориентът в представите на западния
човек са еквиваленти на робство, потисничество и деспотизъм;
въпреки „живописния ландшафт”, „дивата романтика” и „красотата
на земите, планините и така известния Балкан” 49 . „Не е рядкост
обаче – твърди очарован западният пътешественик – да се видят под
един покрив чалмите и иконите, Коранът и Евангелието едно върху
друго” 50 . Западният човек понякога твърде волно и лежерно
разсъждава не само в нравствено-етически, в етнографски, но и в
географски порядък. В Енциклопедията на Дидро, например,
България и Бохемия фигурират една до друга като „земи от Изтока”,
а България е ту земя в Европейска Турция, ту – азиатска провинция
в руска Татария51. Въобще Източна Европа цялостно изглежда като
твърде неустойчива и несигурна мисловна и визуална конструкция.
А какво остава за Балканите и техните литератури?
Хердер, в ролята си на „втори Монтескьо”, разсъждава
върху тези въпроси, а асоциативният му дух изобретява Източна
Европа „от толкова многото малки и диви народи, но също и от
Украйна, Унгария, Полша, Русия”52. Тя е люлката на една нова
цивилизация, твърди той, съзирайки в нея дори радост, дори
възпитаност и музика. Как може да прозвучи това другояче,
освен като романтична литературна утопия, положена сред
толкова много балкански омрази? Хердеровата утопия обаче има
опасност да размие твърде много нашия и без друго утопичен
литературен конструкт, наречен балкански литератури.
48

Виж: Йезерник, Б. Дивата Европа. Балканите през погледа на западните
пътешественици. София, 2013.
49
Това твърди един от пътешествениците Граф Александър-Морис Д`Отрив. –
Улф, Л. Изобретяването на Източна Европа..., с. 185.
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В книгата си „Балкани – балканизъм” Мария Тодорова
хвърля ръкавицата на модерните днешни националистически
адепти така: „Смятам, че не е пресилено да се твърди, че
Балканите са османско наследство, което постоянно се открива и
преоткрива, докато историческата самоидентичност е решаваща в
балканските общества”53. Едно твърдение, твърде крайно, което,
дори да бъде отчетено от нас, едва ли бихме прегърнали докрай,
защото исторически то би могло да бъде аргументирано, оспорвано,
но в литературно-езиков план, то е твърде частно и затова –
безкрайно оспоримо. Османско наследство балканските литератури
със сигурност не са, защото, първо, принадлежат към различни
семейства: говорим за „славянски балкански литератури” 54 , за
албанска, гръцка, турска литература (самата тя трудно може да се
титулова като пълноценна наследница на османската литература по
ред причини – основно езиково-графични, но и жанрови), румънска
литература. Разнообразни дискурсивни проекти моделират образа
на балканеца, търсещ или осмислил своята идентичност в темите:
човекът като такъв, балканецът като такъв, частният национален
типаж като такъв. Балканските литератури са самовгледани в себе
си. И впримчени в „черната метафорика” на собственото си
„измисляне”, „конструиране”, „разсъбличане” и преобличане като
помежду „близки непознати”, ключово в този търсещ процес се
оказва „повторението на метафорите мост, врата, кръстопът, ъгъл”55.
„Объркващо сложна загадка”56 са Балканите, а името им,
както и името на Ориента, се е превърнало в синоним на
„заплашителна враждебност, гибелна атмосфера, изостаналост и
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примитивност” 57 , поне така твърди Западът. Балканите обаче, за
разлика от Ориента, са изключително конкретно пространство, те
предлагат романтични утопии на различни езици, побрани в едни и
същи образи и сюжети. Те са „бягство от цивилизацията”, което е
подобно на източните чудеса и нерядко се чете като синоним на
същия този Изток. Балканите са онова „екзотично вълшебно
царство, обиталище на легенди, приказки и чудеса”, което, обратно
на клишетата, именува един „желан... свободен избор”58. Балканите
са мистериозни и конспиративни, примитивни, недодялани,
неугледни, жестоки – подобно на клишетата, които се творят за тях.
А също и: независими, смели, достойни, свободолюбиви – пак като
същите тези интерпретативни метафори-клишета. Балканите са
такива. Какво остава за литературите им?
Балканите – как да се познаем и заобичаме? Как, когато тези
седем (както твърди Барбара Йелавич) или поне единайсет (толкова
ги изброява Исмаил Кадаре) раси, народи и култури, споделят една
земя, но, обсебени от миналото си, те изповядват понякога
диаметрално противоположни концепции за общата си история и
култура. Българи, сърби, хървати, черногорци, албанци, румънци,
гърци, турци, македонци, черкези, татари споделят общи митове, но
пишат и тълкуват по различен начин своите национални предания.
Може би именно посредством общата си концепция за литература?
А литературното предание нерядко се оказва по-мощен стимул за
въображението, за разума и разбирането, за емоцията, компромиса и
прошката.
Балканска ли е българската литература? Славянски,
латински, елински и/или ориенталски ли са балканските
литератури? Има ли такъв феномен като автентична балканска
култура или балкански култури въобще, дефинирани извън
цялостната медитеранска общност? На какъв език и на какво ниво се
водят активните, но практически безмълвни литературни диалози на
Балканите? А какво представляват металитературните им
диалогически практики? Дали само привидно там се чувства
57

По дефиницията на Оксфордския речник, цит. по Голсуърти, В. Измислянето
на Руритания..., с. 21.
58
Тодорова, М. Балкани-балканизъм..., с. 33.

25

някакъв металитературен аутизъм, ксенофобия, инат, непознаване,
отказ от диалог?59
Известно е, че литературните отношения са проява и израз
на сложни етнически, географски, исторически и езикови
комплекси. А реализираният литературен контакт не винаги може, а
и трябва, да бъде директен, той може да се осъществява и задочно. В
литературите ни той е последователно и безкрай много пъти
разиграван в множество сюжети и ситуации. Като следният: „В
момента и над двата наши езика, албански и гръцки, е надвиснал
като черен облак турският. Борбата между езиците е не по-малко
жестока от тази между хората” 60 – твърди героят на Кадаре в
повестта „Мостът с трите свода”. И въобще този автор надълго и
широко разсъждава, разбира се, изключително пристрастно, върху
промяната на езиковия релеф в резултат от историческата
конюнктура и променената ситуация в своята родна Албания,
превръщайки я в представителна извадка на най-мрачната визия за
Балканите. Той рисува една, стояща на границата между
антиутопията и магическия реализъм, картина на обедняването,
автоматизирането и обезсмислянето на езиковите отношения, на
една граматика, обедняваща на прилагателни форми, за едно
своеобразно вдървяване на езика. А това значи – и на
комуникациите. Като че ли родният, националният език, се стреми
да се съхрани от чуждата инвазия, като се капсулира и
автоматизира. Също като балканеца, който непрестанно се
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самоограничава, за да оцелее. Това обаче го убива – убива и езика,
и човека.
Езиковата Вавилония, в която нахлуват агресивно
диалектите и хората постепенно губят разбираемост помежду си в
една гранична и съдбовна времева среда, когато османците
настъпват на Балканите, е лайтмотивна тема в Кадаревото
творчество. Но това е тема, обсебила всички балкански литератури,
и това е само един от своеобразните примери за това как мислим
себе си чисто филологически на Балканите. А литературните
отношения могат да се проявяват и екстерно (т.е. външно) и инертно
(застинало, вътрешно-имплицитно). Те могат да бъдат генетични
(контактни) или типологически (аналогични, подобни) зависимости,
които да се проявяват като реминисценции, импулси, сходства,
подобия, паралели и аналогии61. С други думи, не е задължително
единствено да си говорим с думи. В балканските междулитературни
отношения навярно се случва именно индиректното, безмълвно
общуване, натоварено с безкрайно много исторически комплекси и
условности. С множество опосредствани докосвания.
А каква е намесата на българския, вече не мета-, а чисто
литературен диалог в пространството на общоговоренето и
продуцирането на понякога удивително сходни (но независимо
породени) сюжети, мотиви, типажи, герои-функции, архетипи,
стилове в балканските литератури? Как така без директно
общуване и намеса се срещат диаметрално различни като
натюрел, време, идеология, естетика, поетика автори в общите
балкански сюжети? А кои са общите балкански сюжети?
Известно е, че диалогът между литературите и културите
може да бъде и задочен. А допирните точки на общуването, без
задължително то да е опосредствано в литературната словесност, би
могло да се извършва изцяло върху пространството на бита и
хабитуса, на общата (макар и превратна, понякога кървава и
антагонистична) историческа съдба, на неписаната фолклорна
словесност, на съответстващи си ментални и емотивни проекции на
поведението на балканските характери. (Последната проекция на
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мълчаливия диалог на практика е най-кресливата и затова найнесигурната.)
Мислим ли еднакво, както живеем заедно? А така ли е? Дали
действително притежаваме толкова сходна логика и емоции, близки
ли са картините ни за света в качеството ни на балканска
цивилизация? В сферата mentalité по принцип има повече съмнения,
снизходителни усмивки и въпросителни, отколкото аксиоми, твърди
тези и отговори. „Балканският манталитет, пише М. Тодорова, е
една от най-експлоатираните митологеми в популярния дискурс, но
и в научните изследвания” и те гравитират повече около
„социалната метафизика, непроверяемата историческа легенда,
превратната митология”62. Дали по-скоро този тип менталност не е
конструктивен елемент на не по-малко абстрактното понятие
медитерански човек? Та нали Балканите, това е цивилизацията на
Източното Средиземноморие.
Цивилизациите са общества, твърди Бродел. В този смисъл
що е балканска цивилизация? А балкански цивилизации? Би ли
могла въобще да бъде описана в единичен или пък множествен
порядък пъстрата картина на съжителства на Балканите, в тяхното
етническо, културно и социално многообразие; дори и в
географските му граници? В този смисъл „относителни са всички
обобщения за Балканите”, относителни и безкрайно противоречиво
излъчвани от европейците, които мислят балканското като
„недолюбвана периферия” дори от самите балканци, наследници на
уникалната среща на четири империи – Римската, Византийската,
Османската и Хабсбургската. Затова и „това е и единственият
регион, където си дават среща трите големи религии – католицизъм,
православие, ислям”63.
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Балканите са стигмата на Югоизточна Европа така, както
ориентализмът е стигмата на Изтока 64 . Парадоксално на
очакванията, че мултикултурализмът ще бъде безпроблемна
конфигурация и решение срещу национализма, съсредоточил
балканските ни фиксации в плътно ядро, това не се оказва съвсем
така. И то дотолкова, че вече си задаваме с подозрение спрямо
самите себе си въпроси, например, доколко историята определя
географията на региона и културните ни стремежи? Или пък в каква
степен принадлежим към Европа или сме континент в континента
Европа? А също и дали „винаги трябва да разглеждаме Балканите
като част от Европа”? 65 Като граница на континенталната твърд
обаче балканската територия, колкото и обширна да е в
действителност, никога не е подлежала на съмнение.
Един от големите световни тюрколози, споделящ
екстравагантната идея за „елино-тюркизма”, Димитрис Кицикис,
твърди, че Балканите са толкова важен геополитически и културен
топос за Европа и света именно защото тук се осъществява найзначимата приемствена връзка между изтока и запада. Всяко единно
държавническо (разбирай имперско) образувание тук на Балканите
и в региона на Егея през вековете е гаранция за ера на мир и
съгласие в Югоизточна (и въобще в цяла) Европа. Той цитира Пиер
Валц, който казва буквално следното: „Най-характерната черта на
Източния въпрос е сблъсъкът на една континентална цивилизация,
опитваща се да пробие до морето с една таласокрация, която се
опитва да монополизира мореплаването” 66 . Една от найсъществените географски експанзии, твърди Кицикис, е
завладяването на Източна Европа плюс северните брегове на
Африка от османците в края на ХVII век. Така сърцето на империята
се оказва в триъгълника Солун-Истанбул-Измир, а това са трите
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най-важни града за културата на Балканите и Медитерания.
Полиезичната и полирелигиозна империя в ерата на Pax Ottomanica
се оказва гарант за мира и разцвета. Вреден навик и плод на
предразсъдък, на лош стереотип, твърди Кицикис, е да се мисли
Османската империя само като „външен фактор в историята на
Средния изток, където Византия и Балканите отсъстват”, защото по
тази логика „турчинът няма законно място в Европа, защото е
мюсюлманин и азиатец, а гъркът – в Азия, защото е европеец и
християнин”, което не е така. „Обединителното призвание на
османското общество е разбрано от много мислители” 67 ,
продължава Кицикис, цитирайки един провокативен исторически
извор – писмото на Георги Трапезундски до Мехмед Фатих
(Завоевателят на Константинопол), признавайки му правото да
владее Града, ромеите, а това означава и Европа, и света 68 .
Обединението е на базата на официалния език и останалите, в
правото си на езици на социалните и етнически съсловия.
Кицикис не е далеч от тезата на Зия Гьокалп, че западната
цивилизация е наследник на Римската империя, докато арабитемюсюлмани наследяват Източната римска цивилизация и култура,
оказали се органично близки. Ориенталската култура е двойственомножествена комбинация. „Гърци и турци тачат едни и същи
светии, правят жертвоприношения, причестяват се с вино”,
наследяват иконоборството и забраната на култа към идолите. Така
мевлевийството и бекташийството например, „наследяват
православния християнски мистицизъм на монасите от планината
Атон”. Нещо повече – „византинирането на османското общество
през ХIV в. е толкова бързо, че има реална опасност да бъде дори
асимилирано”69.
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„От времето на разпространението на национализма на
Балканите и в Близкия Изток - отбелязва Бърнард Люис - от
руините на Османската империя възникват повече от десет нови
държави – всяка със своите собствени легенди за освобождение и
свой собствен вид национална историография. Като повечето
освободени народи балканските (...) обикновено се стремят да
обяснят всички дефекти и недостатъци на собствените си
общества чрез лошото управление на техните паднали имперски
владетели. По-сръчни в западния начин на изразяване от самите
турци, те са успели да убедят повечето западни наблюдатели в
истинността на своята историческа версия” 70 . Една от найрадикалните и покъртителни литературни картини на темата за
османската инвазия на Балканите и в Европа предлага Исмаил
Кадаре в „Мостът с трите свода”. Османците пристигат по земите
ни като военни наемници и постепенно нахлуват в балканския
бит със странната си външност, порядки и нрави, скрити зад
разнообразни социални маски:
„(Те бяха) ту политически или стопански пратеници, ту
търговски мисионери, ту пътуващи артисти, представители на
религиозни секти, военни части, ту като странстващи чудаци.
(...) Провлачените им песни, в които има някаква сънливост, все
по-често се чуват навред. Обноските им, леката походка,
движенията им в тия широки дрехи... където няма прави линии,
ъгли, чупки и извивки, които по такъв начин постоянно
променят формата си... и е трудно да различиш ръката, която
стиска нож, от тази, която държи цвете. (...)” 71 . Светът на
османците – според Кадаре – е свят на несигурността и
лицемерието, на привидното спокойствие, но и недоверието:
„зад усмивките им, зад вежливостта им има нещо потайно...,
каква откровеност може да очакваш от народ, който е забулил и
крие онази, която го е сътворила – жената.”72
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Съдбата на историческите версии много напомня съдбата
на балканските литературни версии – всяка е уж сама за себе си,
всяка от тях е пределно митична и легендарна, а след това – и
исторична. Помежду си твърде критични, тези версии се
наслаждават на собствената си безкритичност. Всеки разказва
съдбата си, без да се вслушва особено внимателно в разказа на
съседа, който е участвал там, обикновено без да споделя неговата
гледна точка в историята. Самообрекли сме се на безмълвие.
Близостта, която ни разделя, раздалечава и сближава тук, на
Балканите, е продукт на все още търсената от балканските култури
идентичност. Проблемът с идентичността, както гласи
стереотипизираното твърдение, е валидна за онези народи, които са
преживели сложна, кървава и превратна история. И които осъзнават
националната си принадлежност твърде болезнено и травматично.
Като път към забравата и чрез култа към „славните мъртви”, както и
като водене на културни войни, обречени на тщестлавието, наречено
идентичност73 . Подобно на античния Едип, балканските култури
постигат идентичността си след кървави кръвопролитни и Едипови
кръвосмесителни колизии, целящи да отговорят на загадката на
Сфинкса: „Кой съм аз всъщност?”. И така до безкрай. До днес. А
националното се очертава в границите на представата за общ
произход: ген, език(-ци), съдба, предание, ритуали, митове,
традиции и символи, кодове и концепти на общуването, територия,
литература74 – това поне твърди А. Смит. Източният човек зачита
повече важността на произхода, западният е по-прагматичен, той
държи на общността на територията.
Обикновено и източните, и западните култури мислят върху
проблемите на идентичността си въз основа на илюзията за
собственото си избраничество и инструментализират тази мисъл чрез
опозитивни, антагонистични двойки на основата на своето и чуждото.
И основно посредством есхатологичните митове в сюжети като: за
първогероя, за богоизбраността на рода и др. Колективно споделената
карма на изгубената и намерена идентичност, съответно – земя,
родина, историческа слава – художествено се превъплъщава в
73
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катарзисни образи на изкуплението и пречистването, на
възстановяването, реставрацията, самообновлението75 . Чрез общите
митове и сюжети балканските литератури водят своя вековен,
мълчалив литературен диалог.
Идентификационни маркери. В балканските литератури
обикновено такива образи на общокултурната ни идентификация
са Майката (родината, женското, раждащото начало) и Синът
(културният герой юнак, водач, апостол, прорицател). В
балканските литератури и култури това се отнася включително и за
нехристиянските идентичности, каквито са албанската и турската
например, без задължително в образите на Майката и на Сина да се
разпознават свещените християнски митове. Разпознаваеми
балкански литературни образи имат общи и конкретни проекции
като Майката Родина (може и да не е Мати Болгария, а
Дорунтина или Морея, може да е Арбърия или Крит например),
Апостолът, Водачът (може да се казва Васил Левски, Хаджи
Димитър, но и Капитан Михалис, Константин, Кямил, Джем),
Майсторът (на кули, храмове, църкви и джамии, мостове,
чешми). Митологизирани техни обитаеми пространства, техен
Изгубен рай може да бъде не само Балканът, но и градината,
морето, островът, домът. За добро или зло, във всеки случай
симптоматично е, че именно един българин, макар и от
небалкански
произход
(по
самоопределение),
руският
литературовед Георги Гачев, дефинира литературната концепция,
добила световна известност под името „Националните образи на
света” (1988 г.). Тук си позволяваме волна реплика спрямо
неговите, с нашите балкански образи на света.
Частните прояви на характера оформят представата за
националното и физиономичното. Още лорд Шафтсбъри (в ХVІІ в.),
Монтескьо и Русо (в ХVІІІ в.), Хердер (в ХІХ в.) говорят за
„единния дух” и „характер на нацията”, който си проправя собствен
път в езика и в литературата 76 . Именно на Балканите А. Смит
откроява „потопени етнически общности като сърбите, румъните и
българите, на които предстои да преоткрият своите средновековни
75
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истории и да ги съгласуват с последните си спомени…”77 – разбирай
на общите ни балкански спомени, а това закономерно отвежда към
богатата и обща история на османската и постосманската, руската и
австроунгарската епоха на Балканите.
Балканските народи се мислят за онеправдани, а културите
си – за обречени на злощастното стечение на историческите
обстоятелства във фаталния финал на ХІV век. Съвременната
история непрестанно ни опровергава в сигурността и правотата на
взаимоотричащи се тези – национализъм или мултикултурализъм,
репресивен строг ред или толерантност. Художествената литература
си позволява крайни метафорични тълкувания на историята. Тя,
историята, пък си позволява да дава и крайни оценки, които
сегашността и бъдещето ще цитират или ще отхвърлят. Ето един от
най-радикалните художествено-публицистични примери за подобно
тълкуване в разказа на Монаха Гьон (от „Мостът с трите свода” на
Кадаре), съвременник на османския поход на Балканите:
„Докато гледах ... турските наемни части... редиците им по
пътя, усетих, че ме побиват тръпки. Те си отиват, помислих
си, но отнасят и нещо от нас със себе си. Очите им жадно
поглъщаха всичко наоколо и на мене ми се стори, че в тия очи
още отсега плуваха удавени като след потоп люлките на
нашите деца, домовете, труповете ни и нашите планини. Те си
отиват само привидно, си казах, тях вече с нищо не можеш да
ги помръднеш оттук. И ми идеше да изкрещя: Кой ги повика?
Кой ги повика за пръв път? Страхувам се, че този въпрос
някога ще си задават много народи от Европа. И няма да е
въпрос, а стенание. Всеки ще се опитва да прехвърли вината
на другия. Още отсега истината е започнала да се замъглява,
като че и тя е загърната в турска коприна.”78
Годината на разказа и автентичното време на героя е 1377, но като
че ли по тези земи времето е спряло за вече повече от шест века.
Дали наистина става дума за „фаталност” в смесването на
култури, вери и нации? До колко осмислянето на идентичността в
балканската история и в балканските литератури е залог за
77
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свободата? От позицията на изминалите векове всеки отговор ще
бъде нееднозначен. Именно по думите на Б. Андерсън79 въпросът за
идентичността е свързан с независимостта и самоопределянето.
Както и с картографското, албумното и музейно разпределяне на
териториите на своето, техните образи и разказаните сюжети.
Литературната рефлексия на тези топоси на идентичността можем
да открием във всевъзможни балкански поетически и наративни
мотиви на историческата и метафизична траектория на паметта. В
турското литературно съзнание например, родното може да бъде
градът (Р. Нури, О. Памук), в албанското – митът-държава (И.
Кадаре), в гръцкото – родният остров-държава, неотлъчен от
морето (Н. Казандзакис); в българското – природата, градината,
домът. Ще си позволяваме волността да съчетаваме и такива
диаметрално противоположни дискурси като Ботев, Яворов,
Славейков, Вазов, Йовков, Радичков, Ем. Станев.
Друг топос на идентичността в ролята на чист знак или
компас в осмислянето на проблема ние и другите, извън земята,
майката и синът-първогероят е картата-картина и музеят.
Доколко важни, но и „дълбоко политически”80 са фиксираните по
лицето на земята-карта, наречена Балкани, морета, реки, планини,
равнини, острови? Ако повярваме безрезервно на литературната
творба и се вслушаме в междусъседските ни литературни
диалози, ще постигнем твърде интересна картина на собствените
ни балкански идентичности и национализми. Особено важно е, че
ще си отговорим на въпроса за множественото им число. И ще
стигнем до Андерсъновата дефиниция за националната идентичност
като „аномалия” и плод на общуване между културни артефакти от
особен тип, артефакти като „въобразена политическа общност” 81 .
Като въобразена карта и картина за света, в която реки, морета,
острови, планински релефи оформят една своеобразна музейна
инсталация. Впрочем, за топлата връзка между музея и картата
разсъждават А. Малро и Фуко. По паралелите и меридианите на
79
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географската карта, също като по лавиците на музея могат да бъдат
съизмерени в мащаб различни същности. Могат да бъдат
съположени и идентифицирани – да бъдат еманципирани (едното е
като другото, своето е като чуждото) в нещо като музей на
миниатюрите на балканските забележителности в литературите ни.
Така посредством разни балкански литературни текстове се
докосваме непосредствено до места на балканската родова и
културна памет като моста и пътя, планината, дома, градината,
дори хамама. И това е естествено разночетене на сакралните
топоси, които П. Нора нарича „места на паметта”82, обобществили
лика на множествената общност-територия на идентичността. Те
са важен белег и за легитимацията ни пред света, те са
експонатите на литературния музей на паметта ни. Там, в
микроисторията на паметта е важно не „взирането в дреболии, а
разглеждането в подробности”83.
По тази логика ще подредим един различен пейзаж на
балканските места на паметта, от който естествено отсъства
кралският двор, катедралата и войската. Но пък съществуват
такива идентификационни маркери като храма (църквата/
джамията), владетелския двор, кафенето, махалата, улицата,
кръчмата, нивата, селото и града. А също и като музея – един,
иначе натоварен с цивилизационна тежест топос, където се сродяват
разумът с емоцията, съвестта с гордостта. В случая само ще
маркираме опорни автори и текстове, опериращи с изброените
топоси, образи-мотиви, концепти, въобще общи универсалии в
картината на общобалканската литературна памет. Това са О. Памук
(„Истанбул”, „Бялата крепост” и „Музей на невинността”), И.
Кадаре („Кой доведе Дорунтина”, „Мостът с трите свода”,
„Посърналият април”), И. Андрич („Мостът на Дрина” и
82
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„Прокълнатият двор”), В. Баяц („Хамамът Балкания”), Й. Йовков
(„Старопланински легенди”), А. Каралийчев („Росенският каменен
мост”), Н. Казандзакис („Капитан Михалис”, „Христос, отново
разпнат”, „Алексис Зорбас”), П. Славейков („Чумави”), П. Тодоров
(„Над черкова”), В. Мутафчиева („Случаят Джем” и „Летопис за
смутното време”), Х. Едип Адъвар („Синекли бакал”), Е. Шафак
(„Чест”, „Майсторът на куполи”, „Копелето на Истанбул”). И още:
Е. Чоран, М. Елиаде и пр.
Балканските литератури сбъдват иначе невъзможни
политически проекти – да начертаят посоките на органичното
общуване и преливане на култури и идентичности въпреки
всичко и отново посредством топосите на паметта. Така
например ключов цивилизационен топос като града и храма
(града-храм), осмислен чрез литературно-художествени сюжети,
ще позволи градове като Истанбул и Белград да бъдат паралелно
описани като съответстващи (Вл. Баяц), а Света (Айя) София ще
бъде мислена като „джамия на джамиите, пример на примерите”,
именно защото е „преправена византийска църква”.
„Петстотин години в нея са се молили на Христос, а през
последните сто се кланят на Аллах. – размишлява Мимар
Синан, архитектът на империята – Това знаят всички, но го
намират за естествено, тоест християнско дело, което се
набива на очи с великолепието, красотата и значението си –
да стане и остане модел на ислямското строителство още от
превземането на Константинопол!”84
Не случайно в Турция има общоприета фраза: „Айя София е
слънцето, Селимия - луната”85. Един и същ архитект строи трите
най-величествени храмове, трите шедьовъра на три различни
религии: укрепва и престроява Айя София, после гради по-висока
от нея – Селимие; в края на живота си строи Тадж Махал. Това
гласи литературната легенда. Балканите са обзети от строителния
патос. Балканите се разтварят в света.
Формирането на идентичността е продукт на динамиката на
културите и резултат от сблъсък на родни и чужди идеологеми, но
84
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висшият белег на идентичността е езикът, твърди Юлия Кръстева86.
Идентичността е продукт на раздалечаването, на осъзнатата
дистанция, на дефамилиаризацията, отчуждаването, мисли Цветан
Тодоров. Хоуми Баба я разглежда като кръстопътно състояние на
културите. Дали? То тогава балканците би трябвало отдавна да сме я
постигнали, а не да продължаваме да си задаваме въпроса, кои сме
всъщност? Прабългари или славяни, тюрки, елини, траки или хети,
кумани, хуни, татари, черкези, шкиптъри – какви сме? Жил Дельоз и
Феликс Гатари дефинират идентичността на границата на
другостта 87 . Същественото е, че другостта се проявява посполучливо във фикционалното (езиково, естетическо и
литературно) пространство, отколкото в което и да е друго. Особено
битово-хабитуалното, то пък е „обезсърчаващо” подобно и близко.
Залогът на идентичността се търси не в мита за
историческата предопределеност на нацията и в спойката на кръвта,
а на езика, твърди Андерсън. Чрез него, а това означава чрез
литературата, „човек може да бъде поканен да влезе във
въобразената общност”88. Литературата обаче, твърди Бродел, е найнесъвършеното единство. И все пак тя е най-възможният, ако не и
единственият способ за съхраненото общуване и памет. Така
мислителите поемат хвърлената от разказвача на истории (Кадаре)
ръкавица в разговора за езика. Освен европейска, съществуват и
национални литератури, между които има множество взаимовръзки,
но и противопоставяния. И ако в жанрово отношение тя разчита на
традицията, „това, което различава най-много националните
цивилизации, е техният език, всекидневният им живот, начинът им
да реагират на болката, удоволствието, представата за любовта, за
смъртта, за войната, начинът им да се забавляват, да се хранят, да
пият, да работят, да вярват… Чрез своята литература нациите се
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превръщат в персонажи, в индивиди, които можем да
анализираме…”89. И вярваме тъкмо на Бродел.
В големите цивилизации има разнобои, но има и
пропускливост на културни пластове, граници и тенденции. Така е и
в големите литератури. Броделовата теза обосновава и концепцията
за балканската цивилизация, видяна като компендиум от близкодалечни култури, езици и литератури и усвоила посредством
имагологията и съответните й интердисциплинарни механизми
представата за другия-свой, свое-чуждия тук, на Балканите? Ще се
окаже така, че антиномията цивилизация – варварство в тази посока
– балканска, югоизточно-европейска – никак не стои. Защо? Кои са
Те и кои сме Ние?
Какви са Те? Какви сме Ние? „Всички ориенталски култури
– твърди Дж. Кембъл – изискват да живееш в съответствие с
моделите, които ти налага културата. С други думи, те очакват да се
идентифицираш с т.нар. първичната маска 90 . Т.е. това е
отъждествяване с културния образ. Човекът е повторение на нещо,
което е било преди. Изтокът осъществява проявата на първичната
маска (това са т.нар. статични общества), Западът се отъждествява с
антитетичната маска. Това означава революция, промяна. Изтокът е
непроницаем, статичен, неповторим. Къде сме ние, стоейки на
кръстопът?
Балкански национални утопии и литературни сюжети.
Органичната култура на Балканите се позиционира на два
континента, в повече от четири вери, с повече от три азбуки и (над)
единадесет езика. Доколко балканските нации и техните култури са
въобразени, проницаеми или непроницаеми? Доколко е променливо
тяхното историческо статукво? Това са култури с атрибутивни
принципи – отграниченост, суверенност, колективност, хомо- или
хетерогенност, спояване на принципа хоризонталност-вертикалност.
Митовете, които осмислят балканските национални утопии и
литературни сюжети,
са
избранничество,
сън/будност,
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памет/забрава. Вътре в тези култури, съвсем по балкански,
настъпват процеси на общуване, утаяване синхронизиране и
асинхронизация. Но не на поглъщане и излъчване от страна на поголямата към по-малката култура. В този смисъл исторически
предзададено е отношението на османската култура към всички
останали балкански култури – тя съвсем не е доминираща, но е
съществуващ фактор. Бродел, например, по повод на Индийския
Радж или на английското присъствие в Африка
нарича
„акултурализация” процесите на колонизиране. Това, твърди той, е
еквивалент на сблъсък, поглъщане, „вход в друга цивилизация”91.
Балканите обаче не са Африка – нито географски, още по-малко
исторически или културно-религиозно погледнато. Има влизане във,
но не и поглъщане на Балканите. От друга страна пък, различията
между Османската държава и средновековните балкански царства и
кралства (като политическа и икономическа организация, но и като
културен генотип) не са чак толкова значими 92 , както между
колонизаторите и колонизираните в Далечния Изток или в още подалечния Юг. Така че на Балканите акултурализация и колонизация
в политическо и културно отношение няма.
Във фундаменталния си труд „Средиземно море и
средиземноморският свят по времето на Филип ІІ” Фернан
Бродел говори за колективно формиралите се съдби в
медитерианския ареал и кармичното разединение на югоизтока.
Това се случва в проблематичните Балкани, това „цветущо и
богато”, но непрестанно воюващо място. Османската империя,
отбелязва Бродел, „създава рамки, в които народите на
полуострова постепенно заемат своето място, за да си сътрудничат
със завоевателя и тук-там учудващо да съживят великолепието на
Византия” 93 . Дали е прав Пиер Вире, който твърди, че Господ
наказва християните чрез турците? И дали в този смисъл,
румънците, като застигнати най-меко от подобно наказание, са и
91
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най-далеч от онова, което ни стигматизира като балканци, а
поведението ни като балканизъм? Балканска ли е в този смисъл
румънската литература? Или наистина двоякото отношение към
завоевателя (една силна и властна, но не и абсорбираща култура)
налага един нов ред: pax turcica, който предизвиква едновременно
смайване, неразбиране, възхита и омраза? Османската сила е
обхваната от комплекса на европейската слабост – това най-ясно
личи в преживяването на травматичните места на паметта от
общуването с османците. За Европа тези теми-локуси, които се
олитературяват, са три големи битки: битката при Мохач (1526 г.),
при Виена (1529 г.) и при Лепанто (1571 г.). Факт е, че кодирането
им в митологичната памет на европееца се дължи на литературата
отпреди Сервантесово време та чак до днес, когато във времената на
масовата култура дори филмовите и телевизионните сюжети (чрез
сериалите) работят в тази посока. И понеже има „вътрешни” и
„външни” войни (първите – в самите цивилизации, вторите – между
различни културни светове), по Броделовата логика трябва
извънредно да разширим контекста на разсъжденията си по повод и
на литературните диалози. Истински важни се оказват не битките, а
мирните договори между световете – тъй близки и чужди, каквито
са балканските в целия медитерански ареал. В тяхното присъствие
най-ярко се усеща принципът на новоисторизма: „Да влияеш, да
даваш, означава да властваш. Теорията за даването важи за
индивидите и обществата – по-малко за цивилизациите. Защото
даването означава и обедняване”94.
Колко вярно е това, погледнато в ракурса на българската,
балканската и средиземноморската въобще културна ситуация.
Защото османците завладяват и подчиняват една относително
„хомогенна общност: българи, печенези, кумани, траки, славяни,
гърци, румъни, арменци”95, които повече си приличат, отколкото
различават. Особен интерес представляват за нас наблюденията
на Бродел над българите: „отлични войници, дисциплинирани и
много смели, но не дръзки, упорити, но без ентусиазъм,
вироглави, тихи, неуморни, безразлични, жестоки, без радост…”,
94
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те подобно „търпеливо добиче, готово да понася всичко” 96 ,
преживяват чуждото присъствие като властване и робство. „Това е
един народ, чиято кръв, потекло и самата земя са по-зле защитени от
тези на всеки друг народ”97. Съществуването за него би означавало
подчинение. „И все пак българинът запазва същественото, тъй като
е просъществувал. Каквито и да са заемките през това дълго
съжителство, той въобще не се претопява в турската маса и
съхранява онова, което го предпазва от претопяване: религията и
езика си. Закотвен за своята земя (като типичен човек от равнината),
той упорито я брани и остава… И след освобождението си отново е
българин” 98 . Кой по-добре от литературата осмисля и реализира
това наблюдение като съществена културна концепция за нацията
ни? В случая дефиницията принадлежи на един западен човек, при
това французин (а в устата на един французин подобна констатация
зучи като комплимент), който си позволява смели трактовки, като че
излезли от устата на балканец. Има необясними неща и те са тайната
на всяка цивилизация, Изтокът гледа към Константинопол, Западът
– към Рим, и не е излишно да се отчуждим в мисленето си от
Европа, да я поставим на дистанция, защото тя „вече не е център на
вселената”. „Открай време е имало: Средиземноморски Изток –
населен, богат с много древна цивилизация, оживяван от много
производства (…), и един Запад, далечен, недодялан, безкултурен,
(...) където Рим създава някаква цивилизация, (…) това е
деформираният образ на цивилизация” 99 – радикално заключава
Бродел. И вероятно именно с процесите на оксидентализъм и
вестернизация Балканите по малко губят своя органичен облик?
Въпросът обаче за органичността на литературите и
литературните процеси така или иначе не стои. Разсъждаваме за
балканските литератури с оглед на българския им контекст –
интертекстуален и преводен. Четем избирателно различни творби от
различни епохи на балканските литератури през българската
рецепция и българското им диалогично звучене. Балканското, това е
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географията – реки и морета, острови, твърдини и равнини,
планини, балкани. Балканското, това е множествеността на общия
генофонд – раси и народи, племена и национални концепти, обичаи,
нрави, бит. Турци, гърци, албанци, черногорци и хървати, сърби и
косовари, българи и румънци... – всички те непрестанно, до ден
днешен разсъждават ту самосъжалително, ту високомерно
горделиво върху своя нерад съдбовен жребий. И литературите им, и
фолклорът им изобилстват от подобни примери.
Една от квалификациите на българската литература в
последно време буди основателен интерес и си струва да се
замислим над нея. Според нея българската литература е от
„борхесиански тип”. Това твърди Галя Симеонова-Конах,
съпоставяйки
типа
родно
литературно
мислене
със
средноевропейското и славянското въобще. Впрочем, тя причислява
южнославянските литератури (сръбска, хърватска) към същия тип.
А той обозначава „естетическа чувствителност, която извира от
многобройните културни пластове, битуващи в синхроничен и
диахроничен аспект в националното съзнание и литература” 100 .
Хетерогенните културни пластове в синхронен и диахронен порядък
в балканския контекст пораждат особената памет на литературните
сюжети, които, по модела на Борхесовата картина за света, обръщат
поглед към миналото и митовете. Това е така при нас, за разлика от
свръхсимволичните картини в полската и чешката – изобщо в
средноевропейските литератури, които са подвластни не на
митологичното, а повече на „рационализма и символизацията” и
осъществяват онзи „жив диалог между локалното и универсалното”,
обобщавайки ги в концептите на родното 101 . Става дума за
„трансгресия на образните кодове”, които имат пряка връзка към
образа, към който препращат – „към старината”. В този смисъл
например функционира и Радичковата метафора за „малкото
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отечество” – тя се валидизира по отношение на литературните
картини за света на всяка една балканска литература102.
Другата митологична посока на българската литература в
посока към балканските литератури е естетиката на магическия
реализъм, чиято рефлексия откриваме в търсенето на корените на
митологизма във фолклорното и сублимацията на родното (Кадаре,
Славейков, Каралийчев, Йовков, Казандзакис), в интертекстуалността на наративните структури (Йовков, Каралийчев, Кадаре,
Казандзакис, Балъкчъсъ, Памук), в (псевдо)историзма на
повествованието (Кадаре, Йовков и др.), в залагането на нови
артефакти в историческата проза като фикция, нарация,
фабулация, тропология и в разширяването на диалога на
световете в диахронен аспект (Мутафчиева, Андрич, Памук), в
автобиографизма, автоиронията и саморазкриването на
авторовата личност (Памук, Радичков, Казандзакис, Шафак), в т.нар.
„лудичен диалог с читателя” и пр. Или, както твърди Конах на
базата на наблюденията си върху българската литература от
последния й период, „митизираните наративи, взаимодействат
интертекстуално с други литературни текстове” и този процес е в
основата на т.нар. „български постмодернистичен случай” 103 . А
какво остава, ще запитаме ние, за класическите текстове на
литературите ни, прочетени в полилогичен интертекстов порядък?
В настоящия текст и неговите интерпретативни следствия
ще търсим интертекстуалното развитие на диалога между
Каралийчев и Кадаре (по линия на общия мит за Вграждането),
между Славейков и Кадаре (по линия на мотива за Мъртвия
брат и Неразделни), между Мутафчиева, Памук и Андрич (по
линия на мотива за Другостта и Двойничеството 104 ), между
102

Конах-Симеонова, Г. Постмодернизмът..., с. 21.
Конах-Симеонова, Г. Постмодернизмът..., с. 20.
104
В митологията на средиземноморските народи, твърди Хосе Ортега и Гасет
съществува мотивът „дии консентес” (dii consentes). Това били богове близнаци,
които представляват есхатологичния проект на медитеранското мироздание.
Легендата е, че те се раждат, живеят и умират заедно. Разбира се, Ортега и Гасет
интерпретира мита метафорично, ползвайки го като символ на идеята за
неотделимостта на общото от цялото – на човека, видян като продукт на
социалността. Тук ние го разчитаме алегорично – като идеята за сдвоената
103
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Йовков, Казандзакис и Памук (посредством мотива за Изгубения
рай), Йовков, Елин Пелин и Казандзакис (чрез легендите за
Песоглавеца и Блудницата), Казандзакис и А. Дончев (чрез
мотива за Ултиматума в разделните времена) и пр. А
компаративистичната методология в случая – в диалогичното съполагане на текстове, диаметрално раздалечени като време и
пространство в литературната история – работи именно в посока
на усвояването на кодовете на различните литератури и култури. А
те понякога удивително съвпадат помежду си. Наблюдаваме
сходни процеси и естетически реализации на мотиви, сюжети и
образи, понякога очевидно, друг път удивително свободно
странстващи и намиращи се в раздалечените пластове на време и
пространство, но странно пресрещащи се. Най-експлоатираната
обща пресечна точка е ориенталското и ориентализмът, мислен
(особено в нашата литература) най-често ту като „декор”, ту като
„повод за ирония”, защото, устремени към закъснялата си
модерност, априори сме изключили ориента като „творческа
енергия на своето” или „мая за модерното въображение”. „Раждат се
мисловни успоредизации от рода на запад–роман–модерно и
балкани–разказ–традиционно” 105 . Румяна Станчева говори за
„триъгълна схема на културите в Балканския регион” и откъсване от
традиционния манталитет посредством съчетанието на идеите на
модерността (просвещенски с генезиса си) с трафика на идеи от
Запад, осигурили „лабилните граници на Централна и Източна
Европа”106. Така се поражда усещането за двойствена идентичност –
едновременна принадлежност и към света, разбирай Запада, и към
фигура на балканеца с другия. На туземеца, който се идентифицира с образа на
инвазията и те се преобразуват в неделимо цяло. Сред множеството легенди и
митове за близначеството, като спасителния проект за културата в европейската
традиция – защото самият Ортега и Гасет говори за европеизирането на
Испания, например, ние ще потърсим техните литературни основания в
конкретни текствое. Но за това – по-нататък.
Виж: José Ortega y Gasset, Obras completas.Revista de Occidente. Madrid, 1963, t.
VII, 417, t. VIII, p. 51-54, t. XII, p. 388.
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Станчева, Р. Среща в прочита. Сравнително литературознание и
балканистика. София: Балкани, 2011, с. 113-114.
106
Станчева, Р. Среща в прочита..., с. 86.
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Изтока (извън света), недотам усвоен като своето. Имагологията,
контактологията, аксеологията и компаративистиката мислят по
тези проблеми. Ако се опитаме да изолираме и сведем общите места
в балканските литератури до минимален устойчиво повтарящ се
брой теми-мотиви, ще видим, че те гравитират около Изгубения
рай, Вграждането, Неразделни и Двойничеството (като
привилегия и проклятие). Ще се опитаме на базата на конкретни
сюжети и произведения на балкански автори да докажем тази
хипотеза.
Балканският
човек
и
неговите литературни
стереотипи. Балканското – това са митовете и алегориите за
нас, балканците, населилата полуострова странна смесица от
траки, даки, илири, прабългари, гърци, славяни, селджуки, тюрки,
татари, кумани, маджари и пр. Митовете вървят със
стереотипите си, тъй както комплексите – със самомнението и
нарцисизма си: турците са толерантни (Лоти) или мързеливи
(Холбах); румънците са двойствени (Хофман); сърбите –
весели, силни и здрави, приятни, гостоприемни, но и твърде
крайни (Вивиан), приличат на „гнездо на стършели” (Дъръм);
българите са завистливи, упорити, повърхностни, мръсни, алчни
материалисти (Сейнт Клер и Брофи) или пък са странна смесица
от работливост, пестеливост, мързел и апатия (лейди
Странгфорд), груби варвари и тщестлавни (Вивиан, Елиът,
Бейкър, Гарнет); албанците са най-старата и красива раса,
повече арийска, отколското балкано-турска (Гибън); гърците –
надути и жестоки (Бидъл), високомерни римляни, рум-миллиет
(Уилсън), мошеници (в Шекспировия английски greec означава
мошеник), мързеливи и алчни, продажни интриганти и лъжци
(Блаунт, Морит)... Или пък – гърците..., ах, гърците, та нали „ние
всички сме гърци” (Шели- „Елада”)? Или най-малкото сме филелинисти. Хората от Балканите действат на принципа на
самоунищожението и безпорядъка, полуостровът напомня на
„кипящ бордей” (Чоран), а балканският дух не може да е
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органичен, в него няма нищо хуманистично, той е колкото
европейски, толкова и азиатски (Йонеско)107.
Алегорично е разпределението на силите, активностите и
талантите помежду им. Помежду ни. В романа „Мостът с трите
свода” на Кадаре, например, монахът Гьон, потомък на илирите
от древната Арбърия (Албания), коментира пред немеца
Брокхард, стария сръбски списък на народностите, обозначени с
тотемни знаци, така: „Там албанецът бе изобразен като орел,
сърбинът като вълк, хърватинът като бухал, маджаринът като
рис, а румънецът като котка”108. Вероятно този списък на старата
сръбска хроника е чел и допълнил проф. Йордан Андреев 109 ,
който добавя в реда на това коварно и враждебно обкръжение на
балканите още и турците – като змия, византийците – като лисица, а
българите – като вол. А същият този герой Брокхард, който се
представя за мусафир (т.е. гост, пътник) на трапезата на илирите,
разказва зловещата история за ослепяването на Самуиловите воини
като „нечувана жестокост”, която ежегодно коварните византийци
„най-тържествено честват”110 . Впрочем, героите и новелистичната
история тук са съвременници на събитията: в Европа все още
продължава Стогодишната война, а османците са буквално на прага
на древната Арбърия, от чиито граници „започва Европа”. Тази
новела на Кадаре дефинира симптоматичния за албанската
литература и толкова екзотичен въобще за балканското
светоусещане модус за присъствие в центъра. Защото принципно в
балканските литератури има общи места, които можем да
дефинираме като теми и мотиви, безспорно обвързани и
характерологичните стереотипи. И на първо място това е
съзнанието, комплексът за отдалеченост от центъра. Разбирай
Европа.
107

Повече по въпроса виж във всевъзможните западни пътеписи или романиутопии за Балканите. И още в наблюденията на Голсуърти, В. Измислянето на
Руритания...; на Тодорова, М. Балкани и балканизъм. София: УИ, 2004; на
Йезерник, Б. Дивата Европа. Балканите през погледа на западните
пътешественици. София, 2013 и др.
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Кадаре, И. Мостът с трите свода, роман. София, 1990, с. 42-43.
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Андреев, Й. История и цивилизация. София: Кръгозор, 2012.
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Кадаре, И. Мостът с трите свода..., с. 41.
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В романа „Травнишка хроника” Андрич оркестрира този
мотив посредством образите на травнишките консули, които
рисуват, всеки от своя ракурс, изгубеността и отдалечеността на
Босна от света. В „Цената на златото” Генчо Стоев моделира
подобен, но в пъти по-драматичен епизод, когато Баба Хаджийка и
малката Деянка стоят, прегърнати и очакващи смъртта, а
европейските консули ги заобикалят и отправят, всеки на своя език,
призиви за спасение. За всички тях Хадживраневица е „майко”,
„мать”, „maman”, “mother” и пр., а заглавията на европейските
„газети” възвестяват подвига на един балкански народ.
”Издигам гласа си, – пише героят на Казандзакис кир
Идоменеас на европейските владетели в навечерието на Критското
въстание – аз не съм нищо, един незначителен човек, загубен на
края на Европа...” Но комплексът за отдалеченост и малоценност
живее органично и в съзнанието за свръхценност: Балканите
вменяват чуство за вина на грешната Европа, а кръвта им ще се сипе
върху „главите на децата ти, Английо, Францийо, Италийо...” 111 .
Вездесъщият комплекс за завистта на чужденците и суеверието, че
искат да ни имат и обсебят, работи безотказно в съзнанието на
балканеца и днес. Той е родил една от най-странните приумици на
гръцкия човек, която работи и като балкански комплекс, и като
екзотичен стереотип, отнесен към всички нас, балканци: понеже
Европа ламти за пристанището на Крит – Суда, вярват героите на
Казандзакис, нека всеки хвърли по един камък, за да го запълни. Да
вкаменим морето – също като в приказката. Така повече няма да има
какво да ни искат алчните европейци.
Отдалечеността от центъра обаче невинаги е продукт на
комплекс или травма. Впрочем, къде е центърът? В романа на
Казандзакис „Алексис Зорбас” центърът е дефиниран според
класическите представи, формирани от митовете, „отвъд, там в
Кавказ”, в „Свещения Изток, родина на богове”, а съдбата на
балканския човек е „Прометеев вик, прикован към скалата” 112 .
Изтокът е вълшебна земя, в която не като антиутопия (по
Фицджералд), а като приказка се сбъдва вечната младост на героя в
111
112

Казандзакис, Н. Капитан Михалис, роман. София, 1978, с. 322.
Казандзакис, Н. Алексис Зорбас. София, 1995, с. 11.
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обърнатия ход на времето (по Казандзакис). Зорбас гъркът разказва
сюжета за своята детска старост, когато приличал на дядо си и
дебело звучал неговият старчески глас, и шеметна младост на
двайсет, та до старини: „на четирисет започнах да чувствам
младостта си и тогава го ударих на големи лудории,... а сега на
шейсет и пет... но между нас да си остане!” 113 Това е вероятно
синдромът на естествения човек, един балкански Бенджамин Бътън,
който гледа небето и земята, плодовете и животните, в слепоочията
му се отразяват звездите и така изживява Бог. И смърт за него,
балканеца, няма.
Въобще героите на Казандзакис носят цялата неистовост
на балканския литературен човек, познат ни впрочем и от
родните литературни сюжети на Вазов, Ботев, З. Стоянов,
Йовков. Той силно люби и мрази, неговата екзистенциална
доктрина е „Свобода или смърт”. Тези думи се веят извезани и на
Априлското, но и на Критското знаме, с тях умират и българските
въстаници, но и гръцките патриоти-кастриньоти от Мегало
Кастро. Това са и последните думи на Капитан Михалис. Про- и
анти-европейските настроения са част от този сложен комплекс
на националната съдба, осмислена от балканския човек. Когато
европеецът Козмас, племенникът на Михалис, се завръща от
Париж в Мегало Кастро, за да загине с пушка в ръка, той си
спомня за Европа и мисли: „Тук са останали още хора”. Мислите
на Козмас са мислите на отстранения, в жилите на когото обаче
тече критянска кръв: „В Крит има нещо нечовешко; не можеш да
разбереш дали обича или мрази чадата си; само едно нещо знаеш
добре: че ги бие до кръв”114. Балканецът знае, че за свободата си
може да разчита само на себе си. И паралелно с христоматийните
родни примери като например предсмъртните думи на Бенковски
в „Записките...”: „аз отворих в сърцето на тирана дълбока рана...,
пък Европа, нека заповяда”; думите, приписвани на Левски
„Който ни освободи, той ще да ни зароби” и пр.; четем и
формулата на Казандзакис: „Който получава от чужди ръце
113
114

Казандзакис, Н. Алексис Зорбас..., с. 133.
Казанздакис, Н. Капитан Михалис..., с. 479.
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свободата, той е роб” 115 . Свобода и робство е травматичният
комплекс на мисленето за историята и правенето на литература –
тук, на Балканите.
С мисълта за отдалеченост от центъра е свързан и
суицидният балкански комплекс. Суицидът е съвсем по
балкански разчетен като своеобразна виталност. „Ех, де да бях
смъртта!” – говори развеселеният от виното Вендузос на
Казандзакис, закичил жълта маргаритка зад ухото си – „Ето как
щях да посрещам човеците на онзи свят: с цвете на ухо, с гусла в
ръка и щях да наредя навсякъде бутилки с вино и ракия и с
мезета, а не като нейна милост, чумата да я тръшне, с червеи!”116.
Балканецът е в състояние да анатемосва и кълне дори смъртта, да
пренарежда и нейния ред в своя идиличен есхатологичен модел
на съществуване. Земно и небесното битие са идентични в своя
хедонизъм, виталност, радикална категоричност, ренесансова
вакханалност.
„Ей, богу, добре прекара той живота си: – смее се през
сълзи Костандис по повод смъртта на Капитан Сифакас яде, пи, трепа турци, напълни двора си с деца, магарета,
кобили и волове, разора баири и ги превърна в ниви, посади
лозя и маслини, построи и една черква за душата си... – за
какво му е повече животът?”117
Затова и най-страшната стигма за балканеца е безбрачието,
безплодието, липсата на мъжка сила. Така, наказаният от
съдбата чрез ръката на Манусакас Нури бей ще помоли
побратима си по кръв и клетва Капитан Михалис да го убие и да
измие честта. Михалис го пожалва и се отдръпва, тогава Нури
бей забива ножа с черната дръжка право в сърцето си. Цялата
история на побратимството на Михалис и Нури бей в романа на
Казандзакис е своеобразен епос за честта на балканеца въобще. В
тази констелация само формално единият е роб, а другият –
господар. Единият е мюсюлманин, другият – християнин.
Мислейки „за красотата, за юначеството, за сербезлъка” на
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славния лъв Нури бей, Михалис си взема сбогом с побратима и
пощадява живота му, не извършва кръвното отмъщение за
живота на брат си. Победа или отстъпление? Сила или слабост?
Казандзакис не дава категорични отговори – това е епична
схватка, в която няма прави и неправи. И подобни ситуации са
симптоматични в много балкански литературни сюжети.
Такъв е българският случай в „Цената на златото”, където
мъдрият властник Исмаил ага е лишен от наследие и, захласнат
по хубостта и миловидността на внучката на своя опонент и
побратим Хаджи Враньо – Деянка, той разсъждава върху смисъла
на живота, жребия, който Аллах или Бог дава на хората – едни да
властват, други, да бъдат управлявани, и смирен по ориенталски с
жребия на безплодието си, той съветва Павльо Хадживранев да се
задоми. И тръгва към Перущица, не за да потушава въстанието, а
да спасява имота на своя християнски побратим.
Понякога стигмите на безбрачието и безплодието са
обвързани с инцестния комплекс, с атавистичния грях на
кръвосмешението. У Казандзакис не без значение е и намесата на
островния комплекс, както и на паметта на античната култура в
темата за инцеста. Основно в мотива за инцеста и забранената
любов са положени повечето от женските образи на
Казандзакис 118 . Така Капитан Поликсингис ще се закълне във
вечна и единствена любов на своята сестра кира Хрисанти. А
Патерос издава забрана за женитба на дъщеря си Аника, защото
„такива маскарлъци не иска в къщата си”. Риньо, дъщерята на
Капитан Михалис, си мисли: „да бях мъж, такъв щях да бъда. Ако
се омъжа, такъв мъж искам!” 119 А Вангельо ще посегне на
собствения си живот, защото любимият й брат Диамандис умира,
отровен от ревнивия й съпруг. „По дяволите отива нашият род –
118
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мисли си Капитан Поликсингис – а аз още нямам деца...”.
Драматичният мотив за инцестната забранена любов на Василико
и Диамандис предполага аналогии с една антична заемка у
Казандзакис. Епитафия от Калимах се превръща в реален
сюжетен мотив в романа „Капитан Михалис”. Ето как звучи у
Калимах: На заранта погребахме Меланип, с изгрева на слънцето
девойката Васило умря от собствената си ръка, тъй като не
можеше да понесе да положи брат си на кладата и да живее;
домът бе застигнат от двойна горест, а цяла Кирена преклони
глави, когато видя дома на щастливите деца опустял.120
Формулата на безсмъртието при Казанздакис обаче, която
гласи „Критянин и черкезин, това ще рече безсмъртен!” 121 , не
сработва винаги, защото неговата красива черкезка Емине ще загине
от ръката на любовния му съперник Михалис. Героите на
Казандзакис само привидно живеят в предкултурните светове на
островната патриархалност, те само привидно спазват нормата на
естествения човек. Те са обременени с културни сюжети и
литературна памет – античната, но в случая и с Шекспировия сюжет
Отело–Дездемона, който вече е прокоментиран в кафенето, в
кръчмата, сред капитаните, а предстои и да бъде разигран. Не сме
далеч от мисълта да разгадаем този литературен повторяем мотив и
като културен стереотип в българската литература, натоварен с
важни идеологически отговорности. (Става дума за идентичната
констелация Голос–Геновева–Графа от „Многострадална Геновева”,
но именно такава, каквато е разиграна във Вазовия роман „Под
игото”.)
Изобщо любовта у Казандзакис е тема, дълбоко и
емблематично, по балкански, премислена през призмата на
специфичната философия на писателя – синтез от идеите на
християнството, бергсонианството, елинизма и пантеизма.
Известно е, че той се интересува изследователски от образите и
биографиите на Христос, Буда, Ленин и в този странен
калейдоскоп от идеи и концепции той намира хармоничната си
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собствена жизнена философия за смисъла на живота – в
свободата122. Но над всичко стои любовта.
Изцяло в парадигмата на мотива Неразделни след
смъртта, но и в конкретна Едипова ситуация, попадат Вангельо
и Диамандис от романа „Капитан Михалис”.
„Колко години само виждаше в сънищата си един левент... –
досущ като брат й Диамандис!... хубавец, строен като кипарис,
с кръст като пръстен, с гърди като стена. (...) да умрат и да ги
погребат заедно, а на гроба да посадят два кипариса, единият
мъжки, прав като свещ, другият женски, ширококлонест, и
корените им да се преплетат долу под земята.”123
Изключително интересна вариативна трактовка добива тази
легенда в гръцкия литературен вариант, отнесен моментално към
едни от най-популярните български литературни сюжети. Това са
поемата на Пенчо Славейков „Неразделни” и идилията на Петко
Тодоров „Над черкова”. И в двата случая има извършен грях, това е
забранената любов. Най-скандална обаче е тя у Казандзакис – любов
между брат и сестра. Интересно е решението на мотива, свързан с
вегетативната метаморфоза: у Петко Тодоров тополите сплитат
клони над купола на черквата, напук на одумки и зли клетви, явно е
пренебрежението на колективната норма, чистата любов на душите,
чрез телата на растенията тържествува. Това е символичното
платонично сливане на души. Същото е и в „Неразделни” на Пенчо
Славейков: „Той ме е прегърнал с клони, аз съм в него вейки свряла/
за сърцата, що се любят, и смъртта не е раздяла”. У Казандзакис
сливането е скрито, еротично, отново демонстративно, но плод на
плътските подземни желания – корените ще се преплитат под
земята.
Но забранената любов не винаги е инцестна. Един от
най-убедителните примери е класическият турски роман
„Забранена любов” (преведен на български като „Забраненият
плод”, „Aşk-u-Memnu”). Това естествено не е
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чисто балкански мотив (като всеки мотив), но по балкански при
Казандзакис, Тодоров и Славейков е обвързан с мита Неразделни.
Не и при Решат Нури. В романа „Алексис Зорбас” се разказва
една история за забранената любов между младото овчарче и
господарската щерка, които изчезват, „потънали сякаш вдън земя”.
Намират ги под една стара смокиня „разкапани и прегърнати”.
Обяснението е свръх неромантично – „засмърдели... , хората по
вонята ги намерили”124. Казандзакис е много сетивен автор, той е
разказвачът на цветовете и ароматите, а и в единната „воня на рода
човешки”, според него, има и голяма доза романтика.
Балканските бесове и комплекси. Те са в зловещите и
понякога жестоки балкански норми на честта, се превръщат в общи
места на паметта и теми на литературите ни. „Когато една вода
стане много спокойна, превръща се в блато, когато и душата стане
много спокойна, заблатява се и тя”125 – тази максима на Казандзакис
се отнася не само до гръцкия неистов характер, но и до
особеностите на балканеца въобще. Човекът, обхванат от бесове,
сам се пита „що за бяс е това”, квалифицира себе си като „див звяр
на младини”, като „цвете”, поникнало „от тора и мръсотията”, и
затова окайва „проклетата съдба” 126 . Балканците кълнат в
егоцентричен самозахласнат бяс и себе си, и съдбата, и врага, и
собствения си живот дори: „Проклет живот, няма край,
безсрамникът му неден!” 127 Балканецът обожествява своя род,
родина и език, но ги счита и за най-голямото си проклятие. На гроба
на Караянис, героят, който бродил из Африка и чужди земи,
пишело: „Кога най-сетне, гръцка стридо, ще решиш да си
дойдеш?...Тук почива един грък, който се отвращаваше от гърците
(...) негодяи, суеверни, мръсни лъжци и развратници...”128. Обичай
ближния си, както обичаш себе си – това е една непостижима
християнска максима за балканския човек. Героят на Казандзакис –
Манусакас, изповядва пред брат си, Капитан Михалис, своя
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душевен бяс така: „не мога да отида в Цариград да убия султана я,
остави ме тогава да си покажа сербезлъка тук в селото, да си
изкарам яда” 129 . Моментално си спомняме за Вазовите хъшове и
безумния план на Македонски да убие султана („Немили недраги”).
Революционната енергия сублимира в театрално-сценична и героите
поставят пиеса. Балканските въстания по природата си са театрални,
сценични, култово-ритуални и заклинателни.
Балканците
разиграват на театро, на ужким, във фикциите, в които те са се
самоположили, своята собствена съдба, така нехаресвания си живот.
Балканските хора са мечтатели и фантазьори, парадоксални
реалисти, обитаващи световете на някаква трасцендентна
прагматика на съществуването. Една от постмодерните им еманации
е Радичковият културен герой. Но и класическите въплъщения са не
по-малко убедителни.
Героинята Диана от новелата „Посърналият април” на
Кадаре мисли живота си на Балканите като „истински епос, описан в
разкази за вили и самодиви, за народни гуслари – последните
омировци в света”, за „страшния канон, който по величие нямал
равен на себе си”130. Тук героите изпълняват и преживяват един от
най-самобитните албански ритуали – бéсата (букв. дадената дума).
Съпругът на Диана, професорът със симптоматично име Бесиан
Ворпси, предприема изследователско пътешествие из планинска
Албания (населена някога и от тракийското племе беси131), подобно
на пътуването на Одисей в земята на мъртвите. Срещата на
семейство Ворпси с далия обет за кръвна разплата Гьорг Бериша,
който трябва да отмъсти за пролятата поколения назад мъжка кръв в
рода, променя намеренията и хода на тяхното пътешествие. Гьорг
убива убиеца на брат си и се обрича на доброволно изгнание в
каменна кула, където ще дочака своята смърт. Убийството изисква
кръвно отмъщение – така ризата на мъртвия пожълтява от кръвта,
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това е повик за мъст – „Светът беше разделен на две: едната
трябваше да пролива или отмъщава за пролятата кръв, а другата
беше извън кръвното отмъщение” 132 . Всеки следващ отмъщава –
така ще се самоизтребят родовете на Крюеките и Беришите. Пълна
безсмислица, която всички съзнават, но никой не смее да престъпи
вековната норма. Гьорг си задава въпроса как ли живеят подобни
семейства, може би водят живота на птиците? Защото дори за баща,
брат, дори убито дете можеше да се прости, но за убит в дома му
гост никога... За смъртта на дете пък се отмъщава винаги като за
убит мъж.
Някакви странни, над-човешки норми за чест и
благородство формират съзнанието и поведението на балканския
човек. Сред тях е важният принцип на уважение към врага, когото
трябва да убиеш „по мъжки, с нож и завинаги, а не по женски с
отрова” 133 . В начина и средството на убиване хуманизъм не
съществува. Но защо ли балканецът разсъждава по тези въпроси
именно така – мъжкото убийство е със сатър и куршум.
Недостойното е с отрова. Яворовата героиня обаче, французойката
Амели Петрович, разсъждава ужасена защо ли в цивилизования свят
убиват с намазана с отрова игла, а тук, в полите на Витоша – с
брадва („В полите на Витоша”)? Раненият враг първо се лекува, след
това се убива, „по балкански”, този принцип следват и героите на
Кадаре в „Посърналият април”, но и на Казандзакис в „Капитан
Михалис”. „Как да отмъстя? Какво е вече за него смъртта?... да
заздравее напълно раната му, да му се възвърне предишната сила” –
Капитан Михалис състрадава на Нури бей. Но това е всъщност
неговото истинско отмъщение. Подобен смисъл на състрадателното
отмъщение можем да прочетем и в Йовковата „Божура”, в „Индже”,
в максимата за очистването чрез прошката към врага в Елин
Пелиновите притчи в „Под манастирската лоза”.
Изневярата е част от комплекса на отмъщението и
наказанието. У албанците тя се наказва със смърт, предизвестена
още с куршума, положен в чеиза на булката („Посърналият април”).
Ако сгреши, застрелва я собственоръчно женихът. Като специфична
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форма на изневяра, като изневяра вече към цялата общност, се
интерпретира любовта и бракът с чужденец (особено друговерец
– турчин, евреин). Цялото село Мегаро Кастро злорадства по повод
съдбата на Доктора, който се завръща от Париж с булка –
охтичавата Марсела. Тя е докарана и гримирана по последна
парижка мода. „Какъв е този маскарлък..., каква е тая примадона!
Така му се пада на това докторище – като е отишло да се жени през
девет села в десето!” Докторът и Марсела са бездетни. Козмас пък,
синът на Костарос, един от тримата братя на Капитан Михалис,
омърсява кръвта на рода, като се жени за еврейката Ноеми. Тя
трябва да приеме християнска вяра и име (Хрисула), за да има
въобще шанс да се докосне до „топлата” земя на Крит. Козмас
разсъждава в плана на мултикултурализма: „...тя ме научи да обичам
чужди раси, които дотогава мразех, да разбера чужди идеи, против
които се борех, да проумея, че всички хора сме от един корен”134. Да
не забравяме, че Казандзакис е ученик на Бергсон, който твърди, че
интуитивизмът ни позволява да „надскочим идеализма и реализма,
да потвърдим съществуването на по-нисши и по-висши...”. В този
смисъл така съсредоточеният стоически акт на „траенето” дефинира
философията просто като самонаблюдение, „подобно на унесен
пастир, гледащ водата...”135. Бергсонианство и/или мистицизъм по
балкански? Това са романите на Казандзакис. Това са и текстовете
на балканските литератури въобще.
Самият Казандзакис мисли в опозиции: „на този свят се
борят две големи сили Християнинът и Турчинът, Доброто и Злото,
Свободата и Тиранията...”136. Но героите на Казандзакис не говорят
с книжните квалификации на ученото слово и изкуствената
доктриналност. Те обладават един действен персонален стереотип,
оправдават и практикуват насилието. Капитан Мандакас размахва
пред смаяния поглед на капитаните стъкленици с човешки уши,
вражеските трофеи, които е донесъл, и на фона на собствените си
признати зверства човешки ще изругае: „свикнах с вонята на хората,
разбрах, че всички миришем на хубаво и всички воним еднакво –
134
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проклети да сме всички!”137 И все пак, не за всички има прошка, не
всички чужди са равноположени пред олтара на святата идея за
отечеството. На Ноеми ще й бъде простена еврейската кръв, на
похристиянчената Емине Ханъм обаче турската – не. И, въпреки че
тя сбъдва мечтата си да бъде като другите – с открито лице и снага, с
разбулена черна коса, на която всички да се радват, въпреки че тя се
включва дори да прави фишеци за въстаниците, ножът на влюбения
грешник Капитан Михалис ще влезе в гърдите й чак до дръжката. Тя
е фаталното изкушение и непризнатият грях на Капитана пред
отечеството.
Балканските инициациационни ритуали са свещени и не
търпят отлагане: „и мъртвец да има в къщата, сватовете
пристигат. Невестата влиза вкъщи, мъртвецът излиза от дома. В
едната стая ще се оплаква, в другата ще се пее” 138 . Всички,
охотно описани от Кадаре пословици и наричания, поверия,
ритуали на ежедневието, ритуали в повечето случаи варварски,
ужасяващи и мистични, експлицират плътната общност на
фолклорно-митологичното и суеверно-езическо светоусещане у
балканския човек въобще, например, наричането „да ти е дълъг
животът и пушка да те повали” (благопожелание за геройска
смърт и достойно проживян живот); гадаене по червения гръбнак
на петел за война или мир; поверието гостът да не обира със
залък чинията, да не се пипа огнището с ръце; строенето на
могила – каменна грамада върху гроба на убит; забрана за
пренасяне на кости от гроб и камък от синор; боядисване на
албанските коси в черно, спуснати и прави около лицето с равен
бретон, за да напомнят на театрална завеса; затварянето в
изгнанически кули след дадена беса и броденето по пътищата на
мрака (закриляният от беса път е неприкосновен, по него
обреченият върви само нощем, с черна лента на ръката, минава
като по шахматната дъска на съдбата); убиването с камъни;
вграждането, одиране жив, рязане на глави, уши, носове и пр.
Защо е отмъстителен и изолиран балканският човек? Тук
изплуват тъжните песни на изначално трагичния балкански епос.
137
138

Казандзакис, Н. Капитан Михалис..., с. 494.
Кадаре, И. Посърналият април..., с. 136.

58

Хомо балканикус като че живее в безначалния хаос. Не че не е
достатъчно рационален, но непрестанно си задава въпроса: Защо?
Кому е нужно всичко това? Защо е като омагьосана земята ни и
„проклета държавата ни? Тя ще изяде нацията ни” 139 ? Защо
„правият път е стръмният път”140?
Героят на Арчибалд Лайъл от романа „Балканският път”
описва през призмата на чуждия поглед албанския свят така:
„Защо искате да отидете в Албания, любезни сър? Там
няма нищо за гледане, само черни камъни. И никакви къщи,
само малки крепости с пукнатини и дупки в тях и с пушки,
които се подават оттам: …бум, бум, бум. Господ е направил
албанците точно след като се е карал с тъща си.”141
Уж сме близки, а сме всъщност толкова различни. Защото темата за
кръвнината и жестокостта не присъства в българската литература по
начина, по който е интерпретирана в албанската и турската култура.
А Фрейзър представя пътуването през Дунава, на път към Персия,
като пътуване през света на сенките и смъртта.
Не всички описани (някои от тях твърде странни) ритуали
на ежедневието в балканския хабитус заживяват пълноценно като
художествени сюжети. В романите на Казандзакис може да
открием и класически (от древногръцката традиция) религиознобитови ритуали като изпълняването на мистерии и
разиграването на религиозен театър. В „Христос отново разпнат”
героите дотолкова се вживяват в евангелските си пасхални роли,
че те се превръщат в тяхна съдба в рамките на една календарна
година – от Великден до Великден. Друг, вече езически обичай, е
прескачането на тяло на мъртвец – подобна гротескова сцена
се разиграва в нощта на бдението около тялото на Манусакас.
Или пък мотивът за равнопоставеността на враговете: „Нури
бей слезе от коня; не беше прилично той да язди на кон, а врагът
му да върви пеш...” 142 . Или пък: анекдотично-поругателните
актове: носене на магаре на гръб и влизане в джамията с него
139
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по време на молитва; колекциониране на плитки от любимите
жени; ужасяващите - рязане и спиртосване на уши на врагове;
мъдрият символичен ритуал на търсенето на изгубената овца
на вдовицата-изкусителка143.
Силата на съдбата. Жребият е нашата същност. В
„Сълзи и светци” онзи френски балканец Емил Чоран
перифразира невъзможния въпрос на Монтескьо „Как може човек
да е персиец?” Чоран пита „Как може човек да е румънец?”144 А
ние ще заключим: как може човек въобще да е балканец? Тоест,
как може толкова много да не се е възползвал от благоволението
на съдбата. И да допусне да бъде извън времето? Чоран е жесток,
като казва: „Да преживява залезът на маймуната?” 145 Ако обаче
балканецът живее малко пó на юг или пó на изток, той ще
въздъхне: ех, да можеше човек поне да е румънец... Но Чоран
предрича освен краха на Балканите и „руините на Запада”,
обяснявайки процеса на рухването му през провокативния шепот
на диалектиката. Като всяка отдаваща себе си всеотдайна и
действена цивилизация, и Западът в един момент ще се изчерпи и
загине, твърди той, обобщавайки комплексираната балканска
мечта (дефинирана като стройна теория преди него от един
германец).
Балканецът обича да се оплаква – това е в кръвта му, във
философията му, в основата на културата му, в словесната и
литературната му памет. „За да се усети тонът на народната
чувствителност от държавите на Югоизтока, трябва да си
припомним оплакванията на Хора в древногръцките трагедии –
съветва Чоран. – Рутина на воплите, на нещастието, плач на малките
народи пред зверствата на големите народи!”146. Цялото върховно
културно усилие на балканския човек е „да противопоставим на
хаоса на света компактността на нашите страдания и провали… по
отношение на болката, където сме компетентни…”147. „Обърнете се
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към Балканите, – продължава той в „Шемет на скептицизма” – на
всяка крачка ще чуете: съдба, съдба… Тези народи, твърде близки
по своя произход, (и така те – бел. моя) прикриват безполезните си
покруси. (…) Ще могат ли сериозните народи да бъдат заразени с
южнящина? И у германци, и у руси… трябва да се поощрява вкусът
към мързела, нехайството…, да се развяват пред очите им
прелестите на славоболието и бъбривостта” 148 . Каквито черти
балканецът, както се оказва, има в излишък, той е стигматизиран от
географията и историята си.
Така че, никога няма да бъде като другите. Затова и
неговото поведение нерядко е парадоксално, той, подобно на
физиономичния герой Зорбас, обиколил „тези объркани,
многоизстрадани Балкани”149, затваря очи и ту плаче по погубеното
отечество, ту е радостен, че се е освободил от тегобата, наречена
родина. Зорбас гъркът има стройна философия за това, което той
нарича „отсяване, олекване, освобождаване, да станеш човек”: той
ту е обхванат от пълно безразличие и очаква края си, захласнат в
шеметен танц или тъжна песен, ту търси неистово нови брегове. Ту
е обхванат от адски омрази и ксенофобия, ту сърцето му се свива от
жал за всеки човек, „какъвто ще да е – добър или лош”, „българин
или грък” 150 . Ту се чувства потиснат и неоправдано ограбен от
съдбата нещастник, ту пък – безпределно щастлив. „Толкова е лесно
да бъдеш щастлив, ако си турчин” – това смятат много хора на
Запад, отбелязва Б. Йезерник в изследването си за образа на
Балканите през погледа на западни пътешественици, цитирайки У.
Морган151. Това обаче не се отнася за страдалната гръцка, албанска,
българска или сръбска съдба. Защо ли тогава именно турците имат
вездесъщ отговор за всеки житейски обрат, несполука, неволя –
kader. Тя ражда мъдростта и несъпротивата. Животът е логически
постановен свише, какво да направиш, кадер е.
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Балканският човек е обхванат от стихиите на разрушението,
но и на съзиданието. Те са част от онова, което той определя като
жребий. Като смисъл на живота и човешката съдба. „Природата
сама ни предупреждава с точен знак, че предназначението ни е
достигнато. – твърди Бергсон – Тържеството на живота е
творчеството. (...) там се полага мъчително ... колективно и
индивидуално усилие. Да живееш означава да действаш... да
отреагираш по подходящ начин...”152 – действие, в което като творец
си винаги неразбран. Зорбас гъркът на Казандзакис е обладан от
идеята да направи въжената линия, да смъкне цялата гора, да отвори
фабрика за дъски, с които да направи тримачтов кораб, камък да
хвърли зад гърба си и да отплава накъдето му видят очите по света.
За него парите са „пера”, с които той може да литне, нищо повече.
Подобно на своя литературен двойник, Синдбад Моряка, чиято
единствена история той е „чел на книга”... Да впрегнат стихията на
ветровете, на водите, си мечтаят и Елин Пелиновите герои Лазар
Дъбака и Дядо Корчан. Да конструира бъчва, в която да побере
виното на целия свят, бленува Майстор Никола на Петко Тодоров.
Борис Априловият герой конструира кораба „Ахасфер”, за да
обиколи света, наречен Медитерания. А Йовковият Сали Яшар се
отказва от идеята за чешмата-себап, той ще трябва да прави каруци,
божествени каруци, които пеят... Творческата лудост е зарядът на
балканския човек.
Всеки род и племе има своя жребий. Ще приведем в
действие един пример – това е легендата за народите, която
разказва Пенчо Славейков в студията си „Българската народна
песен”153. Народите измолили от Господ световния си жребий и,
естествено, всеки искал да господарува. Турците се оказали
първи и получили агалъка. Българите след тях укорили Господ
„каква е работа сторил” и той им дал работата. Евреите
възнегодували срещу „хесапа, сторен от Господ”, и той им дал
хесапа. Французите протестирали срещу Божиите „мурафети” –
дал им се мурафетът. Египтяните измолили поне „бакшиш” от
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Господ, той замълчал и те се примирили със сиромашията. Накрая
дошъл редът и на гърците – те директно обвинили Господ в
„мюзевирлък” и той им го прикачил като воденичен камък на
шиите. Тази легенда (дирите й се губят), разказвана и като притча,
е изключително показателна за междусъседското комшийско и
роднинско отношение на балканските народи и култури едни към
други. Литературите ни пригласят на легендата. Така един герой
на Казандзакис – благодушният анадолец Пашата на Мегало
Кастро, ще формулира божественото решение на хармонията, мира
и любовта. То звучи паремийно така: „Християни и турци да
живеят като братя – гърците да работят, турците да ядат, всички да
си карат прекрасен живот” 154 . Но истината за другия през
човешките очи може да изглежда и така: „големи дяволи сте вие,
гърците,... ще направите от света една сарма и ще го лапнете!”155
Или пък съвсем в автоироничен контекст гърците на Казандзакис
разсъждават така: „На аллах ей тъй му щукнало, взел огън и лайна
и направил гърка, но веднага пишман станал (...) Каква стана тя,
загазих го! (...) Я да направя турчина, да заколя гърка... Направил
го, размесил мед и барут хубаво... Лукавият грък надвил... Тези
гърци ще изядат света!... взел отново огън и лайна и направил още
един грък... падали, ставали, борели се... И още се борят! И така
мирясал светът!” „Гарван гарвану око не вади – обаче гърк гърку
и очи, и вежди, и носове, и чейнета вади!”156 В този план съвсем
резонно звучи балканското паремийно и алегорично мисленесамооценка. Кои сме ние? Как се полагаме спрямо другия?
Съвсем в духа на мултикултурализма изглежда символиката
на двуглавия орел (Византия) и полумесеца (османците) върху
табакерата на Пашата на Мегало Кастро. Подобна е и
емблематиката на титаничния сблъсък между двамата побратими:
Глиганът Капитан Михалис и Лъвът Нури бей („Капитан
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Михалис”). Домус и аслан – нечистото и чистото животно; стихиите
на злото и доброто (без да е категорично ясно кой кой е в лютата
митична битка.) Тенденциозните алегорични образи на силата на
неверника и силата на правоверния в един момент вече нямат
абсолютно никакво значение – тогава, когато човешкото е победило
прездразсъдъка на разделението.
В романите на Казандзакис мултикултуралните послания
са задължително обагрени с иронията, сарказма, но и с твърде
сериозния епически или лирически тон на повествованието.
Междукултурното разбирателство, единната духовна същност на
хората, общите принципи и общите ценности, които ни обвързват
тук, на Балканите, за неговите герои са много по-важни, отколкото
доктриналните разделения. Това е едно от плътните докосвания
между литературите ни. И българските примери в това отношение
(въпреки че литературата ни не разполага с разказвач с епическия
размах, лиричния заряд и ранга на Никос Казандзакис) съвсем не се
ограничават в творчеството на Йовков, Вазов, Хайтов, Радичков,
Генчо Стоев. Така, в разговора между Ходжата, Селим ага и Пашата
на Мегало Кастро, се прокрадва и иронията: „Ходжа ефенди,...
говори по-просто..., за да те разбера. Анадолец съм... по-бавно
схващам.” Усеща се обаче и мъдростта на трезвия битов
патриархален разум: „Твоя милост нямаш ни дървета, ни лозя, ни
ниви и не разбираш болката на земята и на човека, но я питай мен.
Попитай и дърветата, и посевите – искат ли въстание? Не, не
искат!”157 Веднага пред очите ни изплува онази знаменателна сцена
от „Под игото”, в която чорбаджиите се възправят срещу
безумието на лудите глави – първо да оберем гюла, пък въстание
сетне. И във „Време разделно” има подобна сцена, която подлага
на съмнение безкомпромисността на младите, сбрани около
Манол. А също и в „Цената на златото”, когато въстанието е
потопено в кръв, огън и сълзи, Хаджи Враньо пита даскал Петър
Бонев „сега доволен ли си?” и получава зловещия отговор на
иначе реторичния си въпрос – „доволен съм”. Едните се боят да не
пламне Бяла черква и Подбалкана, другите – да не се потопи в кръв
157
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Крит, трети – да не обезлюдее долината Елинденя. Да не останат
чалми и калпаци, за които не ще има вече глави. Да не остане земя и
къщи, построени върху здрави, обгорени колове („Цената на
златото”), но без обитатели. Въобще литературите ни идеализират
безразсъдството и лудостта на радикалните промени. Това е много
вероятната причина за моделирането на несигурните балкански
светове, в които никой не се вслушва в мъдростта на старейшините.
Съществува обаче и общата литературна тема за съхранението на
порядъка, за милостта и компромиса, мултикултуралните послания
на припозналия чуждия като свой.
Общи места в балканските литератури са и темите за
кръвосмесителната любов – инцеста, другостта и
двойничество-то, припознаването на своя като чужд.
Симптоматични в този смисъл са посланията на романите „Бялата
крепост” на О. Памук, „Случаят Джем” на В. Мутафчиева,
„Копелето на Истанбул” на Е. Шафак. Кръвосмесителната връзка с
другостта, а всъщност със себе си, тръгва още от инцестния мит за
арагяните: от мита за Исмаил, незаконородения син на Авраам и
неговата робиня Агар, за прокълнатия род на агаряните. В
паралелните прочити на текстове от балканските литератури темата
за раздвоеността (религиозна, етническа) и двойничеството
(родово-личностно) става основна. В раздвоеността иноверците
намират своето друго Аз, защото, по думите на зловещия
Мехмедага Тъмръшлията: „И твоето е в пепел, и моето, брат ми е
луд, но и вашите хора не излязоха светстни..., лоши сме ние хората,
Павльо...”, а мъдрият Исмаил Ага към Павльо Хадживраневия
(„Цената на златото”): „двама добри приятели струват повече от две
лоши държави”158.
В романа „Хамамът Балкания” героят на Владислав Баяц
постига собствената си творческа пълнота и завършеност (той е
сръбски писател) единствено в диалога със своя турски колега,
който е не друг, а световноизвестният писател Орхан Памук,
уловен в моментно творческо безсилие. Двамата приятелиразказвачи се взаимозареждат със сюжети. Плодовитостта и на
158
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с. 157, 161.

65

двамата творци ще бъде събудена в разговори за общото
историческо раздвоено минало: „Този, който съумее да се
издигне над собствената си раздвоеност, ще превърне нещастието
в предимство. (…) Сега може да ви се струва, че сте без родители,
но скоро ще видите, че имате двама”159 – такова е посланието на
героите-автори към читателите. Двамата писатели разказват един
на друг историите си и трактовките им, а техни главни герои са
двама „своечужди”: сърбинът-османец Мехмед Паша Соколович
и арменецът-османец Коджа Мимар Синан. Единият – Велик
везир и пълководец, другият – най-великият Архитект на
империята. Историята търкаля своето колело и разпръсква своите
поуки. Разсъжденията върху смисъла и ефекта на трите ключови
исторически дати: битката при Косово поле, а след това и при
Мохач (поражението на сърбите) и битката при Лепанто
(поражението на турците), пораждат паралели. А именно защо
Косово се превръща в трайна травма на пораженческото у
сърбите, а Лепанто не съкрушава османците по този начин?
Просто ги отрезвява, смирява високомерието им и им сочи, че
империята не е непобедима. Мотивира ги. И как става така, че
османците се мотивират от загубите си, а сърбите не? Как
постигат турците това, се пита сръбският писател, че „Битката
станала мит. Поражението станало победа?” 160 Оказва се, че
народите, културите и верите могат много да научат едни от други, а
съвместното им съжителство ги възпитава в толерантност и
търпение, във взаимопомощ. Парадоксално в този план прозвучава
сръбската легенда в „Хамамът Балкания”. В манастира „Света
Телка” в Сирия, където богослужението все още се води наполовина
на арамейски (езика на Христос), има необикновенна икона на Света
Дева Мария, а в дъното на изображението се появява малък образ на
турчин. „Става дума за човек, – обяснява Баяц – който навремето е
искал да превърне манастира в цитадела, но Мария го разубедила.
Казано на съвременен език, изглежда са се споразумели и са си
сътрудничели много добре. Защо тогава да се чудим на много поочебиещия пример за примиряването на две вери дори у един човек?
159
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(…) Мехмед Паша Соколович отива девет пъти на хаджилък (в
Мека), … затова може да се срещне под името Хаджи Мехмед”161.
И, ще добавим ние, ако не може да станеш по-католик от папата,
може ли да бъдеш по-правоверен от мюсюлманите? Или цялото
това старание, всички тези съмнения са храна единствено за
собствената ни съвест?
В романа на Казандзакис „Капитан Михалис” Нури бей
сключва договор за побратимство със своя най-голям враг –
Капитан Михалис. Между тях гори пролята братова и бащина кръв
от поколения, но те сключват договор, споен с напитка, в която е
размесена кръвта на двамата. Пият ракия и кафе, а Нури бей
показва на кръвния побратим-гяурина красивата си жена
незабулена. Престъпват се прекалено много забрани и това не
довежда до добър край – също като в антична трагедия. „Кучето
му ниедно” и „Не мога да го търпя този гяур” – си мислят двамата
един за друг, но дадената дума е в сила докрай. „Какъв мъж –
мисли си Нури бей, гледайки Капитана – какъв напет, какъв юнак!
Никога не казва излишна дума, не се хвали, не се захваща с подолни от него хора, не е хитрец. Не се прекланя дори пред
смъртта... Блазе на този, който има такъв враг.” „Истинска гордост
– си мисли Михалис пък за Нури – беше този мъж, макар че беше
турчин, истинска гордост беше за Мегало Кастро; не можеше да му
намери недостатък – прям, щедър, красив, чистосърдечен, мъж на
място, проклетникът му ниеден!” 162 Подобна етико-естетическа
концепция за другия-свой, откриваме и в разказите на Йовков, но
тук разчитаме съвсем буквално възхищението в думите на Бея:
„Какъв юнак, какъв хубавец, такъв човек не бива да умре!”
(„Шибил”). В текста на Казандзакис ще последва и фаталната
любов към друговерката Емине, една симптоматична любов между
Ориента и Балканите, която, не на последно място, е и привилегия
на половете. Красивата и свободна жена, грешницата като фактор,
моделиращ света на мъжете, е голяма тема в цялото творчество на
Казандзакис. Те са много, името им е легион: Катерина вдовицата,
Емине ханъм, Риньо, Леньо, Мария Магдалина и др. Жената,
161
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видяна като другост, но и грешната жена като светица, променяща
из основи живота на мъжа, е характерен маркер в творчеството на
Казандзакис. Балканците са избранически народи, те са найумните, най-силните, най-красивите, най-фаталните, от тяхното
коляно ще се нароят богове. В тази връзка той се докосва найблизо до Йовков в българската литература. Но при Казандзакис
това проникновение има солидна философска подплата. Господ ни
използва, твърди Казандзакис, борейки се с телата и душите ни,
търсейки изход в бягството. Изходите му са два – сексът и смъртта.
Ерос и Танатос. Призовани от него, ние предаваме искрицата живот
от баща на син. Медиаторът е жената. Това са откровенията на
писателя в писмата му до преподобния Папастефанос и не е чудно
тогава, защо ортодоксалната църква се опита да го отлъчи от себе
си. Човешкото същество, но и вселената въобще – твърди
Казандзакис – има единствена цел, да сътвори материята в дух. А
моята персонална цел е да спася душата си чрез писменото слово,
така мисля, че влизам в колаборация, общение с Бог – като пиша.
Минал съм през три основни етапа на вярата: о, боже, ти ще ме
спасиш; о, боже аз ще те спася; о, ние двамата взаимно ще се
спасим. Защо ли в очертанията на божия лик (само в християнството
той е антропоморфен) провиждаме винаги женски лик?163
Звучи парадоксално, но често собствената гледна точка не
ни примирява със собствената ни балканска съвест – не само спрямо
проблема за любовта и другостта. Случва се именно обратно. В
„Измислянето на Руритания” Весна Голсуърти коментира
романтичните прилагателни, които стереотипизират представата за
балканците по страниците на английската периодика. А известно е,
че сред всички опасности, които дебнат квалификациите на
собствената ни идентичност, при чуждия избирателен поглед
163
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съществува едно неизменно предимство на оценката. Тя винаги е в
сравнителен план и с претенции за обективност.
Така англичаните от ХІХ и ХХ век ни виждат като
страдащи, но и манипулативни, непочтени, жестоки, зли българи;
полудиви, кръвожадни албанци; войнствени, брутални сърби;
естествено аристократични, горди, безстрашни, красиви планинци
черногорци; екзотични и космополитни евреи; метежни
несломими, коварни хуни румъни или – въобще греховни и
покварени, жестоки ориенталци 164 . Обратното лице на чистия,
идиличен „Омиров Западен свят” 165 представляват именно
балканските нации: те са „инфантилни и непрестанно каращи се
помежду си, играещи си на държавност и дипломация”166. Но също
и: „интелигентни варвари”, които обичат да разсъждават; твърде не
понасят къпането и операта; скарани са с добрия интериорен вкус;
еклектични в мислене и поведение; консервативни, но затова пък
сексуално свръхразкрепостени. „Омразата тук е нещо присъщо и
естествено, а не създадено и насърчавано тук, така са родени… като
кучета и котки.” 167 Миналото също е живо, а земята, „осеяна с
отломките на мъртви империи”, хора и съдби – „изхвърлени от
световната история”168.
Кои сме, какви сме и защо сме именно такива –
литературите ни задават непрестанно този въпрос. Продължаваме да
търсим резонни аргументирани отговори от чужденците, които ни
обичат. Френско-българската литературоведка Мари ВринаНиколов разсъждава върху националните митове и идентичности,
илюстрирани с текстове от българската литература. Един от
ключовите национални митове в българската литература, твърди тя,
164

Подобни представи Голсуърти открива у Тенисън, Байрон, Гладстон,
Футман, Кинглейк, Дъръм и др. – Виж Голсуърти, В. Измислянето на
Руритания..., с. 62-66, с. 211.
165
Според Байрон, цит. по Голсуърти, В. Измислянето на Руритания..., с. 62-67,
с. 101-102.
166
Така поне мисли Б. Шоу, този дух споделят и И. Уо, А. Кинглейк, Е.
Форстър,Ч. Левър, Х. Мънроу, Е. Дърел. Виж: Голсуърти, В. Измислянето на
Руритания..., с. 181.
167
Твърди Едит Дъръм, цит. по: Голсуърти, В. Измислянето на Руритания..., с. 226.
168
Голсуърти, В. Измислянето на Руритания..., с. 266.

69

е „македонският мит и борбите за национална независимост”, като
има предвид главно четирилогията на Талев (1952-1954-1966 г.)169.
Примерът, който избира да даде с Талевите романи, не е случаен - те
са „сага, която се чете с удоволствие и на един дъх”170, но и поради
тяхната класическа жанрова концепция, те притежават линейна
хронология, редки ретроспекции, никакви волности и погледи в
бъдещето; те са класическо повествование в трето лице от
всевиждащ, но субективен разказвач, с изпипани детайли при
разработка в дълбочина на персонажния бит и националноосвободителните борби. Тук е класическо третирането на
македонския мит, а реализмът е романтично обагрен.
Митологичните фигури са на младия селянин, избягал в града, на
чорбаджията, склонен на съглашателство с врага, на гръцките
духовници-съучастници на османците, на учителката с нейната
благодатна роля (за какво пък им е потрябвало на жените
образование?); на книгите-символи на свободата. Ето ги
основополагащите ни литературни митове. Друг основополагащ мит
е за „страданията на българите и насилственото ислямизиране и
съпротива”.
Митовете от този порядък, но и въобще митовете за
Балканите, започват да се роят с началото на Източния въпрос.
Според официалната историография това начало си има рождена
година, това е 1774 г., и свое конкретно историческо име –
Екатерина Велика171. Според В. Мутафчиева това се случва много
по-рано, още чрез случая Джем, в 1481 г.172 „Време разделно” (1964
г.), от своя страна, като поръчков роман, свързан с репресиите срещу
помаците, носи силно послание на нетърпимост и показва как един
мит може да бъде толкова пресилен, че да се превърне в
169
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мистификация и накрая да загуби илюстративната и символната си
стойност поради силна деформация 173 . В литературата това се
получава чрез техниките на подвеждане и преувеличение, на иначе
толкова невинната литературна фикция и художествена измислица.
Има ли право историческият роман на това? Източниците на
разказвача са хрониката на монаха поп Алигорко и записките на
Венецианеца – френския благородник, пленен в Кандия и приел
исляма. Две десетилетия след този български роман един бъдещ
турски литературен нобелист прави, вероятно абсолютно неволна
аналогия, описвайки идентична ситуация на среща с другостта и
двойничеството на разказвачите в романа си „Бялата крепост”. На
практика Орхан Памук също разсъждава като балканец по темата за
„насилственото ислямизиране” на християни?! За разлика от Антон
Дончев, обаче, той не настоява, че литературната история, която
разказва, е „исторична”. Към историята той се отнася както
Сервантес (и дори, може да се каже, че заема мотива за разказа на
Пленника от него). Бернар Лори доказва, че хрониката, цитирана от
Дончев, е категоричен фалшификат. Уж невинно и естетически
провокативно, литературата влиза в голямата политическа игра на
идеологическите употреби. И последното валидно и важно за
сюжета се оказва... правдивостта на фактите.
В случая и Памук, и Дончев, и Мутафчиева градят своите
литературни концепции върху балканските ментални етнически
стереотипи. Къде е границата на коректността? Къде свършва
естетическата игра и къде започват тенденциозните манипулации?
Защото, за разлика от полифонизма на Мутафчиева и Памук, при
двойствеността на разказваческата гледна точка на А. Дончев –
заключава Мари Врина – преувеличения и манипулации няма как да
не изобилстват в романа. Това е проява на литературно и
идеологическо манихейство, едностранчивост, защото българите и
турците са явно противопоставени. Единственият компромис, бихме
добавили ние, е може би най-сполучливият образ-проблясък на този
роман – образът на Сюлейман ага. Смело можем за обобщим, че в
този образ резонират балканските стереотипи, модели,
173
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поведенчески нагласи от доброто старо време на консервативното
смирение и утаяване на взаимните ни съществувания.
В подобен дух се изказва за романа, впрочем още в края на
70-те години, Т. Жечев: „Дончев не е успял художествено
убедително да защити необходимостта от два паралелни разказа в
романа. Тази композиция е защитена само в началните глави. (…)
после му изневерява чувството за мяра и стил; монотонни и
еднообразни повторения; (…) ужаси; (…) високият тон на легендата
е изкуствен…” 174 . Митовете на романа обаче се оказват трайно
унаследени и в сценария на филма на Л. Стайков, за да се оправдае
възродителният процес. Възползвахме се от този по-пространен
критически екскурс, защото не друг, а именно романът на А. Дончев
формира митологията, дефинира стереотипните представи на
крещящия национализъм в съвременния балкански дискурс, видян в
неговата българска трактовка, именно по начина и в тази
интерпретация, благословена, не на последно място, именно от
литературния канон.
Една от най-съществените тематични доминанти в
балканските литератури въобще е множествеността на езиците.
Речевата полифония (владееща повече от четири езикови групи) и
езиковата толерантност стимулират верската и културната
обвързаност и взаимопроникване. И това е наблюдение, а не мантра,
възникнала в резултат от пожелателното мислене на
мултикултурализма. Понякога религиозната търпимост надмогва,
опровергавайки собствените си догми, и всеки се покланя и на
другия-чуждия Бог.
В романа на Баяц „Хамамът Балкания”, пристигайки в
Белград, седнал на дивана на Белградския паша, Мехмед Паша
Сокоолу(-ович) си позволява необичайна свобода. Той започва „да
разпраща писма на сръбски език по цяла Румелия”. Още по-странното
е, че „един османски завоевател от името на Османската империя”
изисква от владетелите и високопоставените лица на латини, унгарци,
австрийци и руси изискване в явна преписка да му се отговаря също
на сръбски език. Така Байица-Соколович, без да съзнава, създава нов
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дипломатически език. А най-необичайното е, че Сюлейман не се
разгневява, дори напротив – отвръща му с повече разбиране и дори го
приветства за екстраординерния дипломатически ход така: „Сърбите
превърна в съюзници, а неприятелите смути! С един удар – два
заека!”175 Езикът принадлежи на всички, езиците са сакрални кодове,
които трябва да се уважават. А тогава, когато се владеят, те надмогват
граници и предразсъдъци, печелят авторитети и съюзничества,
заличават вражди.
Подобна история разказва и Памук в романа си „Истанбул.
Спомените и градът”. Когато Хатидже султан иска да обясни каква
декорация за градината си иска, тя коментира подробно с Антоан
Мелинг, нейния вътрешен дизайнер, влязъл в ролята на дворцов
архитект-градинар, на османотурски, но с латински букви. Памук
определя тази дързост като опит за революция в писмото при това
цели два века преди Ататюрк176. В множествеността на езиците и
техните употреби прозира неоправдаността и липсата на реално
съдържание в „полулингвистичния” потенциал думата „неверници”.
Какво означава тази „крайност без покритие” – пита Баяц – да се
назоват така изповядващите останалите вери (католическа и
православна, от една страна, и еврейска, от друга)? Баяц разсъждава
върху това в диалог със своя разноезичен колега Орхан Памук и
двамата са на едно мнение. И тримата впрочем – защото Джем
султан на Вера Мутафчиева също не обича думата „гяурин”, може
би защото сам той наполовина е такъв? Или пък защото е поет?
Думата „неверник” е точно толкова мимолетно неоправдана, както и
другата себична дума – „настояще” 177 . И двата комплекса се
преодоляват филологически.
В изключително странния митологически, уж историчен, а
всъщност роман-антиутопия на И. Кадаре „Нишата на позора”
прокълнатата съдба на Албания е видяна като продукт на дяволски
заговор. След бунта (на Скендер) земите на древна Арбърия са
отново османски, блажената Халал земя е заклеймена като Харам
(земя на раздора), а върховният владетел въвежда доктрината на
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подчинението, назована „Кра-кра”. В най-непокорните области,
„където масираният терор не вършеше никаква работа (...), където
не действа ни златото, ни ханджарът, ни медът, ни отровата, ни
възхвалата, ни страхът, ни животът, ни смъртта...”, ще се наложи
„едната половина да изяде другата”. Новата доктрина на властта
разчита на „големите разцепления между различните народности”,
на „шовинистичните истерии и вражди”, „насърчаваше се
раждането на диалектите, подстрекаваха се религиозните и езикови
разногласия, споровете около обичаите...”. Започва „унищожаването
на говоримия език” и се избиват стариците, неговите „урни”,
разказвачките на истории. Това е началото на края на паметта –
балканското „кра-кра”-проклятие, според което трябва да
заговорим всеки на собствения си опростен и неразбираем, „скован,
пелтечещ език”, отдавна мъртъв, отделен от митове и разкази,
преживявайки съдбата на родната си земя ту като „Халал”, ту като
„Харам”178.
Кои сме и какви сме на Балканите? Защо толкова страстно
се мразим и толкова горещо се обичаме, защо непрестанно се
разделяме, а не можем един без друг? Балканите са парадоксално
културно пространство на многоезичието и смесването на
културите. Зорбас на Казандзакис пролива турска и българска
кръв в младините си, но запява на своя сандур турска песен на
турски език, която разлива „сладостна ориенталска отрова” на
„добродетелите и надеждата” в кръвта на героите: „Ики киклик
бир тепенде отийор...” („Две яребици пееха на една могила...”)179.
По тези земи, наречени Балкани, всички пеят една и съща
песен, но са готови да се хванат за ножовете и гушите в спор за
това, чия е тя всъщност, кому принадлежи старината? Това е
съдбата на „Черни очи имаш, моме” (този сюжет е блестящо
разказан във филма на Адела Пеева „Чия е тази песен”), на
„Йовано, Йованке”, на „Къде си вярна ти, любов народна”. На
Песента за мъртвия брат. На всички песни и легенди, предания,
посветени на мита Неразделни и мита за Вграждането.
178
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Междулитературните диалози на Балканите най-често са
свенливи, под сурдинка, опосредствани, безмълвни. Те шепнат, те
тайно си говорят помежду си, не парадират с общуването. Ако се
случват реално, те са в състояние да преодолеят десетилетия
литературно развитие – такъв е случаят с докосванията между
Кадаре и Славейков, Казандзакис и Йовков, Андрич, Кадаре и
Каралийчев, с Балъкчъсъ, Фаик и Йовков, с Мутафчиева и Памук.
Въпреки кресливо налаганите (от критиката и социологията)
клишета, уж формиращи балканските култури и балканското
стереотипно мислене, това се случва. Такива уж били
монологизмът и мазохизмът на балканците (от който има
спасение, според оптимистичната постановка на Кадаре), това бил
„героичният мързел” (по Геземан, но и по Казандзакис) на
албанските, черногорските планинци, на гръцките морски люде.
Такива са плачовете до небесата заради изгубеното ни гръковизантийското културно наследство като основополагащо
спрямо онова, което наричаме балканска култура (народен епос,
литература, архитектура и пр.). В „Рапорт пред Ел Греко”
Казандзакис говори за онази невероятна топлота, която излъчват
византийските изображения на иконите и живописта, съвсем
неочаквана дори за самия него, православния грък.
Най-зловредното клише обаче е самата балканизация,
подразбирана безусловно като място, където са вкоренени
етнически конфликти, където цари безизходица, сблъсъци, сбор
от най-твърдоглавите народи на света. А иначе „балкан”
буквално означавало „разсадник, чифлик за производство на хаос
по света (двете световни войни – бел. моя), място, по-загадъчно и
от Бермудския триъгълник” 180 . Балканите са видени като
разсадник и градина? Място, където се прави балканската
амброзия на проклятието, нейни съставки са медът и кръвта (bal от
тур. – мед; can от тур. -кръв). Често втората субстанция е твърде
смесена. Красива метафора е, но уви, само метафора. Балканите
обаче, подчертава Б. Йезерник, са забележителното изключение от
правилото, че географските имена са неутрални по линия на
180
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употребата на имена с негативни конотации спрямо понятието
„балканизация”. (Вероятно от типа: Черно море, Зли дол, река
Проклетия и др. – като онагледяващи балканското зло?) Това е
феномен не толкова на конкретен регион, колкото се свързва с
идеята за „мръсотия, инертност, несигурност, леност, опортюнизъм,
безпринципност..., липса на цивилизованост и изостаналост,...
локализиран хаос..., примитивни кавги и първобитни средства за
разрешаването им”181. Това са земите, които непрестанно бленуват
ту Изтока, ту Запада, а идентифицират земята си ту със земя-рай, ту
с ад, долна земя, тартара, царството на сенките. Д. Фрейзър, при
отпътуването си към Техеран, отбелязва при преминаването на
Дунава през 1836 г., цялата тържественост на това пътуване „от
света на живите към света на мъртвите” с „неизбежната мисъл за
Харон и река Стикс”182.
Един от най-проблематичните стереотипи, премислен и като
литературен мотив, и като тема, е липсващата религиозност на
балканските народи. Балканското мислене е повече склонно да
мисли в парадигмата на екуменизма, на общността не само на
християнските цъкрви, но и на религите въобще. Емблематичен
пример е именно Никос Казандзакис, който изповядва своето верую
в Христос, Буда, Мохамед и... Ленин (?!) А в съдбовната си финална
биографична изповед „Рапорт пред Ел Греко” разказва интересната
история на един католически абат францисканец и един млад
дервиш.
Оказва се, че имат обща вяра, защото за дервишите
„канонът е бедност, да нямаме нищо, да не ни тежи нищо, да
вървим към Бога по цъфнала пътека; смехът, танцът, радостта
това са тримата архангели, които ни водят за ръка...”. А
подготовката за представяне пред бога е не постът, напротив –
„ядем, пием и благославяме”, а „танцът, защото убива нашето
Аз, а когато убиеш това Аз, вече няма пречка да се слееш с
Бога. Родили сме се да веселим човешкото сърце...” – това
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казва дервишът. Абатът възкликва: „На един и същ Бог се
кланяме всички, аз пък... съм дервиш в черно расо”183.
Пъстротата на балканските типажи се дължи вероятно на
пъстротата на религиозните доктрини, които изповядват, а найтоплата близост се докосва именно в различията. „Хората – спомня
си Казандзакис – не бяха излети по един и същ калъп, на дузини,
всеки си беше отделен свят, имаше своите чудатости, смееше се
различно от другите, различно говореше,... криеше от срам и страх
най-съкровените си желания...”184. Понякога балканецът християнин
е твърде краен в негативния си патос спрямо своята вяра. Зорбас
заклеймява „калугерите-сатани” от манастира със симптоматичното
име „Богородица Отмъстителка”. Не случайно накрая го постига
божие възмездие – манастирът изгаря до основи. Божията майка,
казва неговият свят грешник Зорбас, трябва да бъде изобразявана
без очи и уши, за да не усеща порока и греховете, които се ширят в
нейния дом – от „градина на Богородица”, той се е превърнал в
„градина на сатаната” 185 . Затова и тази гръцка Богородица е със
стоманен поглед и въоръжена с копие.
Своеобразен балкански културен феномен е двуверието,
което си е пар екселанс органическо езичие.
„Доколкото зная – казва евреинът Елиас в „Нишата на
позора”, независимо че част от албанците са приели исляма,
запазили са и старата си вяра. Според мен албанците не
държат много на религията и навярно са единствената нация в
света, където можеш да намериш хора, изповядващи две
религии” 186 . Тук може да се спори. Никос Диму например
твърди, че „гърците (противно на всички впечатления – бел.
моя) не са особено религиозни, те приемат религията повече
като елемент на културна идентичност и традиция и по-малко
като начин на доближаване към божественото. Те съгрешават
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системно, без да имат усещането за това. Един народ
amoralistes – което впрочем е символ на здраве”187.
Подобни наблюдения за липсата на религиозно чувство у
езическата българска душа споделя и Пенчо Славейков в студията
си „Българската народна песен”188. Героите на Казандзакис живеят в
изключително проблематични отношения с Бога – с християнския,
но и с мюсюлманския бог. Когато Емине Ханъм е посветена в
догмите на новата си християнска вяра, не успявайки да разгадае
трансцендентността на Светата Троица, тя възкликва: „Разпнати са
били, значи, и са умрели заедно и тримата; и светът останал три дни
без бог?”189 Решение не може да й даде и Капитан Поликсингис: „И
аз не го разбирам, но няма значение...”. След което те лесно зарязват
„попските приказки” и се търкулват в постелята. Бог е недостижим,
но той е и „борец, който сигурно се бие някъде другаде, в някой
друг свят, с други турци! Нека го извикаме да ни чуе!” 190
Балканецът на Казандзакис разсъждава по-често като езичник, като
елин. Алексис Зорбас разказва една такава легенда за злощастния
„хал” на Зевс, който едва се държи на краката си от любовни
„утешения” в грижа за земните хора. Той се отзовава на всяка
любовна въздишка и неуморно върши „добрини, ... докато накрая
жените го разсипали, не му държал вече кръстът, захванал да
повръща, схванал се целият и гибердясал”. Поуката е
обезсърчителна: „Ах, кога най-сетне и аз, Христе боже, ще се
наспя?” А когато Христос пристигнал и „видял хала на предишния
бог, рекъл: Варда от жени!”191
Езически е и култът към красивите жени точно по тази
причина: симптоматичната сцена с линчуването на красивата
вдовица от романа „Алексис Зорбас” е аналогична на класическата
българска литературна картина в „Албена” на Йовков. Гръцкият й
187
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вариант обаче е оргиастичен, решен с гръцка жестокост и
митологични крайности – главата на вдовицата е отрязана, след като
жертвата е замеряна с камъни, при това на Великден, и търкулната
пред входа на църквата. Албена е спасена от противоречивия гняв
възхищение на тълпата от силата на женската хубост и поема пътя
на изкуплението към тъмницата. Но жива.
В отношението на балканския човек към религията плътно
живеят езическите, но и историческите култове. В романа „Капитан
Михалис” (но и в „Христос отново разпнат”) четем за един безкрайно
интересен гръцки ритуал, изпълняван след Великден: отслужване на
помен с коливо, свещи и черен креп, за душата на Император
Константин Палеолог: „През един такъв злокобен ден, в едно такова
мрачно утро го убиха агаряните и превзеха Цариград”192. Героите на
Казандзакис се самофрустрират посредством националната идея,
замесена с религиозните догми: те искрено вярват, че турците са
„проклетите разпъвачи” на Божия Син.
„Христос и Крит се сливаха, еднакви бяха страданията и
на двамата – Христос го разпъваха евреите, а Крит –
турците.” И с напредването на дните в Страстната седмица
те „чувстваха как гняв и роптание разкъсваха сърцата им,
гледаха свирепо турците...”193 Критяни категорично вярват
в библейския мит, разчитайки го съвсем буквално: „Цялото
море – от критските брегове до Хелеспонт и Цариград - е
червено!”194 Червено от пролятата гръцка кръв.
В титанична душевна схватка със страстите си –
неукротимия си гняв, влечението към Емине ханъм, необузданата
си агресия към всички, Капитан Михалис възкликва: „На теб се
сърдя, Господи... На теб се сърдя, не на хората!”, след което дава
обет: „Не мога да се заям с тебе, Господи, ще се заям с хората!”195
Това състояние само бегло напомня съзерцателната, горчива и
сериозна мъдрост на Йовковия Вълкадин, който обръща гръб на
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хората, за да говори с Бога. За да търси от Бога истината и
прошката, да търси сметка за човешкото страдание.
Мисленето върху религията в гръцките души на героите
на Казандзакис нерядко е плътно обвързано с анекдота и
подигравката. Капитаните се забавляват с техния верен приятел,
турчина Ефендина, призовавайки го „да стане християнин, та да
влезе в рая, яхнал свиня” 196 . Подобна сцена разиграва в „Под
игото” пияният Безпортев, яхнал турчина. Или пък, разсъждавайки
върху божествената премъдрост на световната подредба, те мълвят:
„Колко умно е наредил господ този свят! Шест дни в седмицата за
парáта и интереса, а на седмия ден – бог, хубаво ядене и
мързелуване” 197 . Критянинът ритуално изпълнява нормите на
иконопочитанието, пренебрегвайки всякакви забрани и традиции.
Той е в състояние да изографиса Богородица „не такава, както я
правят зографите, майка, дойка”, а такава, каквато му се вижда
насън: „жена като гроздоберачките през август, мъжкарана с дебели
устни, с бяла критска забрадка на глава, която държи в прегръдките
си един грозд, полегнал и голям като дете. (...) Богородицата, майка
на гроздето”198. Спомняме си веднага за толкова яркия Йовковски
образ на ренесансовата картина, противоречаща на всички норми на
иконата – Христос, събирач на житни класове от повестта
„Жътварят”. Или пък – за ренесансовия естетически бунт на
художника Рафе Клинче от „Железният светилник” на Талев,
изобразил грешницата Катерина като Божията майка. Явно, че това
е усвоен бунтарски жест на балканския човек, който рисува
божествените светове като човешки, близки, свои. Който моделира
бога по свой, човешки образ и подобие. Тук става въпрос за
прословутия деизъм на Казандзакис199, съчетан с идеите на “process
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theology”200, толкова различен от „деизма на Волтер и Русо, Лок и
Шефтсбъри, Лайбниц и Радишчев” 201 . Но който, ще добавим,
толкова близко напомня на деизма и на Радичков, и на Йовков.
Един от най-често експлоатираните и спорни балкански
литературни митове обаче е авторефлексията на забавенотоускорено развитие на някои (малки – разбирай балкански)
литератури и култури. Ако Георги Гачев беше посветил
проблематичната си теория за забавено-ускореното развитие на
културите не на българската, а на гръцката, да кажем, на албанската
или на турската литература, тогава вероятно по ред причини нямаше
да я определят насмешливо като забавната-забавена теория за
бавноразвиващите се култури. Тъкмо обратното. А Николай Конрад
нямаше да разсъждава върху „ускоряването на темповете” като акт
„с двуяки последици”: ”да приближи изоставащата в миналото
литература” до равнището на развитите, но и „да засили разликата в
равнищата им” 202 . И в крайна сметка погрешно да заключи: така
погледнато, турската литература има своя романтизъм и реализъм,
но си няма Юго и Балзак. А може ли въобще някоя литература, с
изключение на френската, да има своя Юго и Балзак? Сложно е
съединяването на притегателните и отблъскващите се сили във
взаимоотношенията на отделните национални литератури.
Литературните връзки и отношения не задават възникването на
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„еднородни литератури”, а бележат съпътстващи процеси,
„проникване на литературите една в друга”, при това съвсем
опознавателно – чрез преводите, чрез директните биографични
прониквания, посредници, чрез странстващите мотиви 203 . По тези
въпроси разсъждава в есеистиката и романистиката си и Орхан
Памук.
Впрочем, има ли големи и малки литератури? Ако обаче
методологията и конкретният текстуален опит204 се приложи към
факти и текстове от останалите балкански литературни светове
въобще, картината би била твърде пъстра и нееднородна. М.
Тодорова настоява за следното: „не само историографската, но и
художествената литература се опитва до голяма степен да обясни
живата традиция чрез нейното османско минало… в този смисъл
могат да се посочат творбите на Иво Андрич, Димитър Талев,
Добрица Чосич, Никос Казандзакис, Антон Дончев и мн. др.”205
Общите теми и общите места формират онова, което ще
наречем общобалканска (но не османска, не и византийска)
литературна съдба. А сложната й физиономия може да се дължи „не
на проблеми с политическата свобода и липсата на държавност.
Проблемите са от идентификационен характер” 206 . Българската
култура последователно се идентифицира с византийската
литературна и религиозна доктрина. А после? После идва
качествено нова култура, тя се заселва на това място, с друга
писменост и език, вярвания и религия. Няма как да се смеси
компактното с унаследеното. И все пак, с течение на вековете тя
става твърде близка на наследената – тоест османската на
византийската (?) А културата, а писаното слово? Редом с
наследеното и придобитото, към полуострова се пренасят и новите
културни модели на ХVІІ, ХVІІІ и ХІХ век – антропософията и
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енциклопедизмът (на Дидро, Суифт), етатизмът, бихейвиоризмът
(на Дефо). Те влияят върху процесите на българската и балканските
културни почви. Важното е едно, би казал Брандес 207 , геният на
народа да не заглъхне, а той винаги се нуждае от допир с чуждия
гений. И гени.
След Възраждането ни тепърва ще „се конципира
човешкото, преди то да се е разраснало в живота”208, и ще започнат
да се задават упоритите компаративистични въпроси: къде са
българските Печорин, Онегин, Каренина, Гранде, Растиняк? Къде
е Хамлет, къде са Ромео и Жулиета? Типажите на Балзак и
Достоевски ще ги откриваме последователно у Казандзакис
(”Христос отново разпнат”), но и у Йовковите разкази и повести;
Печорин и Онегин ще ги срещнем в библейско-евангелските
послания на великия ученик на Бергсон – Казандзакис
(„Последното изкушение”, но и в „Капитан Михалис”),
романтичния герой – пак там, в „Алексис Зорбас”. Ромео и
Жулиета ще ги видим у Кадаре („Кой доведе Дорунтина”) и
Славейков („Чумави”). Героите на Балзак – Растиняк и другите –
ще открие Орхан Памук (в „Джевдет бей и неговите синове”).
Героите на Данте и Шекспир ще намерим у Кадаре. Прозренията
на Маркес и Кастанеда ще предчувства Балъкчъсъ, после
Радичков, и отново Кадаре. Сдвоените образи, романтичната
двойка, владетелят и поетът – Данте и Вергилий, ще откриваме у
Памук и Мутафчиева. Граф Монте Кристо, Робин Худ, Скарамуш
ще се превъплътят в героите от Смутното време…
Вечните сравнявания ще ни тласкат постоянно към
съмненията и невинаги коректните изводи. Със сигурност обаче
тихият диалог между балканските литератури ще ни води към
познание. Първо за света и след това за самите нас.
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ВТОРА ГЛАВА
РОМАНЪТ НА ИЗТОКА СЪС ЗАПАДА. ДРУГОСТТА И
ДВОЙНИЧЕСТВОТО В ТРИ БАЛКАНСКИ РОМАНА ЗА
ИЗТОКА И ЗАПАДА
Другостта и смъртта. Властимащите – свои и чужди.
Поетите и влюбените. Медиаторите. Женската гледна точка
към историята. Граница, другост и двойничество. Любов и
идентичност. Любов-двойничество. Идентификации и
литературни влияния. Случаят Вера Мутафчиева и Saeculum
Aureum на българския роман. „Случаят Джем” на Вера
Мутафчиева, „Прокълнатият двор” на Иво Андрич и „Бялата
крепост” на Орхан Памук.
Защо съм, какъвто съм?
Аз станах Ти.
Орхан Памук
Защото беше той,
защото бях аз.
Мишел дьо Монтен

В студията си „Новият историзъм. Един коментар” Хейдън
Уайт говори за връзката на историческите текстове със собствения
им исторически контекст. В този смисъл възниква въпросът какво е
историчност? Да изучаваш някакъв аспект от миналото изобщо е
вече „историзъм”, в този план литературният исторически текст е
„не по-малко историчен от историята” 209 , защото и той обследва
каузални сили, управляващи тия процеси – историческите. Уайт
анализира дълбинната структура на историческото въображение,
твърдейки че, за да бъдеш исторически автор – разказвач и
романист, освен осведоменост, трябва да притежаваш и
въображение, осигуряващо ти възможност философски да
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осмислиш историческите процеси и факти, да проникнеш в тяхната
трансценденталност.
Няма чиста история, така както няма и чиста
литература210. Нещо повече – историята като наука се гради не
единствено по наративни модели, а и на поетическо въображение,
по модела на основни образни фигури като метафора, метонимия,
синекдоха, ирония 211 . А наративната структура изобразява
”поредица от събития, за които се приема, че са се случили в
миналото”, но притежават и „дълбинно структурно съдържание,
чиято природа е в най-общ смисъл поетична, лингвистична” 212 .
Тя помага на хрониката да се превърне в поетически разказ.
Всъщност, оказва се, че метаисторията е поезията на историята,
като при това поезията не винаги рисува само красиви картини.
Историческият разказ, твърди Уайт, се разгръща на различни
нива и изгражда типология на историческите и естетическите
стилове. Нерядко те мистифицират реални исторически сюжети,
какъвто е сюжетът за драматичната съдба на Джем султан. В
романа на Вера Мутафчиева „Случаят Джем”, а и в
„Прокълнатият двор” на Иво Андрич, историческото в случая
представлява улавяне на типични герои в типични обстоятелства.
И двамата разказват една реално-измислена история, почерпена
от средновековните хроники. А известно е, че „фабулите лежат
погребани в хрониките, историкът ги вади на бял свят”, след
което писателят „ги измисля” и разказва. При това събитията,
разказани в който и да е роман, „могат да бъдат измислени по
недопустим начин от историята”213. Историкът често се сблъсква
с хаос от събития, които вече са се случили, а писателят ги
подрежда, като ги измисля, и така сюжетира своята завършена
фабула. Историята дължи немалко на литературата. Отвъд
концепцията за история обаче, отвъд конкретната средновековна
210

Уайт, Х. Метаистория. Европейското историческо въображение през 19
век. // Език и литература, 1997, кн. 1, с. 5-63. Виж още: White, H. Metahistory. The
historical imagination in the 19 century. Baltimore, L 1973, XII, 448 p.
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история романите на Андрич и Мутафчиева, обвързани със
съдбата на средновековния романтичен персонаж Джем султан,
се включват в големия културен сюжет за Изтока и Запада.
Романът „Случаят Джем” е роман за едно дълго пътуване
– историческо и екзистенциално. За живота като пътуване, при
това съвсем не доброволно. Пътуване-лутане и намиране между
световете на Изтока и Запада. Има такъв жанр, твърди Орхан
Памук, отнесен към традициите на турската литература от 90-те
години на ХІХ век, който е обвързан с „фокусирането на
наратива върху озападняването и опасностите от преклонението
към Запада”, върху „имитирането на Запада и предизвиканото от
него трагикомично объркване” 214 . Естетическата рецепция на
романи в тоя жанр обаче съвсем не предполага единствено
трагикомизъм и объркване. „Моят собствен роман „Бялата
крепост” – споделя Памук – е скромен принос към традицията на
романа за Изтока и Запада”215.
Широкото усвояване на понятието „роман за Изтока и
Запада” в контекста на балканската литературна романова традиция
обаче ще потърси проблематизирането и театрализираното
философстване върху темата как Изтокът променя Запада (и
обратно)? Как Изтокът общува със Запада? И дали романът за
Изтока и Запада не е всъщност роман на Изтока със Запада?
Защото, известна е терминологичната близост между жанровите
понятия роман, романс и романсеро (Н. Фрай), обвързани и спрямо
съдържателната близост на критериите за наличие на любовна
интрига, романтична история, положена в нормата на възвишен
разказ за изпитанията на рицаря или културния герой. И защото
силната страст на привличане и оттласкване от другия, различен
спрямо теб, е всъщност любов. Ако потърсим това, което Памук
214

Памук, О. Наивният и сантименталният писател. София: Еднорог, 2012, с.
113. Памук споменава началото на тази литературна османотурска традиция с
романа „Любов към файтона” (1896 г.) на Реджайзаде Махмуд Екрем, сюжет, в
който османски интелектуалци от края на ХІХ век смехотворно се опитват да
имитират западните порядки. Българският аналог на подобна културно-шокова
ситуация е комедията „Криворазбраната цивилизация”.
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нарича „център на романа”, отвъд териториите на т.нар. „жанров
роман” 216 , ще забележим че в такива диаметрално раздалечени в
поетика, традиция, стил и тема романи като „Прокълнатият двор” на
Иво Андрич, „Случаят Джем” на Вера Мутафчиева и „Бялата
крепост” на Орхан Памук съществува поразително общ център. И
той е не само конструктивен, но и тематичен – това е общата голяма
тема за съдбата на човека в Средновековието на европейския
Югоизток. Откриваме този общ център върху екзистенциалната ос
на паралелните сюжети за пътуването и намирането,
интелектуалното познание и двойничеството. И в крайна
сметка центърът на романа е дефиниран спрямо ролята на личността
в историята, отвъд чиято персонална маска, подобно на концепцията
от „Война и мир” на Толстой (паралелът е на Памук), се мержелее
констатацията за крехкостта на индивидуалната човешка съдба.
„Случаят Джем” е роман за исторически герой, твърди
Мутафчиева. Или пък е легенда? Поне така нарича разказа си за
братята султани Баязид и Джем в „Прокълнатият двор” Иво
Андрич. Двете творби са литературни съвременници, затова и
диалозите помежду им са обясними. В този смисъл Вера
Мутафчиева разсъждава върху своя Джем в сравнение с
Андричевия по следния начин: „В „Прокълнатият двор” –
отбелязва тя – Джем е само повод, бележещ въобще липсата на
избор в историята. Литературата обича да експлоатира този
мотив, защото неудачникът всякак е по-близо до читателя” 217 .
Тези автокритически разсъждения по отношение на героя са
важни въобще в дефинирането на жанра на роман(с)а, на
същността на нейната история, наречена случаят Джем.
Мутафчиева непрекъснато си играе с търпението на
читателите, които си задават въпроса кой е Джем, какъв е
случаят Джем? История за малшанса на просветения деспот?
Или просто за съдбата на един неудачник поет, комуто не е
съдено да бъде султан. Разказ за героя-водач, за рицаря, комуто
216

Такива са романите от типа: научна фантастика, криминални, исторически
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са изпратени изпитания от бога, или роман, в който историята
разтваря и погубва личността? Мелодраматична картина, която
представя любовта на двама поети – Джем и Саади, между които
за кратко застава жена, при това чужденка? История, която
толкова много напомня на скандалната любов-поезия между
Руми Мевляна и Шамс от Тебриз. Или „сурова, жестока драма” за
съдбата на отделната личност, попаднала на злощастно място в
критично време, сред „користните интриги на европейски крале,
на папи и султани” 218 ? Роман за човека или съдебнопсихологически „казус” 219 ? Именно в подобна форма впрочем се
разисква Джемовата история – една скандално модерна за времето
си литературна форма, която, оказва се, съвсем не е персонално
откритие на авторката 220 . Да разказваш за съдбата на Балканите,
Европа и света през призмата на една човешка съдба – има ли потържествен, по-печален и по-престижен разказ от този? Та нали още
Карлайл твърди, че историографията е квинтесенцията от безброй
биографии, което ще рече действащи лица, превърнати в действащи
сили, оттам – и в реални действия, събития, факти, при цялата
комплицираност на представата за реалност и факт. „Разпрострях се
по въпроса за живота и смъртта…” – иронично отбелязва
писателката.
Какво е Човекът? Това е основният въпрос на философията,
на литературата, на историята. Историята е res gestae, я формулира
Колингууд, това са действията (принципни, условни) на хората,
извършени в миналото. Но също и evidence, фактически данни,
според които се изучава историята. С други думи, трябва да научим
не само „какво е извършил човек”, но и „какъв е той” и това е
самопознание на основата на идентификацията. Историческият и
литературният разказ в този смисъл би представлявал набор от
218
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някакъв род свидетелства, които „наподобяват история”: записва се
нещо, което „писателят приема като факт”, но в което тържествува
човекът221.
Джем султан е герой, олитературен едновременно като
Граф Монте Кристо, Вилхелм Майстер, Евгений Онегин и Дон
Кихот на Ориента. В класическите романи пътуванията на
героите към Изтока са обвити в тайна и съзерцание. Монте
Кристо заминава на Изток и Ориентът го учи на изтънченост и на
изкуството на отмъщението. Пътешествието на Онегин на Изток
е обвито в тайна, а романът на Пушкин е осеян с многоточия,
бележещи изгубени унищожени уж глави (симулации на
изгубените части от текста). „По правило Западът е този, който се
движи към Изтока, а не обратно” – напомня Едуард Саид,
дефинирайки понятието Ориент именно като Западен поход на
Изток, като тема за изучаване, сбор от мечти, образи, речников
запас, стил, фикции, „параноя или въображаема география”,
„колективен блян” и театрализирани граници на битието отвъд
собствения ни опит 222 . Западът обикновено не среща и не
опознава Изтока на собствена територия, а отива при него. Дори
и в подобен план сюжетът на „Случаят Джем” на Вера
Мутафчиева е екстраординерен, защото там се случва обратното.
И така западният човек обича пътуванията на Изток и този
жест е смислово, исторично и жанрово пораждащ. Какво се случва
обаче със странстванията на източния типаж на Запад? Възможна
или не се оказва хипотезата на уподобяванията? С други думи – по
същия начин ли ги преживява човекът, поел посоката след
слънцето? Знаем, че западният човек е възможно да се превърне в
източен, ако е, да кажем, Пиер Лоти или пък Лоурънс Арабски.
Оказва се, че независимо дали е реален или фикционален и все пак
исторически реален, той успешно играе маскарада на
превъплъщенията. На езика на съвременната масова телевизионна
култура това е просто една костюмна драма. А обратното дали е
възможно – източният човек да озападнее?
221
222
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Още през 1770 г. французинът Дени-Доминик Кардон
казва следното: „Колкото по-малко ориенталците ни приличат,
толкова повече трябва да ги изучаваме, за да се убедим, че
безкрайно различните нрави не променят никога човешката
същност и страсти, а имат същата цел” 223 . Впрочем самата
Мутафчиева ни тласка към тази идея със своята светотатствена
литературоведска аналогия, твърдейки, че нейните герои от един
друг роман – „Летопис за смутното време” – могат да бъдат
мислени съответно така: Селим като Хамлет, Пазвантоглу като
Валенщайн, а Кара Фейзи като Робин Худ или Скарамуш224. По
тая логика и Джем Султан, героят от едноименния й роман, който
с появата си се превръща действително в „литературен случай,
звучащ съвсем по европейски” 225 , успешно играе костюмната
драма на преобличанията превъплъщения. Освен това може да
бъде мислен и в плана на европейския трубадурен модел. Още
повече, че самият Джем е поет – изискване, очевидно наложително,
за да се сбъдне иначе невъзможната метаморфоза на източния човек
в западен. Въпреки че и това е поредният вреден стереотип, защото
знаем, че поезията е рожба на Изтока, а философията – на Запада. В
частност ориентализмът като философия на мисленето на
различния, отстранения „на изток от центъра” културен продукт все
пак е рожба на Запада226.
На Балканите, в този смисъл, твърди Мутафчиева, цари
тотална семиотическа, културна и историческа немота и слепота.
Слепота, която, без да прави разлика между профила на азиатския
ориенталски човек и западния прагматичен тип (преживяващи по
различен начин перспективата на смъртта), раздава присъди 227 .
223
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Което пък дали би трябвало да означава, че уподобяванията и
идентификациите въобще, независимо от посоката Изток-Запад, са
повърхностни, привидни, изкуствено режисирани или направо
невъзможни? Както се случва именно в историята за Джем султан с
неговите периодични симптоматични преобличания ту в европейски
дрехи, ту в царствения източен костюм от бяла сърма и злато?
Разбира се, в тези думи на писателката, следвайки вече изпитания
реторичен модел на интерпретация да, ама не, има и немалко поза,
но и благодатен материал за историко-литературни наблюдения228.
Те обаче буквално заставят бъдещите изследователи да се изкушат в
посока на интертекстуалното и компаративистко четене на този
роман.
Как стои „Случаят Джем” сред големите балкански
литературни разкази, развълнувани от този исторически сюжет?
Двама братя – Баязид и Джем, претенденти за султанския
престол след смъртта на баща си Мехмед ІІ Завоевателя, в
ключово историческо време (краят на ХV век) се превръщат в
заложници на коварната европейска политика. А как се вписва
наративът на Вера Мутафчиева в модерния и постмодерния
балкански романов опит от втората половина на ХХ и началото на
ХХІ век? Какви естетико-филологически, но и идеологически и
политически послания изпращат към съвременните читатели
(тогава, в началото на 70-те, и днес) така модерните за времето си
разказвачески стратегии и похвати, употребени в романа на
Мутафчиева? Сред тях са хрониката, изповедта и полемиката,
предпочита медитацията, която го сродява с безмълвието на отвъдното. Обратно,
европеецът е човек намъчен, принуден исторически да отнема от природата със зъби
и нокти благата или сам да ги твори, за да оцелее. За него животът е непрекъснато
движение, напрягане, грижи. Но пък през последните столетия той е произвел
толкова много, че му е останало и излишък. И се получава така, че вече не му се мре.
Не знам дали има граници за страданието, но има една област, където всички се
смиряваме – когато се стигне до смърт на исторически герой или на наш близък.
Тогава усещаме, че всички ние на този свят сме все гости незвани.” – Мутафчиева,
В. Човекът разбира само от бой, от беди всякакви, а не от уроци. // Факел 12.05.2014 6//http://www.fakel.bg/index.php?t=3646.
228
Повече виж В: Хранова, Ал. Историография и литература. Т. 1, София:
Просвета, 2011.
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дневниковите записки 229 , редуването на гледни точки
(антагонистични, протагонистични, резоньорски), полифонизмът
на епическото изказване, ролевите маски на разказвача, който се
разтваря в героите си, гласът на всевиждащия и всезнаещ, но
ироничен разказвач-провокатор, функцията на автокоментара,
сливането и раздалечаването на позициите на реалния и
потенциалния
адресат
на
историята,
функцията
на
историографско-философски и публицистични отстъпления в
тялото на романовия сюжет.
Похватът „разказ в разказа” и експлоатирането на познатата
матрица на „хората-разкази” (по Цв. Тодоров) е явно пристрастие на
тримата автори – Андрич, Мутафчиева и Памук (в хронологичен
ред). Въпреки че първо Андрич230, после Мутафчиева, а след нея и
Памук разколебават класическата схема на вписаните новели в
големия разказ, като успоредяват и еманципират разказвачите си,
които застават пред съда на историята, времето, читателите и
разказват от различни ракурси равнопоставено своята история. По
тази класическа схема работи Андрич. В „Прокълнатият двор”
разказвачите са „нарцис” – това е Заим, „всезнаещ” – Хаим,
„обективен” – Фра Петър, „граничен” – Кямил, а техните истории са
„релативни” 231 . Формата на разказа диктува (и се диктува от)
229

По повод на финалните глави, представени във вид на записки от дневника
на Саади, френската изследователка Мари Врина-Николов забелязва, че те
внасят „различно ускорение в динамиката на сюжета” и повествователната
полифония. – Врина-Николов, М. Българският роман в преломните 50-те и 60те години на ХХ век. Срещата на историята, догматизма и художествената
измислица. // Литературна мисъл, 1999, кн. 2, с. 149.
230
Св. Игов говори за качествено различна от класическата композиционна
структура на романа „Прокълнатият двор”, а именно „концентрично-фрагментарна
структура и засилена тенденция на нехроникално преставяне,... редукция на
историческото време до... абстрактно обобщено „време на времената”. (...) Това е
едно „субективно-психологическо... споменно време..., (където) един спомен живее
в друг” – в „сънища, полусънни унеси, мечтания,... поток на съзнанието...” – Игов,
Св. Иво Андрич – Творческо развитие и художествена структура. София, 1992, с.
163, 166.
231
Повече виж: Спасова, Д. История и истории. Херменевтика на разказването в
„Прокълнатият
двор”
на
Иво
Андрич,
http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuID=163&WorkID=10859&Level=1. И още:
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темата. Неслучайно е пристрастието на балкански автори като Вера
Мутафчиева (”Случаят Джем”, но и „Летопис за смутното време”),
Иво Андрич („Прокълнатият двор”), Антон Дончев („Време
разделно”) и др., но и десетилетия по-късно Орхан Памук (”Бялата
крепост”) към темата за Диоскурите и за Двуликия Янус на
Балканите. Известно е, че образът на Диоскурите залага върху
хаоса, противоборството за наследството и престола, драматичното
раздвоение-неразпознаваемост на човешката личност. Образът на
римския Янус обаче е друг, неслучайно той няма древногръцки
аналог. Това е Пазителят с двойствено лице, близнакът, охраняващ
вратата на храма, но и на времето (месец януари е неговия месец,
началото). Вгледан едновременно в себе си и извън себе си – в света,
той е и Посредникът между варварството и цивилизацията, между
младостта и зрелостта, между половете. Той е хранителят на брака и
плодородието.
С други думи, кое поражда литературната обич към
двойствения образ на източния и западния човек, роден от
срещата на векове, времена и конфликти, преживял вековната
метаморфоза Аз съм Ти и зареден с амбивалентите чувства към
Другия? А той може да споделя идентичността на коварния
Стопанин на новата земя или пък на вероломния Завоевателневерник. Но също и на лицемерно-угодния съглашател Съсед. В
Аз съм Ти са заложени и интеркултурни, и интерсексуални (траси хомо-) жестове и инициации: между поначало женствения
Изток и мъжкия Запад. „Пътуващият из Ориента европеец бива
идентифициран като изявено маскулинна фигура. Доминантна
конкретизация на тази фигура е завоевателят на Ориента. Самият
Ориент пък, на свой ред мислен по презумпция като неравностоен
на Запада, бива представян по-скоро в термините на женскостта.”
Това твърди Кл. Протохристова на базата на западни литературни
сюжети, обосновавайки и специфичните идеологизации на срещите
между Изтока и Запада в потенциалната любовна интрига между
Игов, Св. Затворът: от спомена към символа ("Iz uspomene jednogа političkogа
patnika" на Светослав Миларов и "Prokleta avlija" на Иво Андрич). http://liternet.bg/publish/sigov/zatvoryt.htm /Електронно списание LiterNet, 04.05.2008,
№ 2 (102).

93

„мъжа от Запада и жената от Ориента”, както и своеобразната
подмяна на техните роли и сексуални ориентации232. Но и обратно –
защото всъщност именно Изтокът е завоевателят, нахлул в
Западните земи. Подобни чувства се роят и преливат в гневно
възхищение, пиетет, примесен с отвращение, ужасéн възторг,
влюбена омраза. Как в крайна сметка историческите разкази се
превръщат в уроци по нравственост, себепознание и идентичност?
Как от историческите трусове и катастрофи се ще роди това, което
днес наричаме балканска идентичност? А идентичността, твърди
Антъни Смит 233 , е продукт на усвояване на множество от роли
(героите на романите на Мутафчиева, Андрич и Памук ги играят
повече от успешно – техните герои са герои на идентификациите, те
са „човеци-мостове”, „междинни, трагични” персоналии, отчуждени
чрез властта и насилието, живеещи „между два свята”234). Това са
етнически, кастови, религиозни, джендер, териториални, семейни
роли. Осмислянето им се таи в познанието.
Другостта и смъртта. „Как можем да кажем какво е
животът, когато не знаем какво е смъртта?” Това е любимата
Конфуциева фраза на В. Мутафчиева 235 в опитите й да прочете
художествено балканската и родната ни история. Първият
историософски план на романа провокативно залага на
невъзможния въпрос, с който романистката Мутафчиева дразни
историографката Мутафчиева: какво би станало, ако и как би се
променил ходът на историята, ако съдбата бе избрала тази
вместо онази личност? Ако поетът музикант се бе преборил за
престола с хладнокръвния, агресивния държавник стратег? Джем
срещу Баязид? Просветена монархия срещу кърваво робство? Или
консолидирана Европа, предвождана от християнски хоругви и…
управлението на поет-султан? Една дуална християнско232

Конкретният пример е с паралела между историята на един роман на П. Лоти
и легендите за неговата действителна хомосексуалност, дегизировка и
преобличания. – Виж: Протохристова, Кл. Теми с вариации..., с. 152.
233
Виж: Смит, А. Националната идентичност. София: Кралица Маб, 2000, с. 14.
234
Игов, Св. Затворът..., с. 173, 170, 175.
235
Виж интервюто й В: Гроздев, Г. Откриването на Балканите nonfiction,
Навиканите Балкани. София, Балкани, 2006, с. 78
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мюсюлманска монархия или още повече – възродена Византия,
България, Сърбия, Арбърия (средновековното име на Албания)
дали би била възможна в югоизтока на Европа? Каква щеше да е
балканската ни съдба, ако се бе сбъднал Волтеровият ужас, описан
в „Кандид”: възкачване на просветен монарх на трона на една
завоевателна чуждоверска империя? Впрочем, точно Волтер
твърди, че Мехмед ІІ Завоевателят е бил не по-малко просветен
монарх: „той бил най-добре възпитаният и образован владетел на
своето време… и не бил нехаен към възпитанието на наследника
на властта. Той говорел гръцки, арабски, персийски, разбирал
латински, рисувал, знаел география и математика, обичал
живописта”236. Самият Баязид преди възкачването си на престола
има своето духовно дервишко минало, той също говори езици, пее
и свири, проповядва. Защо е толкова подкупващ тогава онзи образ
на „неповторимият владетел” Джем?237
Съответният историко-аналитичен аргумент срещу това
какво би станало, ако залага на концепцията (твърде смела
впрочем, не само за времето си), която дефинира романът на
Мутафчиева за фактическото начало на Източния въпрос. Да,
Източният въпрос се поставя именно тогава, в самия край на ХV
век, твърди тя, а не в далечната 1774 г., когато един договор на
Екатерина Велика допуска Русия да погледне от Черно море към
проливите с имперски надежди за доминация. След като отказва
да се съюзи и доброволно отстъпва Константинопол на
османците, от завист или пък за да спаси собствената си кожа
(поне така твърди Волтер), Европа повдига Източния въпрос.
Кой ще владее югоизтока на Европа и топлите морета, е въпрос,
колкото източен, толкова и западен, за чието решение Западът
търгува недостойно. Цената на нашето „закъсняло, задържано,
изоставено развитие” на Балканите е една романтична жертва на
конкретна историческа личност – ”романтичната жертва на Зизим”,
236

Виж: Есе за нравите на Волтер (Voltaire. Essai sur les moeurs et l‟esprit des
nations. Paris, 1990, p. 818-819). Цит. по: Заимова, Р. Пътят към „другата”
Европа. Из френско-османските културни общувания, ХVІ – ХVІІІ в. София:
Кралица Маб, 2004, с. 211-212.
237
Мутафчиева, В. Случаят Джем, роман. Пловдив: Изд. Хр. Г. Данов, 1977, с. 112.
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както я нарича Мутафчиева 238 . Романтична, да, но затова пък
неминуема, обича да се шегува дори с най-сериозните и
драматичните казуси романистката. „Какво би станало, ако” ли?
Нищо особено, твърди тя, Джем би се превърнал на престола в своя
брат Баязид239. При това не защото кръвта вода не става, не и поради
екстравагантното пристрастяване на модерната литература въобще
към темата за двойничеството. Просто такава е същността на
човешката природа и нечовешката сила на властта. Джем е Саади, а
Саади – Джем; всички врагове или пък благодетели на личността и
каузата Джем в един момент започват изключително много да си
приличат, да уподобяват функциите си, да разместват местата си:
Д`Обюсон и Каитбай, Папата и Баязид, Шарл, Корвин и т.н. А
Джем? „Зизим-Джем, това са Балканите, предверие към Изтока,
поели върху себе си всички варварски нашествия” 240 – твърди
Мутафчиева. Нашествия и от Изток, и от Запад. Пропадайки в
абстиненцията на различни исторически двойничества, те,
Балканите, периодически пропадат или пък възкръсват, оцеляват,
разцъфтяват. Аз съм Ти…
Далекоизточната констатация на любимия на писателката
Конфуций за мъдростта на смъртта пред живота пък можем да
заложим като втори концептуален план на романа „Случаят Джем”,
излязъл от печат през 1967 година. Иначе казано: Случаят Джем
post mortem. Историята за неосъществения султан мечта на
османския двор, който попада в козните на коварния си брат Баязид
в съперничество за престола, се оказва натоварена с извънмерен
авантюрно-приключенски и мелодраматичен, но и историкопсихологически потенциал. Странно, но тя не се превръща в
238

Почти три десетилетия по-късно така я нарича и една турска изследователка –
Виж:Tagizade-Karaca, N. Batılı Üç Eserde „Romantik Kurban‟ Cem Sultan (İvo Andriç
„Uğursuz Avlu‟, Vera Mutafçıyeva „Cem Sultan‟ ve Eduard Sablier „Cem Sultan Bourganeuf Mahpusu‟) (Sultan Djem As Romantic Victim in Three Western Works: „The
Damned Yard‟ by İvo Andric, „Sultan Cem‟ by Vera Mutafciyeva and „Djem Sultan: The
Prisoner of Bourganeuf‟ by Eduard Sablier.) Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi,
Kış / 2006 sayı 36: 167-186. http://yayinlar.yesevi.edu.tr/files/article/11.pdf.
239
Виж цит. интервю с Магда Карабелова: Литературен форум, бр.12, 30.ІІІ-5
ІV.1999, с. 6.
240
Мутафчиева, В. Случаят Джем, роман. Пловдив, 1977, с. 7.
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популярна и артикулирана сюжетна схема както в историографския,
така и в големия балкански литературен разказ. „Днес случаят Джем
е осъден на забрава”, възкликва Мутафчиева241.
Преди Вера Мутафчиева, историята е разказана по
коренно различен начин десетилетие по-рано242 в „Прокълнатият
двор” от Иво Андрич. Приказно-митологичната схема за двама
братя съперници за престола ще постави Джем в неизгодната
позиция на „кротък човек с лоша съдба и погрешна първа
стъпка”243, комуто е предначертан исторически провал. Защото,
на всичкото отгоре, Баязид е в правото си на първороден, макар и
нелюбим син. Но, в стремежа да обезпечи царуването си, той
елиминира по-малкия си брат чрез поредица от интриги,
контракти и преговори с неверниците, които задържат знатния
пленник в своите далечни земи. Джем е приказният принц, юнак
и хубавец, чаровник, музикант и поет, висок, рус и снажен, тъй
различен от своите. В спор за престола Баязид, разбира се, не
склонява на компромиса да раздели империята на две. Джем губи
всички словесни и кръвопролитни битки с брат си, при все че е
подкрепян от войските си, от поданиците, от султанката. Андрич
разказва безстрастно третолично от името на героя си Кямил, сам
241

Днес, ще добавим ние, романът на Вера Мутафчиева е осъден също на забрава
покрай своя „случай”, което е направо непростимо, като се има предвид релефът на
естетическите и познавателни вълнения на съвременната екранна публика, която
периодически е завладявана от телевизионни сериални сезони, посветени ту на
викингите, ту на Изабел Кастилска, ту на Сюлейман Великолепни и точно толкова
великолепната Роксолана-Хюррем („Великолепният век” реж. Я. и Д. Тайлан, 20112014 г.). Единствено в италиано-френско-холивудската мегапродукция „Борджиите”
(реж. Н. Джордан, 2011 г.), може би поради естествените исторични обстоятелства, е
преоткрит авантюрният заряд на сюжета Джем. В протежение на два епизода се
появява младият османски знатен пленник (неизвестно защо обаче интерпретиран от
чернокож актьор), вероломно отровен в папския двор. Явно е, че нашата
ориенталска история изглежда в очите на западния свят свръх екзотично. И точно
както в Джемовите времена – събитията като че ли не се отнасят до тях.
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пленник в прокълнатия двор. Джем странства в Египет, търси
подкрепа от рицарския орден на Д`Обюсон на остров Родос, след
което настава почти двудесетилетната му одисея в Европа. Първо
е знатен гост, впоследствие заложник във Френския двор, след това
попада във „водовъртежа от сплетни и комбинации” на всички
европейски държави – Дубровник, Неапол, Ватикана, Унгария,
Франция. Парите в подкрепа на Джем потъват в европейските хазни,
откупът на Баязид държи враговете, свои и чужди, на еднакво
безопасно разстояние. Ситуира се парадоксалната политическа
схема, според която папа Инокентий VІІІ действа по създаване на
лига против Турция, но едновременно влиза в съглашателство с
Баязид; Баязид преследва плановете си във Венеция и Унгария; а
Джем е двоен пленник и на източните, и на западните интереси.
Карл VІІІ и Чезаре Борджия, френският крал Шарл VІІІ и папа
Александър VІ (Родриго Борджия), кралят на Неапол и
Венецианският додж, египетският султан Каитбай и наследниците
на унгарския престол – всички те съпровождат в интригите си Джем
до и след самата му смърт. Оттук нататък разменна монета ще бъде
ковчегът с неговия труп. „Около това мъртво тяло се водила дълга
преписка”244 между новия папа Александър, неаполитанския крал и
Баязид чак до 1499 г., когато то ще намери покой в султанското
тюрбе в Бурса. Андрич разказва само привидно безстрастно, снел
наративната маска на хроникьора, изследващ летописи и
документални разкази, разчитащ на „тематичния, проблемен и дори
сюжетен синтез” на „взаимно преплитане и оглеждане”245 на повече
от две истории, сред които само привидно в центъра застава
популярната мелодрама на Джем султан.
В романа на Мутафчиева Джем е романтически непримирим
и трагично смирен, капитулирал пред съдбата, но щастлив в своята
горестна участ герой, защото е съпровождан от своето друго Аз –
любимият и поетът Саади. Според историческата фактология тези
две личности са реални, но разделени от няколко века. В
литературата обаче всичко е възможно – тя среща реалии и фикции,
244
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прескача смело бреговете на времето. А Саади се намесва като
доминиращия глас в полифоничната интертекстуална, нерядко
вътрешно противоречива режисура на романа, решен като „някакъв
неназован, но натрапчиво присъстващ съд в обвинителния процес”.
Този процес е странен, особен, той цели да преодолее
историографските противоречия и „да обоснове претенцията да се
разкаже истинската история”, смирявайки „писано и (условно)
устно слово”246.
„Папство и османски двор са плели своята кошница, а Джем
е вярвал в непримиримостта им” – обяснява пристрастноемоционално драмата на своя Джем Вера Мутафчиева. И това го
казва именно тя, Разказвачката, разроила се в образите на герои
разказвачи (една любопитна джендер-метаморфоза, предвид на това,
че само един от тях в романа е… жена). Впрочем, това разрояване на
авторски и персонажни гледни точки е плод на особената „игра на
идентичности”, в която има много „носталгии” и много
интелектуализъм.
Това
твърди
Р.
Станчева,
търсейки
фундаменталната проява на темата за балканската идентичност като
основна тема в „Случаят Джем”. Бихме добавили – европейската
балканска идентичност. Съществува една, твърди Станчева,
„особена убеденост (на балканските интелектуалци, а Мутафчиева,
Андрич и Памук са представителна тяхна извадка – бел. моя), че са
различни от Запада, дори и когато са свързани с него, че носят много
черти на Изтока”, чрез които „конструират собствения си образ”247.
Вероятно съществуват и известни феминистични изблици,
там някъде, сред множеството „мъжки” гледни точки, които
създават илюзията за фасетъчност на романовото повествование, а
то не е такова. Разказвачката Вера е „заличила границите между
исторически епохи, живи и мъртви” в своето „полифонично
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повествование с нелинейна темпоралност”248, влизайки в кожата
на Съдията на историята и превръщайки се в реално действащо
лице, наравно със своите герои. А най-солидната аргументативна
позиция е тази на Другия Аз – поетът Саади.
Интересни и провокативни в този смисъл са игровите
рефлексии с гледните точки на Разказвачката и Поета – и двамата по
своему влюбени в своя Джем. За да заключи Тя по мъжки, с поглед,
вперен не в историческия детайл и подробности на средновековното
минало, а в картината на своето днешно настояще (края на 60-те
години на ХХ век), с оглед на конкретната човешка съдба на Джем
султан: „Силите са винаги от едната страна на барикадата, от
другата сме битите. А съдбата на Джем и Саади е съдбата на
Източния блок”. И добавя разпалено, връщайки се доста по-късно
(вече в 90-те) в спомените си за комунизма: „Защо не въставахте
тогава? – ме питаха. Как да не им отвърнеш с философията на Петър
Дявола?”249 А тя гласи: „съществуват два свята, между които няма и
не може да има истински допир, нито възможност за споразумяване.
Два страшни свята, които са осъдени на вечна война в хиляди
форми. А между тях стои един човек, който по свой начин се бори с
тези два воюващи свята…” 250 . И тези светове, ще добавим ние,
съвсем не е задължително да притежават прокълнатия
Хънтингтънов отпечатък на културно-религиозния антагонизъм.
Просто диалогът между културите в илюзорния днешен
мултикултурен проект понякога се оказва невъзможен. Читателите
на Иво Андрич и на Вера Мутафчиева остават с усещането, че
тогава, в края на 60-те, този факт изглежда вече безпощадно ясен на
всички. Днес – вече – не.
Факт е, че Андричевите типажи Кямил и Фра Петър –
съответно мюсюлманинът и католикът – преживяват Джемовата
съдба, разказвайки я. Евреинът Хаим върши това мълчаливо,
248
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сподиряйки разказа им като сянка. Но всеобща е и възхитата, и
неразбирането им на Джемовите стихове, изговаряни „ту с турски,
ту с италиански” думи. Кямил симултанно превежда френскоиспанските цитати. Слушателите не разбират Джемовите пиянства,
драми и любови „към хубавите момичета и момчета”. Кямиловият
разказ е страстен и объркан, „без ред и без край, (…)
неизчерпаем” 251 . На финала, Хаим ще подеме разказа за Джем
Джемшид – „победител или победен, жив или мъртъв”, „роб, осъден
да бъде султан”. А „това е робство, за което няма бягство дори и
след смъртта”252.
Андричевият Кямил-Джем хипертрофира преживяната си,
несподелена любов, идентифицирайки се с образа на Джем султан.
Този му интерес се превръща в мания, той постепенно изтрива
същността си и се превъплъщава в Джем, смята сам себе си за
шехзаде Джем, „дори така говори, посреща гости, имитира
шехзаде… Дори старите му приятели го наричат Джем. Легендата
Джем се ражда в съзнанието на хората” 253 . Тихият умопомрачен
затворник разказва дни наред в транс историята за Джем султан, а
всъщност за себе си. Тази история се оказва въобще „неизчерпаемо
съкровище” още за хората от средновековието, но и по-късно,
когато се изживяват и съизмерват чрез собствената си драма на
похитени, поробени, пленени или онеправдани…
В опита си да интерпретираме романовия сюжет според
логиката на романовия разказ вече не според Иво Андрич, а според
Вера Мутафчиева, в ретроспективен порядък жанрово ще
преоткрием схемата на съдебния разпит, автобиографичния
разказ или фийчър, както и обърнатия модел на средновековното
житие, което разказва за чудесата, които мощите на светеца
вършат след смъртта му. Романите на Мутафчиева, но особено
„Случаят Джем”, носят, според Сабина Беляева, онзи ефект на
251
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„кутия с двойно дъно, представяща една скептично дистанцирана и
демитологизираща авторска позиция”254, която едновременно играе
на сериозно с фактите на историческата фабула и с автентичния
контекст и нрави на времето.
Историческият живот на неосъществения султан Джем в
романа започва в началото с неговата смърт и завършва със
странстванията на ковчега с тялото му, непогребано, превърнало се
в залог на политически интереси. Разбира се, без да върши реални
чудеса. Но парадоксалната рамка на исторически роман в
средновековно християнско житие сама по себе си е чудесна (ясно е,
че става дума за имитационни модели). Със смъртта не приключва
странстването-страдание и на любимия – поета Саади. Вече мъртъв,
Саади ще разказва от преизподнята на морските дълбини, където
попада неговият удушен труп, съдбата на своя любим, приятел и
господар.
С разказ на мъртвия от дъното на кладенеца пък започва
повествованието си романът „Името ми е Червен” на Орхан Памук.
Дали е случайно подбран ефектният криминален съспенс именно в
завръзката там у Памук, подобно на развръзката тук у Мутафчиева?
(В случая на всичкото отгоре „тук” е „някога”, а „там” е „сега”!) А
структурно-композиционната рамка на целия роман се гради върху
така модерната за времето си (края на 60-те) наративна техника
монтаж на гледните точки в сказа. Тази техника се оказва
знаменателно модерна десетилетия по-късно и в постмодерното
повествование на турския нобелист. Героите и на Мутафчиева, и на
Памук, заредени с Монтеновото самочувствие, че обсъждат цялото
човечество и пишат голямата история, разказвайки всъщност за себе
си, оперират с разнообразната оптика на гледните точки,
въвличайки читателя в собствените си позиции, карайки го да ги
съпреживява. Съвсем друг е въпросът дали и при Памук, както при
Мутафчиева, става дума за „линейна полифония”: при Мутафова
съществуват разнообразни идентичности, силно изкушени (и) от
женската гледна точка към историята. При Памук всички те –
Щъркела, Парата, Убиецът, Маслината и пр. – в крайна сметка се
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срещат в образа на малкия Орхан, сина на Шекюре и Кара, който ще
запише тази история („Името ми е Червен”). Привидната
постмодерна автономност на разказвачите и гледните точки в
крайна сметка се концентрира в асиологизирания собствен писан
разказ. Така е и в „Бялата крепост” – Венецианецът и Ходжа
разменят местата си, на финала вече не е ясно кой кой е – всеки се е
превърнал в другия и Ходжа, станал Венецианец, ще напише
книгата „Турчинът, когото познавах”. Историята на Андрич пък е
значително по-камерна и по-„класически” разказана.
Пред съда на Голямата История и нейното справедливо
следствие ще дадат показания вече отдавна мъртвите свидетели и
герои на Мутафчиева, взели участие в историята на Джем Султан.
Историческият разказ, твърди Колингууд, изследва причинните
връзки, а източниците са свидетелства на очевидци.
Аисторическият метод се свежда до изследването на именно тези
свидетелства. Херодот и Тукидит например разказват така, като
че ли „подлагайки очевидците си на кръстосан разпит” 255 .
Историческото познание обаче е съвкупност от докса (мнение) и
епистема (знание). Историческият разказ би трябвало да е
„комплекс от събития, вътрешно завършен като сюжета на
трагедията”, който според Аристотел би трябвало да има начало,
среда и край. Необходимо е да бъде обозрим, а „в
хронологическите си рамки никое историческо повествование не
може да надхвърля пределите на човешкия живот” 256 . Какво
остава за един съдебен процес? Литературният разказ успява,
защото вместо да се съсредоточи в случващите се събития, той
постоянно се отвлича от тях, разсейва се постоянно „в търсене на
скриващия се зад тях урок на вечната истина...” 257 .
Партикуларистката история не се интересува от съдбата на
цялото човечество, това е твърде грандоманска цел за който и да
било разказвач – тя се вълнува от частната съдба на човека.
Такава е изследваческата стратегия на романа „Случаят Джем”.

255

Колингууд, Дж. Идеята за историята. София: Евразия, 1995, с. 27.
Колингууд, Дж. Идеята за историята..., с. 30.
257
Колингууд, Дж. Идеята за историята..., с. 35.
256

103

А застанали пред съда на Приватната История героите на
Орхан Памук ще разказват за съдбата на миниатюристите, дръзнали
да нарушат един художествен (оказал се всъщност верски) закон:
рисуването по подобие на западните майстори в перспектива.
Историята за прокълнатите художници-миниатюристи, които
умират от неизвестна ръка на техен събрат, ще бъде артикулирана
през призмата на разнообразни гледни точки, между които е изтрита
границата на човешкото, както и на живота и смъртта: Кара, Кучето,
Убиецът, Парата, Конят, Маслината, Пеперудата, Щъркела, Лелин
ефенди, Естер, Шекюре („Името ми е Червен”). Гледните точки на
хора, животни, предмети, на живи и мъртви са равноположени.
Постмодерният роман ще може свободно и безпрепятственоразбираемо да си го позволи. Да размести и размеси местата на
убийци и жертви, взаимно мотивирани от собствените си любови,
пристрастия, съперничества и омрази. Световете на видимото и
невидимото се оказват своеобразни реципрочни двойници. Земният
свят впрочем е едно очарователно място, в което се губят
очертанията на доброто и злото, красивото и грозното, възвишеното
и низкото, достойното и недостойното, смисълът и безсмислието.
Животът и смъртта. За да възтържествува накрая задължително
любовта.
Модерният български роман (буквално репресиран от
соцреалистическата и романтична тенденциозност на съвременния
канон в 60-те и 70-те, за който подобни размити граници и
представи априори не съществуват) експлоатира всички гледни
точки на вече мъртвите очевидци, които заговарят пред
„снизходителния” съд на историята. А „тяхната е лесна”, иронично
подхвърля романистката Мутафчиева, защото присъдата, която
могат да получат, е със сигурност „задочна и условна”258.
И така, пред съда на Историята в „Случая Джем” говорят
всички персонални явни присъствия, герои носещи до един
идентичността на другостта – била тя андрогинна или своечужда.
Всички те непрестанно разменят местата си и влизат в чужди роли,
чрез всички тях говори и авторът. Те са лицата на Двуликия Янус,
258
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взрян едновременно в разните посоки на света, но преди всичко в
себе си. Именно те имат думата тук, в нашия литературноинтерпретативен разказ.
1. Властимащите – свои и чужди.
Нишанджи Мехмед паша е великият везир в двора на
Мехмед ІІ. Романът всъщност започва с неговата изповед в
показания, тя бележи и формалната завръзка на романовия сюжет.
Когато Мехмед Хан ІІ Завоевателят предава богу дух, Нишанджи
скрива истината от войската. Гротесковото триседмично
представление от последния ден на неговото царуване (когато, вече
мъртъв, Мехмед дефилира пред войската, седнал в царствената
носилка) ще се разиграе повторно след години, когато ковчегът на
„багрянородния” Джем не ще намери покой. Нишанджи изпраща
конник към Джем със страшната вест и това е началото на бунта
срещу
законния
престолонаследник,
самото
„плъзгаво
съвършенство и самообладание”, „слабият сух и женствен, блед
умислен и потаен” Баязид. „Женска работа!” – ще възкликне по
повод образа на бъдещия султан Етем, син на Исмет, палача на
немия конник, който препуска към Джем. И двамата царствени
братя шехзаде всъщност са двете страни на монетата, те са
Двуликият Янус – артистични, безполови, женствени жертви на
съдбата. Властта има женско лице 259 . Баязид играе съвършено
ролята на светец и дервиш, опечален и бос върви след ковчега на
баща си. Неговата роля е коварно двулика – достойна и потайна, той
сам ще извоюва своята победа, в която „нищо не му е подарено”.
Везирът няма да дочака плодовете на своя дързък ход и ще разказва
така: „Убиха ме на 5-ти вечерта, 1481 година” 260 . Той е своят,
несбъднат вълшебен помощник в историята за Джем султан.
Убиха ме, за да не видя, да не преживея – е формулата на
романовата съспенсна рамка. Показанията и на властимащи, и на
259
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слуги носят печата на наративната формула на сказовия
повествовател. Те боравят с формулата говори се..., позволяват си
да дават оценки и да осветляват тъмната половина на историята
през себе си. Оттук нататък всички показания на свидетелитеактанти ще носят патоса на автокоментара, на проспекцията и
профетизма.
Великият магистър Пиер Д`Обюсон. В този роман героите
имат ясно историческо и езиково съзнание, те разказват и
едновременно записват хрониката за Джем султан, дори отправят
бележки под черта, т.е. те реално играят на повествователи, на
писатели съавтори, на хронисти на историята. Именно магистърът
на ордена на йоанитите Д`Обюсон ще ознаменува Джем като
„случай”. Храбрият непревземаем Родос, където попада Джем,
всъщност се оказва гнездо на сплетни и интриги, тайни планове,
низости и убийства, насилие и разврат, а братята-монаси-войни са
тъй оживени като пред „участие в съдбата на света”, „като че пред
тържището на историята”…261. Такава е цената на силната държава
тогава: „кама, отрова, доноси, изтезания”262, поне това е западната
логика. Магистърът Пиер изрежда имената на героите на своето
време във възходящ ред: Лоренцо Медичи, Владислав V, Чезаре
Бороджия, Фердинанд Арагонски и Исабела Кастилска, Николо
Макиавели. Коментарите на Д`Обюсон са апология на разума и
прагматизма, на свободомислието и двойните мисловни стандарти
на католицизма. Това е една теза, която, обърната към съвремието
на романа на Мутафчиева, играе много удобна и сполучлива
идеологическа роля.
През очите на родоските рицари йоанити Джем е видян
като „дивашкият принц, чиято просташка пъстрота би осквернила
реликтите на вярата” 263 . Високомерието, страхът и недоверието
властват в отношенията между Изтока и Запада. „Не се отърсвах
от отвратата си към тия диваци турци, сарацини и прочия
левантинска паплач…, – отбелязва героят – защото преди две
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години съдбата на Родос висеше на косъм заради същите тях”264.
Реваншизмът е вечното, отчаяно неизменно състояние в тези
отношения, в които обаче се намесва и чисто човешкото
отношение, преливащо в авторово резоньорство. Отричайки
Джем, йоанитът признава завистта на по-стария към по-младия.
Завистта, че никога повече няма да бъдеш Друг. Злорадството, че
можеш да поставиш преграда между личността, целуната от
съдбата, и живота, който й принадлежи. Да управляваш времето,
преобръщайки или спирайки го – изкушение за всеки властващ.
Или историческата завист на Запада към Изтока – така мразен, но
и толкова ревнуван.
В думите на великия магистър прозвучава една от найпламенните апологии на Византия не само в българската
литература:
„Византия!... Имате ли си представа какво бе Византия за
Средновековието?... Ренесансът на ХV век е само бледо
подобие, приписвайки си откриването на човека… Византия
бе мостът между двете цивилизации, блестящ мост…,
обществото живееше свободно от верски, съсловен
предразсъдък… Приемници на наследството, свалете шапки
пред Византия!...”265
Оттук насетне Византия ще се превърне в „носталгичната
тема на балканските литератури”266 въобще. Парадоксалният извод
на Мутафчиева е, че Западът получава своето освобождение от
стигмата, от комплекса Византия именно от Мехмед Завоевателя.
Колкото и парадоксален да е, този неин извод (при цялата условност
на разделението Изток-Запад, за която ни предупреждава Лари Улф)
тогава, в края на 60-те, е политически удобен на идеологическата
доктрина. Интересното е, че доста по-късно официалната българска
и западна историография (в лицето на Мария Тодорова)
потвърждава с лекота тази теза за очевидно съществуващото
противоречие. „Византия (…) след падането на Рим става
неоспорван център на цивилизования европейски свят. Западът е
264
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синоним на варварство, суровост и липса на изтънченост. Чак след
падането на Константинопол през 1453 г. и залеза на православната
църква (…) и най-вече с неповторимия икономически скок на
Западна Европа Изтокът започва да се възприема … като по-малко
привилегированата страна…” 267 . Вера Мутафчиева го казва поемоционално и задъхано-пристрастно: „Западът, отпразнувал
смъртта на Византия, беше се втурнал да отвземе своето в дележа на
световните блага” 268 . А това е търговия, производство и пътища,
политическа и икономическа власт, изкуство. В романа на
Мутафчиева Западът е видян като хищна птица, която „дояжда
наследството на Византия и Балканите” 269 – при това не с
благодарност, а с надменност към турците, именно към тези, на
които дължи това. Изтокът и Балканите трябва да бъдат
репресирани и държани като залог за спокойствието и напредъка на
Запада – онзи Запад, изпълнен с жестокост, презрение и досада,
който в крайна сметка има и наглостта да се обяви за „жертва на
случая Джем”. Жертви в този роман обаче са на практика всички. И
„няма изход за човека от капана на света” 270, както си мисли Джем.
Джон Кендал, туркопелиер на ордена Св. Йоан
Йерусалимски. Той свидетелства за включването на унгарския крал
Матиаш Корвин в преговорите за Джем – на страната и за каузата на
Джем. И обобщава, отново резоньорствайки: „каузата на източното
християнство била изгубена” 271 . Джем е разменната стока,
изключително скъпа, в сделката между Ватиканския престол и
европейските сили със съучастничеството на Османската империя.
Последното, което преследват западните сили, е „да пресекат
заплахата от турците”. Напротив, Западът обмисля „да заживее с тях
във взаимна полза”, въпреки усилията на иначе странния унгарски
„полуизточен и същевременно много ренесансов владетел Корвин,
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пожелал да смае Запада” 272 . Корвин е последният кръстоносец на
Запада.
Кендал се влюбва в красивия като арабски жребец Янош
Прюс – пратеника на Корвин – и така историята на мъжките любови
(Аз и Другият) лайтмотивно се повтаря. Привидно Кендал е
въплъщение на тоталната другост, но и той като чуждия източен
човек, търси собственото си потвърждение, оглеждайки се в
огледалото на андрогина. Любовта на Кендал е невъзможна, затова
той отмъщава, като играе двойна зловредна роля, осуетявайки, от
една страна, плановете на Корвин, от друга – на египетския султан
Каитбай и Джемовата майка (вземайки огромен откуп от тях). Третата
посока е включването на нежната груба сила, в случая – Джем.
Кендал ще вербува баронеса Филипина Елена Де Сасенаж за
осъществяване на пъклените западни планове. В романа отново
прозвучава фаталното ако и мотивът за фатализма на случайните
персонални случвания или неслучвания на съдбата в историята.
2. Поетите и влюбените:
Поетът Саади и поетът султан Джем. Впрочем на Джем
няма никога да бъде дадена думата, дори и след смъртта. Не само
в този роман. Никъде другаде.
„Разказът на историята е смес от факти и въображение”,
ни учи Лоуентал. Появата на поета Саади повече от всичко
разколебава конвенционалната структура на историческия разказ
и нашепва, че „историческото знание е трайно, но историята е
безсмъртна”273. Езикът, от своя страна (а Саади е рицар на езика),
умее да преструктурира образите от миналото, да обръща думите
в образи, да взривява линейното повествуване за живота.
Животът е овладял времето и пространството, руши бариери,
среща герои и съдби през пропастите на столетия. И всичко това
е в името на разбирането на историята, то винаги се случва отвъд
линейната природа на разказа, в диахрония. Саади идва от
миналото (три века по-рано), от чужда страна (Персия). Да,
действително миналото е чужда страна.
272
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Мъжете са си самодостатъчни. „Този някой друг не можеше
да е жена.”274 Ако жените са „лонг дюрé” на времето, защото те са
отъждествявани с любовта, възпроизводството, безсмъртието и
живота, то мъжете „са краткото време на битките” 275 , сегашното
време на смъртното битие. Саади и Джем обаче са обречени да не
водят битки, а дълги разговори за времето на живота, за изкуството
и … смъртта. Това реално ги вписва в лонг-дюре на историческото
време – протяжно дълго синхронно-диахронно и обемно.
„Екзистенциалният проект е надмогнал историографския,
субективният е над обективния”276, а романът на Вера Мутафчиева
зазвучава в настойчиво желание за диалог с Волтеровия „Кандид”.
„Случаят Джем” е филологически, но и джендер роман,
героите „пиянстват с поезия” и музика, а словото вълнува ума им,
фиксиран върху темата за въвеждането на балканската и
европейската история в историята на изтока. Същият онзи „Изток,
който живее чрез мисълта и словото, чрез красотата,… която е
нещо надплътско”277. В спора с хипотетичния Друг Саади е твърде
убедителен: „жената мълчи и ражда отчуждения”, жената, както и
чужденецът, са чуждите, които носят единствено оплодителната
стихия – те раждат или разнообразяват генофонда, но само
толкова. Джем е андрогинното съвършенство на Изтока, съзряващ
по-бързо от Запада. Но той е едновременно и Ние, и Вие, той
невероятно „младее и ще ни надживее, защото кръвта му не е
чисто турска, Джем беше наполовина сърбин и то по майка”278. И
уж не носи съзнание за своята християнска пред-памет, но никога
не произнася думата „неверници”, а предпочита „християни”.
Нещо повече, именно той произнася страшното (тенденциозно)
откровение: „Има какво да учим от християните. Защо, Саади, те
носят повече усет за справедливост, защо не приемат силата като
едничък световен съдия?” 279 Подобни „кощунствени” въпроси (а
274
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именно как статуквото на религията определя границите на
културата и дълбочината на мисълта) ще си задава векове след
Джем и няколко десетилетия след Мутафчиева Орхан Памуковият
герой Дарвиноглу от романа „Мълчаливият дом”.
„Нито си наш, нито си техен. – обаче си мисли Саади –
Поетът е винаги ничий и принадлежи само към вечното…” 280 .
Което не изключва прагматичното решение да се влезе в
Румелия, която който не е видял, не е пожелал. Думите на Лудия
Спахия от Румелия идват тъкмо на място, за да бъде призован
Джем да поведе гърци, арнаути и българи срещу тиранията на
Баязид. Блажени илюзии… Джем обаче си задава въпроси: „Кой
съм аз всъщност?” Това не е въпросът на Победителя, а по-скоро
изкушението на Мъдреца. И въпреки че Изтокът и Западът
взаимно се допълват с качества и грехове, колаборацията между
тях никога няма да даде плода на историческата победа в битка.
Разпознал в себе си милосърдието на християнина („При тях,
Саади, убийството е смъртен грях!” 281 ), Джем ще прекъсне
предварително всички свои пътеки към престола.
Саади разказва трескаво-неподредено, емоционално,
непрестанно лутайки се между финала и началото. Неговият разказ
изповед е изпъстрен с проспекции: „покрай страданието на Джем, аз
умрях удавен на 38 години, но живях невероятно пъстро като за
правоверен” или пък „Джем щеше да умре удушен или отровен…”,
„Пратеникът пристига, настръхнах цял, ето го…” 282 и т.н. В тези
изблици на искреност, на документална фактологичност и
аналитизъм, коментарност и изповедност изкусително прозира
лицето и гласът на авторката. Сказовостта е репресирана от
невероятно силната авторова волева позиция. Така Саади се
превръща във всевиждащ, провидял, преживял, но съзнателен
епически певец на бойни подвизи и слава, а също и лиричен глас на
историята, камерен певец и влюбен поет. Не на последно място
Саади е семиотикът, който пръв и единствен разчита Джемовия
ужас от историята и материализирания й образ – границата: „той
280
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съзнаваше ужаса, който му предстоеше, и си даваше сметка, колко
безвъзвратно е да прекрачиш границата”. Саади резоньорства: „Не
всеки, който съзнава нещата, е способен да ги измени, не се сърдете
на Джем. Не отделният човек прави историята” 283 . Именно
резоньорстването го превръща в ключова фигура, в първостепенен
герой-разказвач в романа „Случаят Джем”.
В откровенията на Саади има и немалко историческо и
културологично резоньорство. Защото той е посланикът на
Изтока. И посланикът на романовата концепция. Например:
„Изтокът бе нещо велико… В неговите безбрежни
империи се говореха по 10-ина езика,… 2-3 вери,… много
ереси. … войниците ставаха императори – но никой никога
не успя докрай да се справи с човека… родения с право на
щастие. … За 10 века западнякът не се научи дори да се
къпе… разкошните бани, строени от Рим, бяха оставени на
бавна разруха… Ние му продавахме подправки, благовония,
коприна,… научихме го да разсъждава. Ние бяхме възпитани
другояче – … граждани на света,… земята е едно цяло, а
човекът – неин венец. (…) Той има право на земно щастие и
то е самоцел.”284
Образът на Саади е сложно-смесен, своечужд,
едновременно лесно вградим в чуждия западен модел. Той бързо
научава френски, за да има Джем доверен тълмач, а тесните
франкски дрехи му стоят невероятно добре. Той искрено страда,
че никога не го приемат като един от тях, но накрая с риск за
живота си напуска техния свят, за да се завърне при своите и
започне живота си отначало. Знаейки, че е обречен, той сам
наивно се предава. Бидейки невероятно лоялен и идентифициран
с любимия господар, той хладнокръвно го изоставя и тръгва
след… себе си. Спасява себе си. Тръгва след мъдрия съвет на
трубадура, според когото светът трябва да запомни поета, а не
султана. Кой ще си спомня след векове за Джем? Никой. Но
всички ще питат защо цели седем години Саади не изпя нито
една песен. Въпросът за смисъла на събитията в историята и
283
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прагматиката на историческите случвания е концептуален в
романа на Мутафчиева. Затова Саади е неговият централен образ,
той е вечно изплъзващият се двойствен образ на другото Аз.
В петото показание пред съда на сцената излиза
родоският чужденец – бившият Брат Бруно – Френк Сюлейман,
отрекъл се от християнската си земя и вяра, изгубил се, за да се
намери в исляма и Джемовия двор. Името Соломон-Сюлейман
симптоматично го обвързва, сдвоява-разделя с предишното и
сегашното му амплоа, сам той приел за себе си силата на
мъдростта. „Блажени са малките духом” – с тези думи той докрай
ще остане загадка за новите свои. Друговерец-изменик, човек без
родина, избрал да бъде навсякъде чужд, Френк приема каузата на
Другия за проява на висшата справедливост. И сам той се обрича
на лоялност докрай – а лоялността, знаем, е сред най-тачените
добродетели на Изтока.
Сигурно не е случаен фактът, че именно такъв мислител,
носител на духа и кръвта на Балканите, и на съзнанието за
културна двойственост и другост, чуждост и различност като
Цветан Тодоров дефинира процеса на приемането и познаването
на Другия. Съществуват четири степени на приемането на
Другия, твърди той: Откриване, Завладяване, Обичане и
Опознаване. Интересно е, че ги подрежда точно в този странен
порядък – опознаването следва най-накрая. Защото „по-високата
степен на разбиране” може да унищожава точно толкова
сполучливо, както и тоталното неразбиране. А пък разбирането
не винаги върви заедно със симпатията. „Парадоксът на
разбирането, което убива лесно, би могъл да се преодолее, ако в
същото време наблюдаваме у тези, които разбират, една напълно
отрицателна ценностна оценка за другия, ако успехът в познанието
беше неделим от един аксиологичен отказ.” 285 И в случая няма
никаква разлика в актовете на приемане-неприемане спрямо
сюжетите – дали ще става дума за индианци и конквистадори
(сюжета на Цветан Тодоров) или османци и европейци, мюсюлмани
и християни католици (сюжета на Вера Мутафчиева). Така, център
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на романа на Мутафчиева се оказва проблемът на другостта, езиците
на другостта и разбирането. Помюсюлманченият брат йоанит Бруно
се превръща в Сюлейман. Той се оказва най-солидният медиатор
между световете и внушава на Саади да научи френски. Много
скоро Бруно-Сюлейман – впрочем може би най-драматичният образ
на романа е именно той, религиозно-синкретичният противоречив
дух на справедливостта и истината – няма да е между живите. А
Саади, усвоил езика на франките, буквално ще превежда господаря
си през царства, интриги, през живота и смъртта. Дори и през
любовта той ще бъде неговия единствен „тълмач”, разказвач и
вълшебен помощник. В романа Саади се оказва най-репресираната
фигура – на обичащия-неразбран. Той разбира и приема всички
светове, но те отказват да го приемат. Джем не разбира световете,
може би точно това му помага да се влюби истински в Елена
Филипина. За нея пък обичта съвсем не е „илюстрация на вярата” –
тъкмо обратното. И тя ще намрази заради собственото си
предателство всичко и всички – и себе си, и своя Бог.
Пред смаяния от възторг и възхищение детски поглед на
малкия Савойски дук Шарл Джем се изправя като източен
приказен принц: „два сродни свята” (на поета и детето), които
искат да се разберат без преводач. „Единият бе роден да създава,
а другият да слуша приказки.” 286 В сладкия миг настояще
Изтокът бяга от миналото в спорадичните детски и влюбени
доверчиви обятия на героите Шарл Савойски и Елена дьо
Сасенаж. И ще се родят онези стихове на Джем, които западният
човек никога няма да проумее, но ще усети, че са велики:
„Ние сме безсилни пред съдбата, / наш е само мигът…/ Вдигни
тази чаша, о, Джем от Джемшид!/ Сега сме в прекрасната
Франция/ и всичко ще реши за нас съдбата./ Оставете короната
на Баязид,/ защото мой е светът, целият…”287
Западът, макар и влюбен, ще се развлича с Джем,
сътворявайки легенда за него. Легенда, в която ще повярва сам
Джем. Трубадурите ще запеят песни за него (сам той е трубадур),
той е загадката на Изтока, „син на самия ужас и принцеса – негова
286
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жертва”, сам той „жертвено агне”288. Изтокът е вгледан в себе си, себе
си обича и понася сам себе си. Джем е „влюбен в образа си”, твърди
романистката, а зад този образ се крие загадката на двойничеството. В
персийския епос името на епическия герой Джамшид първоначално
означава „близнакът-цар”, въпреки че в самия епос отявлени
близначни мотиви не са установени. Джем, това е Джамшид (или
Джамшéд – на фарси). Впоследствие темата за близначеството се
свързва в културната традиция с темата за двойника. Джамшид бил
онзи персийски шах, чието седемдесетгодишно властване е известно
като „златния век” на персийската култура. Но злият Ахриман вселил
гордостта в душата му, а Закх шах го нападнал и убил. Оттогава се
възцарило хилядолетното царстване на злото...289
Вгледан единствено в себе си е Изтокът. Унесен в танца
сема, той остинантно описва кръга на собственото си съвършенство.
Джем е едновременно Янус и Нарцис. Мъж и андрогин.
Порасналият инфант. Шарл е неговото минало, Саади е настоящето
му. Той няма бъдеще. Но затова пък е безсмъртен в състоянието си
на непрестанна промяна и възраждане, преминаване от един в друг.
От мъжко в женско начало и обратно290.
Саади е раздиран от ревност по Джем, който е влюбен в
света. Поредица от загадки и любовни мелоинтриги (извън ДжемСаади) оттук нататък ще изплитат романовия сюжет. Такава сложна
поредица от епизоди плете разказвачката Мутафчиева: съдбата на
младия монах йоанит (който предава страшната съглашателска
тайна на братята, а загадъчната му смърт е възпроизведена почти
като в „Името на розата”, макар и този роман още да не е написан),
сюжетната линия около съдбата на Сюлейман (зловещата му смъртсаможертва в крепостта Румили) и т.н.
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Джем-Саади-Шарл-Сюлейман е сложен четириъгълник на
любовта и общите съдби на изгнаничество и чуждост. На
двойничеството. Това са четирите лица на едно и също Аз:
османецът-сърбин, персиецът-османец, французинът-детенеистинският крал и потурченият италианец. Смъртта на
Франка Сюлейман отчуждава-сближавайки всички, всеки сам за
себе си губи вярата в своя бог и започва да губи себе си. Всички те,
и четиримата, пият от общата чаша на Джем и виното, и горчилките
на живота, и вероломната отрова.
На финала Саади е научил не само езика на франките, на
чуждите. Той се преобразява „наполовина във Френка, наполовина в
Д`Обюсон”, разигравайки театъра, който ще го отведе в гроба. На
моменти този театър е мелодрама (когато Джем е опиянен от
хашиша и болен, Саади безкрайно страда от самота, и мечтае да
бъде поканен за Рождество в християнски дом). В други ситуации е
гротескова демонична картина на зле режисиран карнавал (когато в
църквата съзерцава глинената статуя на Кръстителя „с оцъклени
очи” и му се плези; или пък когато учи подарения на Джем папагал
да повтаря до захлас „Бог е един и няма друг” – ясно е, че отдавна
всички богове са мъртви). В трети случаи е трагедия (когато се
отрича от кумира си – вече деградиралия Джем, и се прощава с него,
а всъщност – със себе си).
Саади ще загине, когато остане без роля, когато намери
себе си и признае, че е Поетът Саади. Без да е изпял нито една
песен на чуждия френски, който така съвършено владее, той, уж
гражданинът на света. На финала отзвучава песента на трубадура
Рение: „Кой ще възмезди човечеството за това, че поетът Саади е
мълчал цели седем години?...” 291 Само родният дом внушава
песен. А какво струва цялата написана Голяма история пред
ненаписаната и неизпята малка песен на поета?
3. Медиаторите (посредници-благодетели-убийци-шпиони):
Каитбай, египетският султан. Негов е реваншисткият
глас на историята. Реваншът не изключва мъдростта. Това е
Броделовата мъдрост, дефинирана в метафората на „угасналия
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Арабски изток” 292 . А негов е гласът и кръвта на Абасидите,
последните от великия Арабски халифат, дарени със светостта поне
колкото „римския престол за вас, неверните” 293 . В думите на
доброжелателния благоразположен и състрадателен султан четем
патоса в отношенията между дивия Изток и цивилизования Запад.
„Османците са нов вид диваци и смешници, подобни на
кръстоносците.”294
В новия пристъп на историята Каитбай гледа в бъдеще
време, а Джем е поставен в сложната конфигурация на вражди
между османци, египетски мамелюци, родоски рицари йоанити и
европейски короновани глави. Така в романа се разкроява
съдбата на цялото Средиземноморие. Като истински художник,
като един нов Омир Каитбай рисува най-незабравимата сцена в
романа: прощаването на Джем с майка му. Тя много напомня на
прощаването на Хектор с Андромаха. Султанката полуколеничи
пред седлото, от което той, пълководецът, така и не слиза,
прегръща бедрото му и повдига новороденото му дете за
прегръдка. Изтокът е вцепенен от подобна красота и ужасяваща
смелост: „три издънки на чужда, неразбираема за нас кръв… не
крият своята мъка и надежда,… не се боят да покажат слабост”295.
Силата на чуждите е в слабостта – осмислена, дефинирана,
призната. Каитбай ще отнесе в гроба своята историческа вина и
гузност. Отново прозвучава невъзможното Ако. „Ако бях
застанал твърдо зад гърба му…” е привидно наивната и
драматична равносметка на последния арабски халиф пред съда
на историята. Но това е всъщност драмата на разполовения Янус,
на разрушения универсален културен модел на Изтока. Араби и
османци са обречени, а залезът на Изтока, при това именно в
зората на неговото възшествие и въздигане, е осмислен в
призмата на поредната проспекция от разказа на Мутафчиева.
Романът „Случаят Джем” притежава откровено
авантюрни запаси от епизоди-експликации, водещи читателя към
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така примамливите територии на романа пикареска, романа на
тайната, приключенския роман. Типична фигура в това
отношение е Батиста Спиньола, разбойникът-каналджия,
който помага неуспешно на Джем и Саади да избягат от своите
замъци-затвори, героят, който е в колаборация с екзотичния
спасител крал Матиаш Корвин. Той пък ще се отдръпне от плана
в последния момент и впоследствие историята ще го възмезди с
внезапна смърт и забрава. Покрай такива маргинални образи на
герои-разказвачи в романа се извежда интересната концепция за
героя на историята в сянка.
Хюсеин Бег, пратеник на Баязид. През неговата гледна
точка се дефинира раздвоението на Изтока: Баязид-Джем. Неговата
позиция е на достойния източен човек, воден от превъзходството на
победител, но отвратен от съучастника си в мръсната сделка брат
Д`Обюсон. „Днес ние и християнството преговаряме, търсим общ
език и това са парите.”296 Впечатлява смелостта на Мутафчиева да
взема страна в тази така проблематична антиномия и опасните й
послания (не само за края на 60-те години) към читателя чрез
думите на героите. „Аз съм принуден да заложа върху доброто на
техния свят”297 – наивно възкликва Джем, узнавайки за златото на
Баязид, плащано за собственото му изгнаничество. Същевременно
злото в света на Запада виждат и тези от Изток, но повече тези от
Запад, саморазкривайки се. Изповеди и катарзис носят в себе си
разказите на всички очевидци на историята за Джем в романа, без
изключение.
Никола от Никозия. Той е Убиецът на Саади, който
разказва. Който застива, зашеметен пред истината и достолепието
на Поета, отказал се от живота и света. „Аз съм Саади. Защо само
мен никой не търси, защо само аз не бързам за никъде? Ето това е
изгнанието, приятелю…” 298 Убиецът не е хладнокръвен, но
изпълнява задачата си. И разказва последователно-аналитично и
изчерпателно, точно както по-късно ще разказва и Убиецът в
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„Името ми е Червен” на Памук. „Така завърши твърде дългото
завръщане на поета Саади.”299
Антоан де Жимел, началник стража. Маргиналните
герои са най-смели и независими в разсъжденията си,
безпощадни в изводите си. Понякога историята ги възнаграждава
с високи постове, друг път ги низвергва. Ахмед Хамди Танпънар
разказва историята за Коджа Мустафа паша, личният бръснар и
портиер на Баязид ІІ, който бил изпратен в Италия да отрови
Джем Султан, за което след това станал везир... 300 Изборът на
Вера Мутафчиева обаче пада върху западния типаж. А думите на
Антоан, стражът и убиецът на Джем, обобщават духа на времето:
„Това бе петнайсетият век; той не приличаше на
девически манастир. Но онуй, което бяхме чули, надхвърляше
дори петнайсетия век с Борджиите, Медичите, Савонарола,
Инквизицията, Макиавели – надхвърляше човешките
представи! Султанът на най-великата империя предлагаше на
Христовия наместник бакшиш срещу убийство…, а Западът
сам да пречупи оръжието си срещу триста хиляди дуката! (…)
Заради един изгоден мир срещу цяла Европа!”301
Антоан е реалният отровител на Джем, него призовава
Джем като „Саади”, от ръцете му ще подейства
бавнодействащата отрова – подобна на бавното източно време и
бавната смърт на Изтока – толкова рядка, далекоизточна и
скъпоструваща. Каквато е цената и на самата Европа.
Аяс Бег, предводителят на Джемовата свита. Именно
той, оцелелият и верен бег, внушава на Джем, че трябва да потърси
Италия като убежище и го обрича на папата, т.е. – на смъртта. Той
произнася култовата резоньорска реплика: „Западът за нищо на
света не ще позволи възраждане на Сърбия, Византия,
България…” 302 . Аяс участва в нечистата игра на сделката между
Родос и Ватикана, показвайки фалшивото писмо от майката на
Джем. Той участва като предрешен християнин в отвличането на
299
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Джем, предавайки Своите. Подобно на театър на сенките, Джем
съзира персонифицирания Ужас под християнската хоругва, поел на
кръстоносен поход срещу империята – срещу своите. Смяната на
ролите в историята се оказва фатална, а нейният карнавал ще
унищожи достойнството и истината у човека.
4. Женската гледна точка към историята.
Селджук Хатун е царствената леля на братята Баязид и
Джем. Тя изпълнява същата двойствена мъжко-женска и
персонажно-разказваческа (безстрастна) функция на катализатор в
историческите събития, на посредник между властимащите, но и
между мъжко-женските роднински светове в един консервативен
патриархат. Много подобна е функцията на чуждата, на еврейката
Естер (вестителка, сватовница, вълшебен помощник), в романа
„Името ми е Червен” на Памук. Лелята е наместник на майката в
архаичните общества. Тази царствена леля говори като „стар
войник”, тръгнал да се сражава не толкова за любимия си
племенник, колкото за държавническа кауза. Тя, подобно на Зейнеб
Хатун, сляпата поетеса, титулувала Джем „султан на поетите”, ще
му предрече бляскави победи, но единствено ако посегне сам към
тях. Възрастните жени ще напътстват и управляват младия
държавен мъж, това е обичайно-правният статут на жената на
Изтока, самооблякла се във власт в едно, уж строго патриархално, а
всъщност матримониално общество и култура, заредена с
екзалтиран пиетет към жената и женската мъдрост. Всъщност, така
погледнато, Другостта в романа „Случаят Джем” е изведена найубедително именно по линия на иначе толкова лаконичните женски
образи и лица. Другостта и съпротивата на Изтока спрямо
статуквото на Запада има нежен и загадъчен женски профил в
романите на Мутафчиева.
Царствената леля тук например се бунтува срещу
вредния, наложен по модел на коварните византийци, обичайно
правен модел на монархическите братоубийства, който е на път
да отсече дори „Джем, най-здравата издънка на Мехмедовия
двор” 303 . Определяйки деянията на властта презрително като
303
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„мъжки работи” 304 , тя сама не подозира, че артикулира
метафоричната антиномия между мъжкия, безкомпромисно
прагматичен и студен Запад, и женствения, затова и жалостив,
сантиментален, топъл, съзерцателно-лиричен Изток. И затова е
странно как женската сила и мекота на Джем импонира на
мъжкия й разум и консервативност. Патриархално консервативна,
лелята ненавижда женствения, подобен на „момиче за
омъжване”, Саади: „такива най-ги мразя, полумъже поети” 305 –
отсича тя, виждайки в него биологическия крах на Мехмедовия
род. А според логиката и държавническото поведение, силата, а
не правото, е най-същественият аргумент. Недопустимо е
империята да бъде разделяна, но пък животът е по-ценен от
царстването. Това е чисто женската логика. Селджук Хатун е и
противоречива по женски. „Обичах го, защото така малко
приличаше на всички нас”306.
Филипина Елена де Сасенаж, любимата-шпионка. „За
Джем аз бях необикновена – възкликва компрометираната в
обществото щерка на Барон дьо Сасенаж – и отстъпвах пред целия
чар на Изтока, пред приказното му великолепие и загадъчната му
сила…”307. Тя е видяна първо през смаяния поглед на Саади като
въплъщение на странностите на Запада и разпуснатите му нрави. А
те са навсякъде: в свободното поведение между жените и мъжете, в
откритите деколтета и разпуснатите коси, но и в повдигнатите поли,
в маниерите на язденето, общуването, баловете, откритите срещи и
трапези, където безпрепятствено мъже и жени флиртуват и се смеят.
На изнесените на показ като че за продан жени, което не би
трябвало да ги ласкае, а напротив – унижава. „На тия хора са нужни
векове, за да ни достигнат, те още не са дорасли за човешкото
приличие,… те изнасят на показ най-съкровено сладкото в своя
живот.” 308 Изумление и съжаление – това предизвиква у Саади
плоското тяло на госпожа дьо Сасенаж, безличната й, безцветна
304
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хубост, грацилните кости, китки и глезени (които за ужас се виждат)
и надприличната й възраст на неомъжена жена. „Ние предпочитаме
по-ярките жени, но пък тук всяка е някак отделна, неповторима”309 –
ще възкликне захласнат ориенталецът. Несъзнавайки, че пред него
всъщност стои идеалният мъжки лик, мъжката проекция на света –
активна, еманципирана, динамична, конструктивна, коварна и...
лоялна до край.
Присмех и обида, взаимно осмислена обида към света
обвързва Елена и Джем. Грешницата Елена, прелюбодействала с
оръженосеца на своя баща, е изправена без избор пред задачата да
бъде шпионката и предателката на Джемовата любов. Оттам нататък
пътят й към манастира е гарантиран. Но не и прошката, в крайна
сметка измолена от самия римски папа. Прошката обаче не носи
катарзис. Елена се влюбва мелодраматично в Джем, усещайки
неговата „естественост”. Джем търси верния код на общуването с
Елена – тя се държи странно предизвикателно-двусмислено,
страдайки поради принудата на изменническата си роля. Той я
приема като своето органично второ Аз – „по-добро, поизстрадало”310, включвайки в странния драматично-любовен диалог
и посветения преводач Саади. Тяхното ехо в тази голяма и странна
любов между трима.
Джем има две други Аз, бидейки рожба на кръвосмешението
между Изтока (исляма) и Запада (християнството, макар и източно),
мелез между епикурейство и стоицизъм, русота и мургавост. „Не
беше ли целият му живот доказателство за това, че мелезът си
остава ничий – той сам не успява да оглади ръба, дето се срещат
двете му половини, защото иска да го приемат цялостно нашите или
чуждите.”311 В Елена Джем намира различното, липсващото късче
на своето съвършенство, на своята пълнота. Съвсем по женски той
се до-конструира чрез Елена. Чрез нея се проявява и неговата
западна кръв – в страстта му по жени. Ако Саади е източното му Аз,
Елена е западното. В нея, той се оглежда отново в себе си. Тя е
съвършено съзнатата, позната и приета Другост. Елена съзнателно
309
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го стимулира да участва в костюмната драма на историята – такива
са трескавите преобличания на Джем ту в ловния или пък източния
костюм, ту подобен на рус франк, ту досущ като Харун Ал Рашид на
първата си сватба. Чуждите дрехи вещаят раздяла. Чужди дрехи се
обличат единствено на сцената. По този повод Уилям Милър пише:
„Въпросът за костюма в Близкия Изток означава повече от просто
художествен интерес; забелязал съм, че ориенталецът лесно се
дезориентира морално, когато влезе в западно облекло”312. Но това
вече се случвало и със западни хора, дегизирани в странните
ориенталски дрехи. На Елена дьо Сасенаж се посвещават дори
стихове, защото „западните жени не са само жени”. И не могат да
бъдат купени с комплименти или скъпи бижута. Накрая Елена ще
намрази и своя Бог, и Божията майка заради собствената си низост.
Заради неблагодарността си пред източните хора, които за Запада са
просто „тор, върху който цъфтеше нашата сила, търговия,
култура,… самочувствие” 313 . Елена също се изкушава да
резоньорства – при това съвсем разбираемо, от позицията на
женската гледна точка в историята. Тя е съкрушена от самата себе
си пред „двамата единствени човеци”, които някога е срещала в
живота си. И те са чужденците, другите, различните: „единият ме
обикна, вторият ми прости без упрек…”314.
Романът „Случаят Джем” е роман за живота и смъртта. Но
повече за Смъртта, която, по думите на Ахмед Хамди Танпънар,
не оставя така лесно хората, които са усетили дъха й толкова
отблизо. „Рано или късно ги пресреща отнякъде и ги кани на
трапезата си. Само им напомня, като не може да направи нищо
друго!” 315 „Случаят Джем” е роман за Вечното завръщане в
малкия свят на човека, където няма алтернатива, където не
работят формулите какво би станало, ако и ако можеше…
Това са фикционалните, литературни и мелодраматични формули
на несбъднатата хармония. На фикс-идеята за щастие, която е
толкова много източна и толкова малко западна. Впрочем,
312
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съмнително е, доколко тези идеи работят в съзнанието и градят
голямата история на човечеството.
„Случаят Джем” не е исторически роман, а роман за
историята на човека. Историята се прави от този, който я разказва. А
тук разказват не владетелите, не султаните, папите и кралете.
Разказват шпионите, разбойниците, слугите, спътниците и
тъмничарите, пратениците и вестителите, убийците и неверните
любими. В този смисъл неважен остава и образът на Джем, и на
Баязид, и на папа Александър Борджия, и на тъй важния за
християнската кауза крал Матиаш. На преден план в диалектическия
маниер на Вера Мутафчиева е не личността, а безличната или
исторически невъзможната фигура в историята. Фигурата на
антигероя. Фигурата на Другия. Една органично усвоена фигура на
балканския историчен човек. Това е роман за драмата на собствената
ни разпозната, обикната или отхвърлена Другост.
Приключила е за героите на романа драмата на живота, за
да се вдигне завесата пред драмата на историята.
***
Граница, другост и двойничество. Съществува интимна
връзка между паметта и границата. Освен всичко друго, тя
символизира и „непрекъснатото завоевание на цивилизацията срещу
варварството”, тя „периодически служи за трамплин на
националния подем”316. Защо тогава толкова драматично възприема
преминаването й Джем Султан в завръзката на романа „Случаят
Джем”? Очевидно тя вещае някаква екзистенциална покруса? Дали
защото отново в плана на колективното възприятие, тя „е символ на
миналото, олицетворение на историческото нещастие, свързано с
националната съдба” 317 ? В случая това е колективната ни обща
европейска или балканска съдба.
В романа на Мутафчиева „Случаят Джем” (1967 г.), но и в
„Бялата крепост” (1985 г.) на Орхан Памук, границата –
териториална или пък времева – е осмислена като съдбовна
316
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проекция и промяна. „Пътувахме от Венеция за Неапол, когато
турски кораби пресякоха пътя ни.” 318 – така започва романът на
Памук. Това е границата, прокарана между идентичностите на
Венецианеца и бъдещото му Пленничество. Тази граница е
начертана от страха: „След години често си мислех: уплахата на
капитана промени целия ми живот”319.
Героите на Памук много приличат на героите на
Мутафчиева от „Случаят Джем” по непреодолимия си фатализъм.
След години Венецианецът ще си спомня другото си име,
майката и годеницата си, които са останали някъде там, в светасън, в пространствата на другото му Аз. Още на борда на
похитената от турците галера той започва да лъже и да си
въобразява непрестанно някакви свои различни идентичности: ту
е лекар, който чудодейно спасява болни (но целта му е всъщност
да опази собствените си книги и живот), ту е учен, ту съвестно
готвещ се за мюсюлманин праведник, който учи турски. Но
никога „обикновен роб”. Подобно на Мутафчиева, и Памук с
лекота преодолява векове и исторически обстоятелства (които
историко-фактически разделят реалните герои Джем султан и
поета Саади), срещайки героя си с непознат безрък испански
пленник. Пленникът разказва позната нам история – за дядо си,
попаднал в плен, но „след освобождаването си успял с оцелялата
ръка да напише рицарски роман” 320 . Алюзията със Сервантес е
безспорна, а литературната мистификация, която разчита на разказа
на Пленника („Дон Кихот”), на историята и съдържанието на уж
неизвестен ръкопис или пък безкрайното множество измислени
истории, които спасяват живота на своя разказвач, очертава
двойствената природа на романа на Памук, но и на самия романов
жанр. В друг метатекстов дискурс самият Орхан Памук ще
разсъждава върху персоналната си обреченост да съпреживява
непрестанно темата за двойничеството, бидейки сам зодия
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Близнаци321 или мислещ себе си като медиатор между литературата
и езиците на Изтока и Запада.
Сред книгите, които Флобер мечтае да напише по време на
пътешествието си в Ориента, е и „Арел бей” – история, в която
„цивилизован западняк и варварин от Изтока постепенно си
заприличват, като разменят местата си”, твърди Памук в романа си
„Истанбул. Спомените и градът” 322 . И без да предлага директна
аналогия със собствения си сюжет от вече разказаната история на
„Бялата крепост”, той провокативно ориентира-раздвоява читателя
си да мисли романа му като двойствен продукт на тази щастлива
среща между културите на Изтока и Запада. Първата среща на
Ходжа с Венецианеца е покъртителна, защото и двамата разпознават
себе си в другия: „Влезлият в стаята дотолкова приличаше на мене,
че направо не беше за вярване. Това там бях аз! Но без брада.”323
Абсолютното двойничество предстои тепърва да бъде преживявано
– двамата с Ходжа ще бъдат съмишленици в проектите на пашата и
султана (”Щели сме да се допълваме!” 324 ). Отношенията между
двамата се задълбочават, но в тях непрекъснато има нещо
недоизказано, някакво дебнене и скрити помисли („наблюдаваше ме
така, сякаш искаше нещо от мен, (…), сякаш си играеше, сякаш
експериментираше с мен,… тревожех се, че не долавя нашата
прилика, … усети моята резервираност,… разбрах, че ме презира и
се ядосах.”325). Двамата са обвързани от далечна близост, подобна на
земята и Луната, накъдето отправят те своите фойерверки.
Постепенно общите им интереси ги превръщат в „добри
побратими”, от които Венецианеца се чувства като „по-големия
брат” 326 . Което е съвсем естествено и близко до ума – Западът
винаги е имал подобно самочувствие пред Изтока. Постепенно
Ходжа научава италиански и изчита книгите му, след което
Венецианеца губи своето превъзходство. Изповедният тон на героя,
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както и идентичните сюжетни маркери, много напомнят за
отношенията между Джем и Саади, в които има и любов, и
лоялност, но и една скрита разделителна линия на двойничеството, в
което се таи съперничество. То е болезнено и носи ревност, тъга,
ярост, наслада. (За разлика от Ходжа и Венецианеца, Джем и Саади
физически и визуално са пълни противоположности – високият
русокос и синеок османо-сърбин и смуглият черноок персиец.) През
подобни полюсни чувства и настроения преминават героите на
Мутафчиева и героите на Памук. За да си разменят на финала и
екзистенциалните роли.
Пред очите на пашата непрестанно се мержелеят, смесвайки
се, лицата на Ходжа и Венецианеца, подобно на „близнаците, дето
били обърквани от собствената си майка” 327 . Тяхната физическа
прилика, но и духовната им съ-посветеност ги превръща в
съперници за вниманието на падишаха: „миловидно дете с червени
бузки и ръст, съответстващ на възрастта му”328. То е обсебено от
мъдрия и интересен чужденец, който знае всичко за небесните
светила и стъклените сфери, за снега, за звездите, облаците и
гръмотевиците, за болния лъв, за часовниците, за розовите летящи
котки… Междувременно в султанската градина се раждат лъвчета
двойници и Венецианеца трябва да разтълкува тази поличба. Джем
не разчита на поличби, а на своето друго Аз – на своя тълмач
(преводач) Саади.
Венецианеца сънува сън – двамата с Ходжа разменят
дрехите и местата си: „вместо мен в родината ми отива той, жени
се за моята годеница, на сватбата така и не забелязват, че аз съм
той, аз пък от своето кътче, облечен в турски дрехи, гледам
веселбата…”329. Родните му така и не го разпознават. Споделеният
сън предстои да се сбъдне. Джем и Саади участват не на сън, а
наяве в гротесковия карнавал на преобличанията и промените – на
Изтока в Запад и обратно…
Венецианеца и Ходжа споделят мъжките си интереси, но
никога не говорят за жени. „Гордеехме се с мъжките си връзки, –
327
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пък казва Саади за източните хора – те ни издигаха над
плебейската ни зависимост от жената.” 330 Затова пък и двете
двойки се взаимозареждат с вдъхновение за творчество,
изпитвайки злорадо чувство по неосъществения Друг: „ден подир
ден с удоволствие наблюдавах как се топи вярата му…”331. За да
се открие нова идея, само негова, но оказва се, че това е въпрос,
който вълнува хората „там”. За Венецианеца „там” е все още
Изтокът. „Защо съм, какъвто съм?” 332 Двамата ще потърсят
отговор на загадката на загадките в огледалото (мотивът Нарцис),
за да открият разковничето на бъдещето. За всеки от тях то се
крие в съдбовното решение на Другия да бъде себе си или не.
Венецианеца е откровен пред своя Ходжа и му разказва опасни
сънища: как се споразумява с двойника си, съзирайки лицето му
сред мрака, как преживява смъртта на своя приятел от детинство,
за ужаса от писането и мисленето „заедно”. Проявеното към
Ходжа любопитство обаче го кара да избухне – Изтокът не обича
да навлизат в непроницаемостта му. Но загадката на мисленето
по аналогия е патент на аналитичния Запад: „така, както човек
наблюдава своя външен вид, вглеждайки се в огледалото, по
същия начин може да открие и своето естество, наблюдавайки
дълбините на собствените си размисли”333.
Джем и Саади проникват един в друг по интуиция. Ходжа
и Венецианеца – по логиката на рациото, на блестящата аналогия
на равнопоставеността. Ако Джем и Саади възпроизвеждат
куртоазния модел Рицар-Оръженосец, то Ходжа и Венецианеца
са аналогични на античния модел Учител-Ученик. Плътските
хетеросексуални желания ги разделят, духовните им интереси ги
сдвояват. Отричането от себе си ги води към другия: „Вече не
презираше мен, понеже презираше себе си; струваше ми се че
най-после съм открил усещането за равенство помежду ни…”334 –
откровеничат героите на Памук. Това равенство е схванато
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порочно като близначество, обратност, а провидението не
закъснява да изпрати и наказание – чумата. „Ще умрем заедно!” е
логото на тази странна любов на Памуковите герои, която не е по
силите на здравия западен разум, но безкрайно много изкушава и
плаши двамата. Въпреки че за източния човек тя е обичайна, за
западния – несвойствена.
Подобно на Джем и Саади, Ходжа и Венецианеца
преминават през множество инициациионни препятствия
(изследване, изпитание и страдание, пленничество и свобода,
бягство и завръщане) – толкова много и толкова концентрирани, че
да направят идеала за духовното сливане и телесна идентификация
достоверно постижим. В плен и изгнание Саади вече не може да пее,
Джем не пише стихове без Саади. Тяхната раздяла се превръща в
реална физическа смърт. Венецианеца вижда бъдещето си не във
Венеция, а в Истанбул: „Знаех, че завърна ли се във Венеция, не бих
могъл да продължа живота си оттам, дето бях го оставил” 335 .
Майката и годеницата са квалифицирани като „тях”, а неговата
споделена мъжка двойка с Ходжа – „нас”. „Аз станах Ти.” –
обобщава Ходжа. Диалектиката на двата образа – Ходжа и
Венецианеца – извървява паралелна контрапунктна линия на
възходящо и низходящо развитие. Реакциите на Ходжа напомнят на
Венецианеца за първите години на робството му, единият
непрестанно иска да прилича и подражава от другия. Подражанието
(и признатото превъзходство над другия) води до крушение –
империята непрестанно губи територии, а героите са поставени пред
перспективата да оцелеят и да се спасят, ако изобретят
„невероятното оръжие”, поръчано от падишаха. (Начинание,
толкова амбициозно и утопично, каквото е и възвръщането на Джем
на султанския престол.) Подобно изпитание Аллах изпраща на
надменно самозабравилите се – героите сами не съзнават, че
тяхното двойничество е вече такава стигма. Сред „сътворените от
Аллах чудеса, призвани да сломят надменността на човешкия род,
са и близнаците, приличащи си като две капки вода”336.
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Ходжа и Венецианеца са Учителя и Ученика, които взаимно
се надминават, които разменят ролите и местата си. Ходжа означава
„учител”, венецианският човек се учи на мъдрост от него. Изтокът
учи Запада? (В „Случаят Джем” началото е именно такова –
персиецът учи османеца-сърбин. Преподава му мъдри житейски
уроци, чиято прагматика ще се сгромоляса. Учи го и на поезия. На
финала Джем учи Саади на пораженчество. На горчивата мъдрост,
че човек е априори жертва на историческата си съдба.) Венецианеца
изземва личността и славата на Ходжа в султанския двор, заемайки
мястото му. Ходжа обаче влиза в главата и сънищата му, като
обсебва миналото му. В тази игра на подобията и приемственостите
се включва и самият падишах: „Веднъж ми бе споменал, че всеки
живот всъщност е подобен на другия. Незнайно защо, думите му ме
уплашиха… Аз съм аз.”337 Мантрата на себеидентичността обаче не
му пречи да си поръча портрет и да започне да свири на уд.
Поантата на историята на двамата е провалът на чудното оръжие и
опасността пред Венецианеца – падишахът ще поиска главата му.
Тогава двамата с верния Ходжа правят следното: „мълком и без
тревога разменихме дрехите си. Връчих му пръстена и медальона
си, който години наред криех от него,… портрет на баба ми и
поизбледнял кичур на годеницата ми.”338
Ходжа се отправя към Венеция, за да заеме миналото му,
Венецианеца ляга в постелята му и обсебва сегашността. Заема
длъжността на Ходжа – главен астролог в двореца. Охотно говори за
миналото си с Него. За Неговата, а всъщност Своята Италия,
минало, случило се.
„Тъгувах за Него”339 – казва той, а всъщност – за себе си.
„Познаваме ли себе си? Човек добре трябва да знае кой е.
Смятах, че падишахът бе усвоил тези изнервящи въпроси от
проявилите интерес към гръцката философия умници из
средите на шутовете, обкръжили наново султана.” 340
Върховната мъдрост на Изтока обаче гласи друго:
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„Необичайното и смайващото … трябвало да дирим не в
душите си, а в света! Ровенето в душите и продължителното
взиране в себе си ни правело нещастни!”341
Щастието е игра, познанието би се превърнало в щастие
тогава, когато се осмисли като игра. Колко е трудно това за
западния човек, а колко постижимо близко е за източния! От
дистанцията на времето и пространството и двамата герои ще
разиграят собствените си съдби, разказвайки и описвайки ги.
Ходжа ще напише книга, озаглавена „Турчинът, когото
познавах”. Венецианеца ще прелиства наново своите стари,
спасени на галерата книги, в които е заключено минало познание.
Саади ще се върне към себе си, за да се окаже, че това е
неистинната му същност. Поетът Саади се самообрича и предава
доброволно на своя убиец. Аз съм Той. А животът започва
отначало и огледално наобратно.
Любов и идентичност. Любов-двойничество. Хомо- и
хетеросексуалната любов и нейната оптика са специална тема на
изследване в романите „Случаят Джем” на Вера Мутафчиева и
„Бялата крепост” на Орхан Памук. Какво е обаче любовта, отнесена
към Историята, и как се вписва темата за любовта с друговерецдруговерка в полифонията на романите „Случаят Джем” и „Бялата
крепост”? А как пък темата за монопроявите на любовта се обвързва
с просвещенския концепт (с антични основания, още от Платоново
време) за любовта-фúлия, приятелската любов-радост като „найсъвършеното въплъщение на добродетелта”, бележеща „пълния
разцвет на индивидуалната самоличност” 342 ? Това е любовта,
възхвалена от Аристотел и Цицерон, но и от Монтен, любовта,
която може и да не споделя най-високите християнски морални
норми, но която е върховно проявление на хуманистичния идеал.
Безпричинната любов към Човека, любовта, в която Аз съм Ти,
която не се основава на страданието, жертвата, сливането. Любовта,
чиято крайна цел и основание е Ти, Другият.
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В „Нрави и обичаи – Любовта на Мехмед ІІ”343 Жан Антоан
Гюе разказва една история, странно вписваща се в обичайните
версии за личността на страшния Мехмед, наречен още Завоевателя
– бащата на Джем султан. Разказва историята, че самият Мехмед е
син на християнка – сръбкинята Мария, амбицирана да наложи
християнството в империята. Затова тя влиза в колаборация с
Ирина, дъщерята на Палеолог, в която Мехмед е лудо влюбен.
„Целият свят трепери от него, а той живее в обятията на една
християнска робиня” – негодуват еничарите. Преди Гюе, в един
сборник със симптоматичното заглавие „Трагични истории” (от
самия край на ХІV век) пък е разказана подобна примамлива
история за любовта между византийска принцеса и султан. Има
нещо нездраво, но изключително примамливо и плътно еротично в
подобна връзка, която е продукт и на компромис (исторически), и на
нагон, и е знак за витално утвърждаване на силата на расите
(посредством смесването им). Нездраво е, защото е грешно –
съединяването с другостта е опасно. Рисковете от разминаване и
неразбиране, от размиване на етични и нравствени принципи,
обичайноправни закони, неписани правила е много голям. Рискът от
разминаване в темпераментите и емоциите, от непремерените
жестове и знаци – също. („Отело” на Шекспир е показателен
пример). Как завършва историята с любовта на Мехмед ІІ ли? След
като е обещал да се ожени за Ирина, той показно я екзекутира пред
разбунтувалата се еничарска войска. И тази игра на любов и съдба
ще се тиражира във времето, само ролите ще се менят, маските ще
се обръщат, до безкрай ще се влиза в Едипови ситуации, до безкрай
ще се излиза от тях. Мехмед ще има наложница-сръбкиня (каквато е
и майка му), а Джем, синът на сръбкинята, ще стане жертва на
любовта си към католичката-французойка Елена дьо Сасенаж –
единствената любима жена в живота му.
Какво е животът, а какво – смъртта? Вторият план на
романа „Случаят Джем” затваря параболата на разказа. Но да се
върнем към първия план на романа „Случаят Джем”, преди да
потъваме в многопластовата му оптика. Оригиналното му мото
343
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гласи: „Този някой друг не можеше да е жена. А бяхме поети и
духът ни би измръзнал в самота…”. И въпреки че паратекстовите
структури проникват опосредствано, вече на интерпретативно
равнище в посланията на творбата (в началото е текстът), ще си
позволим да потърсим генералната провокация на този български
роман, сътворен във времена, когато според соц-доктрината е
недопустимо историята да се интерпретира през гледната точка на
другостта и двойствеността – и политико-идеологическа, и
културна, и хомосексуална. Мъжката любовна двойка в романа
„Случаят Джем” е всъщност творческата двойка, в сдвоената й
фигура е проектирано съвършенството на хомосексуалната
комуникация. На персонажно ниво подобно композиционно
решение провокира Орхан Памук в първия роман, с който той става
световноизвестен писател – „Бялата крепост”. Ходжа и Венецианеца
се оглеждат и милват пред огледалото, влюбени в другия, а
всъщност – в собствения си образ и подобие. Затова вероятно те
оцеляват и животът им започва отначало. Но и те са потопени в
имагинерното неисторично време (неслучаен е лайтмотивът на
потъването, изчезването в мъглата) на някога, на спомена, на
намерения ръкопис. Впрочем, подобна е и самата история на
романа „Случаят Джем”. Продукт на вдъхновение за писателката
е един случайно намерен и прочетен католически ръкописхроника в библиотеката на университета в Санкт Петербург по
време на нейна специализация там в средата на 60-те. Тези два
ръкописа – имагинерният, на Памук и документалният на
Мутафчиева – претендират да въведат читателя и героите си във
водовъртежа на късно-средновековната европейска и османска
история. И в проблематиката на човешката идентичност.
Трагичният ракурс на гледната точка към проблема за
идентичността у Мутафчиева е зададен в романа й от поета Саади –
той е този, който не знае кой е, който търси себе си. Джем си задава
този въпрос един единствен път. Подобна е и ролята на Венецианеца
на Памук. В думите им се таи неизбежността на съдбата, която
среща еднаквите души. Двамата свои, двойници, поемат
недоброволно пътя на странничеството, поемат към чуждостта. И
вероятно няма нищо по-естествено от това (такива са духовните
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проекции на мъжката двойка и степените на любовта в Древна
Гърция). Героите не се противопоставят на този принцип на
сдвояването, тъй като няма нищо по-естествено от това две души,
затворени в кожата на един и същи пол, да се разбират и обичат
съвършено. Изтокът е видян като въплъщение на естествеността,
Западът – на противоестествеността (интересно е, че такава е
формулировката и в двата романа). В сравнение с човека от Запада
източният човек преживява колизията на отчуждението и
престъпването на границите различно. Саади и Джем така и не
успяват да бъдат Други, да излязат отвъд Себе си. Затова умират.
Ходжа и Венецианеца постигат тази метаморфоза и оцеляват.
Впрочем и двата романа – на Мутафчиева и на Памук –
интерпретират двойствено темата за двойничеството. Двойникът е
драматичната карма на човека въобще. Но двойничеството е
продукт на хитрост, на самозванство. Такъв е Джем. Такъв е
Венецианеца. Такъв е бил и Мохамед – поне така се схваща според
философията на ориентализма Пророка спрямо Исус. Той е като
Него. Западът живее свой собствен живот. А „ориенталските фигури
се изчерпват с тяхната функция и образи, които създават на
сцената” 344 – в случая, дори когато са западни, техните сенки са
ориенталски (Венецианеца-Ходжа).
Другостта и двойничеството са основни тематични
проекции на романа за Изтока и Запада въобще. Те имат своите
главно културни и екзистенциални измерения, които включват
равнопоставено и религията, и бита, и културата, и историята.
Фернан Бродел отбелязва, че „в сърцето на цивилизациите
религията е най-силната черта, едновременно тяхно минало и
настояще” 345 . Което влиза в противоречие пък с тезата му за
„угасването” на просвещенския пламък на арабския Изток след ХІІ
век, когато Европа поема факела на прогреса. „Всеки ден дадена
цивилизация заема нещо от своите съседки и е свободна да
претълкува, да асимилира това, което е взела от тях.” 346 Това се
случва именно на Балканите и то в сложните територии на верското344
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религиозното поведение и общуване. Романът на Мутафчиева е
хванал най-травматичната точка от това общуване – неговата среща,
неговото начало, когато османците стъпват на Балканския
полуостров.
Бродел споделя една скандална (от наша и днешна гледна
точка, тук на Балканите, скандална и спрямо гледището на Самюел
Хънтингтън) идея и сам я определя като „прекалена, но не неточна”.
Ето какво твърди той: „при превземането на Константинопол от
турците през 1453 г. … православната църква е предпочела вместо
съюза с латините, който единствен е можел да я спаси, да се
подчини на турците. … (Това се дължало на – бел. моя)
отвращението на гърците от сближението с латините, от които ги
разделяли теологически различия. (…) те предпочели да се
противопоставят на нещо равностойно”347. Следователно това, което
се случва на Балканите след идването на османците, не може да се
определи точно нито като заробване, нито като колониализъм,
защото, според Бродел, „колониализмът е съвършеното удавяне на
една цивилизация от друга. Винаги победените отстъпват пред посилния, но тяхното подчинение остава временно – винаги, когато
има конфликт на цивилизациите” 348 . Такава е логиката и на
романистката и османистката, на специалистката по балканска
история Вера Мутафчиева. В този план разсъждава и Орхан Памук.
Още Декарт разглежда историята „като бягство от
реалността”, а историкът като „пътешественик, който извън дома
става чужденец спрямо собственото си време”. В този смисъл
историческият разказ описва събитията „такива, каквито те не
биха могли да станат”. Джан Батиста Вико си представя
историята като пъстър карнавал на човешката суета на нациите,
347

Бродел, Ф. Граматика..., с. 75, 76.
Бродел, Ф. Граматика..., с. 79. Но на Балканите се наблюдава рядка спойка,
органично всмукване на различните (може би защото се оказва, че генетически са
твърде близки?) култури: славянска, албанска, гръцка, номадски, арменска,
еврейска, селджукска, и арабско-персийска. Това например не се случва със
завладяването на Индия, Пакистан, Индонезия. А също и със Северна Америка
(останали са само топоними от индианците – Сиатъл, Масачузетс и пр., без
лингвистичното и етнологично, всекидневно битово, литературно, изобразително и
пр. проникване).
348

135

надпреварващи се по страдание и величие 349 . В историята
неразрешимите конфликти пораждат най-интересните разкази,
твърди Козелек, и понеже всичко се случва първо и последно в
главите на хората, не всичко е уловимо от езика. Има тайни,
които никога няма да бъдат разбулени, там някъде, на
„водораздела между легендата, митовете и приказките... и
желанието да се получат някакви надеждни сведения за това...
скрито в мрака на миналото... контролирано предание”, наречено
история350. И все пак „цивилизацията е зависела от владетелите,
от просветените деспоти” 351 . От човека. Именно тази идея на
Бродел експлицира художествено романът на Вера Мутафчиева
„Случаят Джем”. Въпреки нейният саркастичен отговор на
хипотезата какво би станало, ако… Нищо по-различно от
станалото вече. Джем Султан е Баязид. В историята всичко е
временно и никога неслучайно. Още по-малко – лично.
***
Идентификации и литературни влияния. Случаят
Вера Мутафчиева и Saeculum Aureum352 на българския роман.
Когато години по-късно Вера Мутафчиева обобщава
автокритически своите търсения в териториите на персоналното
човешко присъствие в историята, вглеждайки се в лицата на
своите романови герои, тя разчертава географията на
литературните желания на Изтока спрямо Запада. Когато
провижда героите си от „Летопис на смутното време” (1965 г.)
(Селим като Хамлет, Пазвантоглу като Валенщайн, а Кара Фейзи
като Робин Худ или Скарамуш353), тя има предвид съвсем реални
контактологични съответствия. Селим е просветеният и колебаещ
се монарх, завладян от стихията на другостта и двойничеството:
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„Селим се отделяше, чудновато чужд, от всичко, което го
заобикаляше”; „що годе умен, скромен, трогателно
любознателен..., дори бе добре усвоил езика на френците,
нечувано за османски владетел постижение... четеше без
избор и без мяра... притежаваше огромна добра воля..., кроеше
неспирно велики дела.”354
Негов западен двойник е човекът от третото съсловие,
лекарят Роберто Лоренцо, който изследва екзотичното създание
османски шехзаде, който е чел и се възхищава на Русо и Монтескьо.
Романът на Мутафчиева зазвучава като роман-утопия, повече
сатирична утопия на историческия роман, но и на тематологичното
творение, дефинирано като ”роман за Изтока и Запада”. Съмнявай
се във всичко на квадрат, съмнявай се, иронизирай и възклицавай –
това е веруюто на разказвачката Мутафчиева, която буквално
заставя своя резоньор Лоренцо да възкликне:
„Всичко разбирам – викаше си хуманистът и демократът –
само не това, че турчинът например, е човек като нас. Каква
мисъл може да съжителства с фанатизма – та те са изтъкани
от фанатизъм... Мене ми харесва Русо – отново му се стори, че
чува думите, които го бяха потресли... Какво по-неестествено
от един принц, изповядващ идеите, чиято цел бе да унищожат
всички принцове, крале, султани..., тирани!”355
Диалектическото единство и борба на противоречивите
същности-съответствия, които движат света и прогреса,
възкръсва в образите на Лоренцо-Селим, Шарл-Джем-Саади,
Венецианеца и Ходжа... Осман Пазвантоглу пък е ориенталският
Валенщайн (чех с германска кръв, протестант, който се бори за
католическа кауза, васал, произвел се в сеньор): „метнал се на
майка си, гяурката Емине ханъм”, умряла в правата вяра, но
съхранила своята в сърцето си, защото „не само в името е
вярата” 356 ... Реформаторът с гяурска кръв и османско потекло,
дръзнал да направи царство в царщината (Видинският вилает в
354
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империята), повтаря интратекстуалния мотив за просветения
монарх. Впрочем и той, и мащехата му Фатма хатун са четящите
герои-владетели на времето си357. Пазвантоглу е Валенщайн, но и
един „малък Бонапарт”, дръзнал да промени и демократизира и
модернизира лицето на една късносредновековна империя,
прозрял, че щастлива е тази държава, чийто народ живее добре и
спрямо чиято рая се правораздава справедливо.
„Пазвантоглу залага на същата карта като Бонапарт.
Един дребен, мюсюлмански, провинциален Бонапарт! ...
Колкото и да е неправдоподобно, султанът и императорът
на Русия днес имат общ враг: простолюдието, насъсквано
от честолюбци. ... роби и господари...”358
Вера Мутафчиева е може би единственият български автор,
дръзнал да прокара романтичната Стендалова „Наполеонова тема” в
литературата ни. Нашата, българска литература, потънала в
комплекси и страдания за собствената си провинциалност,
маргиналност и частнотемие, обвързано с непосредствената ни, така
окайвана „историческа съдба”, внезапно се подрежда до големите
романови внушения на Стендал, Дюма и пр. А Пазвантоглу ще се
окаже и вътрешен романов двойник на кърджалията Кара Фейзи –
„брезнишкото дьонме, отритнато от свои и чужди”, отрекло се
доброволно от кръв, род и вяра. Заради облаги ли? Или въпреки
облагите? Кара Фейзи е двойникът и на кръволока Индже (по
Йовков), преродил се заради една всеопрощаваща любов в народен
закрилник. Мутафчиева обаче, съвсем по историчному усложнява
красивата романтична Йовкова схема.
„Кара Фейзи, който изкла хиляди роби, облекчи онези
роби, които не изкла...; тръгнал да мъсти за робската
мъка..., изгори нивята на Румелия и изпепели безброй
човешки огнища”, но и „отърва аргатите от господар.”359
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Анна Комнина (1991 г.).
358
Мутафчиева, В. Летопис..., с. 520.
359
Мутафчиева, В. Летопис..., с. 549.

138

В историята медалът винаги има две страни. Своечуждите
Пазвантоглу и Фейзи мъстят на своите; за своите. За свои и
чужди. Тяхната кауза е неистова – егоцентрична и алтруистична,
насочена вън и навътре към света (им). Историята носи
двойственото лице на Янус – какво би значело добро или зло в
историята? Придвижват я напред героите-злодеи, които, подобно
на Кара Фейзи, „горят с нажежено желязо язвите на стария ред” и
пречат на мирните стопани да си „гледат работата”. А идеалът
„без господар и ангария” сее опиянение, свобода, но и кръв.
Фейзи на Мутафчиева е цитатен двойник на Йовковия
Индже: и той като него среща друговерката, бременна от
размирието, която парадоксално ще се влюби в палача на рода и
вярата си. В гласа й липсва горест – „жив, топъл, незвънлив”, а „в
очите й като че играеше усмивка”360. В душата й ще се събуди
„жалост, прастарото съжаление към мъжа и самотията му”, и тя
ще му даде дума да отгледа не-неговото дете – детето на
размирието. И съвсем по Йовковски накрая Мутафчиева ще
затвори Едиповата парабола. Чуждото момче, плодът на
размирното време, ще се върне за душата на не-своя баща.
Подобно на Индже, и кара Фейзи, „разплакал хиляди майки”, ще
погине от ръката на онзи „самозван син на смутното време...”361 И
още една, по-важна парабола предстои да затвори писателката –
параболата на тройствената същност на своечуждите СелимОсман-Фейзи. Селим върви към Дивана, облечен в свилена
премяна, и разсъждава върху съдбата на своите връстници така:
„Разбойникът има повече възможности; за султана те са
предопределени...” 362 Парадоксално, но, подобно логиката на
констелацията господар/слуга, султан/разбойник, и периферната
литература, на Балканите, се снабдява по аналогия с много повече
възможности за интерпретация и тълкуване. В сърцевината им е
концепцията на другостта, нееднозначността и двойничеството...
По този повод симптоматични са думите на разказвачката в края
на романа: „Няма в история зло без добро, няма страдание без
360

Мутафчиева, В. Летопис..., с. 216-217.
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поука, разруха без промяна, без върху развалините на билото, да
се постави нещо различно”363.
И накрая отново ще се върнем към проблема за
идентификациите, но този път не спрямо литературните творби и
героите на Мутафчиева и Памук, а към критическите текстове и
това как се оглеждат образите и идеите на творбите им една в
друга. А как се отглеждат в тях нашите читателски и
литературно-критически рецепции? А как се оглеждат едни в
други балканските автори и романи с техните сюжети и мотиви?
Набелязаните три или четири активно диалогизиращи помежду
си романа на Мутафчиева, Андрич и Памук могат да бъдат
подкрепени от значително количество други текстове от
балкански автори, в които присъства например мотивът
„пленничество” или „кръвен данък” – в плана на пътуванетозавръщане, припознаване, двойничество и пр. Такъв е например
романът на Рея Галанаки „Исмаил Ферит Паша”, такъв е романът
„Време разделно” на Антон Дончев, такива са всички
белетристични разкази за герои като Мехмед паша Соколович,
Мимар Синан, Великият Везир Ибрахим Паргалъ и др.
Възможен или не за нас, българите, е идентификационният
проект на Изтока? А на Запада? Трябва ли да избираме? Принудени
ли сме били въобще някога? А днес? И дали ще продължаваме да
пребиваваме
между
заплахата,
нежеланието,
чуждостта,
враждебността, но и безкрайно силното им привличане. Романът
„Случаят Джем” задава въпроси, отговорите ще прочетем между
редовете.
Вероятно така ги чете твърде интелигентната впрочем
цензура от времето на социализма. И силно пристрастната (при това
цензурно-корективна) позиция на литературната история и критика
по онова време, която ревниво отчита например, че: „българското
отсъства от „Случаят Джем”, и това е недостатък, който трябва да се
поправи” 364 . Още с излизането на романа, литературната критика
363

Мутафчиева, В. Летопис..., с. 745. Виж и: Мутафчиева, В. Кърджалийско
време. София: Изд. БАН, 1993.
364
Жечев, Т. Българският роман след 9 септември 1944. София, 1980; и още –
Виж: Мутафчиева, В. Не/Бивалици. Избрани произведения. Т. ІV, 2008, с. 22.
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забелязва, например, че той „преодолява описателността и поставя
не само пластико-изобразителни, но и сериозни философски
задачи” 365 . Че притежава „оригинална форма” и представя
„социалната действителност” чрез „индивидуализираната съдба в
богата гама от образи” и въплъщава в „сюжет от миналото трагизма
на безотечествеността” 366 . Че романът хроника на Мутафчиева
демонстрира „дълбоките познания на историк и дарбата на
психолог, вникнал в сложната и противоречива душа на
ориенталеца” 367 и „дава обобщена позиция към нашата история,
като търси талантливо по-широки паралели с миналото ни (…) като
аргумент за настоящето”368 и пр.
В повечето от престижните литературни класации на
времето си (годината е 1968) Мутафчиева изобщо не фигурира.
Например в оценките на Павел Вежинов, Максим Наимович,
Камен Калчев и др. За разлика, например, от широко
разхвалвания роман на Антон Дончев „Време разделно” или пък
на Емилиян Станевия „Антихрист”, които излизат по същото
време. Авторите критици са обсебени от клишетата на
историческата обективизация, историцизма и психологизма на
личността като изразител на общата воля. И са склонни,
превръщайки думата „задача” в ключова в оперативната си
критическа фразеология, да търсят единствено патриотикодидактическия и идеологическия ефект на романа. Този патос
завладява и самата млада авторка Мутафчиева, която обаче с
присъщата си интелектуална ирония се самообявява твърдо за
историческия роман като „бягство от действителността”,
същевременно внушаващо доверие369. Как може да стане това във
365

Свиленов, Ат. Под знака на творческите търсения. // Литературен фронт,
ХХІV, бр. 1, 28.12 – 1.01.1968, с. 2.
366
Давидов, Н. Осмисляне на историята. // Литературен фронт, ХХІV, бр. 1, с. 2.
367
Лачева, Ц. Година на разнообразно творчество. Преглед на белетристиката
за 1967. // Литературен фронт, ХХІV, бр. 11, 7.01.1968, с. 2.
368
Добрев, Ч. Белетристика и съвременност.// Литературен фронт, ХХІV, бр.
5, 5.12.1968, с. 2.
369
Тя илюстрира това противоречие по следния начин: „ако в роман на
съвременна тема е трудно да аргументираш един удар, то в историческия роман
десетина убийства са напълно функционални”, той „допуска едрите черти и
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времето на соц-а, е загадка, а илюзиите на Мутафчиева няма да й
бъдат простени. Вече от позиция на изминалите десетилетия,
след т.нар. промени от 1989 г., тя оголва именно онзи, дълбоко
скрит идеологически заряд на романа, за да идентифицира
логиката на средновековната история спрямо следвоенната
история на ХХ век. Тук и сега Западна Европа предлага
романовия разказ на Запада, а Изтокът и Ориентът по аналогия
визират съдбата на Източния блок.
„Къде е тук мелодрамата, в съдбата на Джем?” –
възкликва почти по вапцаровски Вера Мутафчиева. И
продължава: „пишейки романа за Джем, бях провокирана от
аналогията, която трябваше да отнеме всякакви илюзии на
милионите, включени в лагера на социализма”. И на събитията на
времето на 60-те: войната във Виетнам, надпреварата във
въоръжаването, студената война, Карибската криза. „Не напомня
ли това ситуацията от Джемово време, когато посред шумно
проектирани кръстоносни походи… султанът и папата си подават
ръка за сметка на Джем и милиони европейци от изтока” 370 ?
Демонстрираната отговорна позиция на историчката романистка
съвсем не отрича всъщност дълбоко лично-преживяната история
на емигранта невъзвръщенец Джем и аналогията с личната съдба
на собствения й брат, емигрирал в средата на 60-те във Франция.
Романа си Вера преживява и като лична карма, като собствена
интимно преживяна стигма. От същото време датират и първите
й съприкосновения със службите на ДС.
Критиците са склонни да критикуват романа ту за
изкривяване и подмяна на историческата истина, ту за липса на
художественост. Регистрирани са включително и парадоксални
оценки като тази на Емилия Прохаскова за романа на Мутафчиева
като за скучен и тежък разказ, неотделим от фактите, за разказ който
буквално „мъчи” читателя с мазохистичните оценки на авторката за
историята и България като нейна жертва. А нужно ли е всъщност
крещящите цветове.” – намига ни лукаво тя. – Мутафчиева, В. Корените на
родолюбието. // Литературен фронт, ХХІV, 20.04. 1968, бр. 26, с. 2.
370
Виж: Карабелова, М. Случаят Джем – интервю на Магда Карабелова с Вера
Мутафчиева. // Литературен форум, бр. 12, 30.ІІІ-5 ІV.1999, с. 6.
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това? Доколкото може обаче да се вярва на коректността на
самомнителната оценка на Йордан Вълчев в неговите Дневници, е
друг въпрос. В бележка от декември 1969 г. той казва буквално
следното: „Прохаскова искала да разграничи мен от Вера
Мутафчиева, тя поставяла България винаги като потърпевша в
европейската история, докато аз я поставям като Градяща, освен
това тя не се отделяла от фактите, докато аз играя свободно с
фактите и без да ги игнорирам или изопачавам, вплитам ги във
фабулата леко, без да тежат и да пречат на читателя. С други думи
(...) аз правя изкуство, а Вера Мутафчиева мъчи себе си и читателя.
И тук ще трябва да минат много години, докато се разбере
работата.”371
Историческата, а и географско-етнографската коректност на
романа, самата авторка подлага на безмилостната си иронична
автооценка: „Повествованието течеше през устата на едного или
другиго свидетеля, в чиито кожи влизах и излизах без
препятствия… Описвах с лека ръка пейзажи, никога несъзирани …
Анадола видях по-късно…”. Едва след години, сприятелявайки се с
големия турски писател Яшар Кемал, той я упреква, но щедро
скроено, с усмивка: „Описанието на Киликия е съвсем невярно – тя
е зелена, тучна, няма нищо общо с твойта безводна пустиня…”372.
Романът и авторката му дори са замесени в скандал за
плагиатство 373 . Не харесват съвсем и неговата „форма”, търсейки
„еднообразност в монолозите на свидетелите, които не са
индивидуално очертани” 374 . Дори във видимо най-задълбочената
българска оценка на Тончо Жечев върху „Случаят Джем”, според
която романът е „най-високото постижение и явление в
371

Вълчев, Й. Дневниците на писателя дисидент. Велико Търново: Слово, 2004,
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съвременния български роман”, се промъква подозрението, че
„историците са престанали да бъдат писатели, а писателите –
историци” 375 . Всъщност Жечев нескрито харесва поетиката на
романа в сложните преплитания на доста повече от две гледни
точки (както е и при „Време разделно”, впрочем), които безспорно
„обновяват историческата ни проза, осъществявайки почувствителен контакт с модерната”, в преплитането на ракурси към
събитията, демонстративно отказали се от класическия епически
разказвач и абсолютната истина. Оригиналното вплитане на
„свидетелствата на герои-духове пред съда на историята” за Жечев
звучат твърде странно, още повече, че говорят на неорганичен език,
а „на езика на авторката” 376 , който е подчертано ту сказов, ту
фалшиво интелектуалски. Но затова пък колко очарователна е
поетическата линия на повествованието й, която на финала
превръща мотивите в лирически болезнени откровения (например в
думите на Саади за „песента на изгнанието”) 377 . Тончо Жечев
очертава диалога между романа на Мутафчиева и романа на Андрич
„Прокълнатият двор”, отбелязвайки (и тук е безкрайно прав) далеч
по-сложната и интересна постановка на нашата авторка, чийто
повествовател-герой(и) е (са) „антипод” на Андричевия Кямил, а
търсенето на собствената историческа истина е концепцията на
нашия български роман. Между критическите редове на Жечев
четем и скритите послания на Мутафчиева в едно време, когато
дори за историческите сюжети е оперативно приложим тайният код
на Езоповия език. От днешна оценъчна гледна точка парадоксално
твърдим, че е било за добро.
„Случаят Джем” на Вера Мутафчиева така и не се превръща
в христоматиен, не влиза в никоя златна колекция, не става тяло в
литературния канон. Дори и тогава, в собственото му съвремие
(края на 60-те и началото на 70-те), когато романът е обявен за книга
с „универсално значение”, основана на „героизъм и психологизъм”,
но и на смело експериментаторство, обаче „с чувство за мярка”378. А
375
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и по-късно, в 80-те, когато е видян като проникнат от дълбок
„психологически казус, чрез който трябва да бъде постигната
философия на историята” именно чрез героя му, „ориентиран към
свръхземните въпроси, в плен на времето и извечната самота и
безсилие на индивида”. Също както героите на големия Иво
Андрич379.
Романът продължава да бъде четен по този начин дори и
след 1989 година, когато е мислен вече в призмата на
интелектуалното приключение и метафоризма на историята, на
естетическата игра и провокиращата със своята горчивина
интелектуална ирония. Така за него се изказват възторжено много
наши и чужди автори като Ерик Дескод, Виеслава Бояджиевеч;
Добри Вичев, Магда Карабелова 380 , София Ангелова-Дамянова,
Николай Чернокожев, Албена Хранова и др. 381 В главата „ИзтокЗапад: власт и притежания във властта. За скритата и тайната
история „Случаят Джем””, която е част от амбициозния литературен
проект „Романът Мутафчиева. Дебат за играча в историята” 382
Магда Карабелова прави директна психо-биографична връзка
между раждането на образа на изгнаника Джем и емиграцията на
брата на писателката във Франция, заради което двете с майка си
имат немалко проблеми с властта и службите. Личната драма се
преплита с фикционалната историческа, но отново персонална
драма. От едната страна е трагедията на невъзвращенеца, емигрантабезродник. От друга – на изоставените завинаги. Личната си съдба
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писателката явно припознава със съдбата на така любимия си
Изток (поне така формулировка се предлага във вече цитираното
интервю на Карабелова с Мутафчиева). Карабелова мисли върху
проблема за „излишния човек във властта”383, но е пропусната от
нея аналогията с литературната тенденция за образа на излишния
човек въобще. Изследователката ще се опита да прочете логиката
на романовия сюжет през логиката на ренесансово-карнавалното
и хедонистичното 384 , но и на хазарта и хазартното живеене
въобще (на рулетката и залаганията), а образът на Саади ще бъде
маркиран през критическата и философска парадигма на Декарт и
картезианството. През Тургеневската призма на „родители и
деца” (като родителят е Саади, а детето – Джем, една
констатация, върху която може да се спори). През
идеалистическата постановка за несъвместимостта на красотата с
властта (та нали и Куатроченто, и Просвещението спори именно с
подобна средновековна илюзия). Джемовото погребение е
прочетено през устойчиво повтарящия се балкански мотив от
„Баладата за Мъртвия брат” 385 (и тук претенциите ни са по
същество, а въпросната теза е твърде съмнително издържана, вече
стана дума за аналогиите с християнския житиен модел).
Особено внимание сред новите изследвания представляват
анализите на Мари Врина-Николов, Камила Данилченко и Несрин
Тадзиджаде-Караджа, не само защото предлагат чуждата културна
гледна точка и претендират за безпристрастност, но и поради факта,
че правят няколко много ценни интертекстуални наблюдения, пряко
засягащи формулирания тук проблем за Граничността и Другостта.
Ирониите на съдбата не приключват със смъртта на Джем.
Несрин Караджа386 се опитва да разкаже историята „пост мортем”
383
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през погледа на трима автори. Показателна е критическата
формулировка на изследователката от Изтока Несрин ТадзиджадеКараджа: „Романтичната жертва Джем Султан в три западни
произведения (Иво Андрич „Прокълнатият двор”, Вера Мутафчиева
„Случаят Джем” и Едуард Саблиер „Затворникът от замъка
Бурганьов”)”. В ролята на Запада в равнопоставена позиция се
оказват и френската, и… балканските литератури. Години след
смъртта на Джем малкият му син Мурад – разказва тя – заминава за
Кахите, а по-късно за същия онзи Родос (”който се беелеше като
мъртвешки череп…”), и се похристиянчва. Ирониите на съдбата, а
всъщност оръжията на възмездията, не се изчерпват дотук. През
1522 г., след завладяването на острова, Мурад е осъден на смърт
заедно с малкия си син, когото е кръстил Джем. Чичек султан,
сръбкинята-султанка и майка на Джем, загива по време на чумната
епидемия в Египет, а малката й дъщеря се омъжва за сина на
последния египетски султан Каитбай - Мехмед. Ирониите на
съдбата… Така приключва залезът на мамелютите, събирайки
сетните издънки на двете славни султански фамилии.
„Използваният от Вера Мутафчиева термин Другия – отбелязва
Тадзиджаде-Караджа – сочи знанието за съществуването на две
култури, които са в конкуренция, но и в постоянно
взаимодействие”387. А нуждата от информация за Другия всъщност
бележи желанието за господство над Другия. Изследователката
развива вече позната теза на Цветан Тодоров за Другостта, макар че
никъде не го цитира. Акцентът в романа според нея обаче попада
върху проблема за осмислянето на родината и пристрастността на
човека към нея – драмата на Джем е липсата на родина. Защото
„географията остава винаги извън човешката съпротива” – това го
разбират, съчувствайки, дори враговете. Въпреки че „много добре
знаем, че в историята няма място за чувства. Няма как да приемем,
че някой с добро сърце е приел историческата съдба и се е нагърбил
с всички мъки”388. С мъките и на Европа, и на османците, и на…
Балканите.
387
388
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„Балканите, твърди от своя страна Камила Данилченко, са в
допир с Изтока и със Запада, но те не са нито Изток, нито Запад,
затова и тук Балканите невидимо присъстват.” 389 Както впрочем
присъстват и в „най-балканската” книга – „Прокълнатият двор” на
Андрич. Данилченко съзнава дълбокия съвременен подтекст и
майсторство на Вера Мутафчиева в „рязкото разграничение между
повествователен от философско-исторически и рефлексивен
дискурс”390. Този български роман според нея може да бъде сравнен
с епосите на Томас Ман („Доктор Фаустус”), Стефан Жеромски
(„Пепелища”), Иво Андрич („Прокълнатият двор”) и дори
Маргьорит Юрсенар („Мемоарите на Адриан”). Интелигентното
повествуване в един едновременно дискурсивен, но и пластичноизобразителен (без това да пречи на философския) аспект на този
роман на Мутафчиева – твърди Данилченко – говори за ясно
радикализирана поетика на тази българска творба, правеща чест на
славянската романова белетристика въобще. Ако си позволим да
отворим малка скоба по повод на това проникновено наблюдение на
Данилченко (изказано единствено от нея), ще трябва да отбележим,
че между „Мемоарите на Адриан” на Юрсенар и „Случаят
Джем”, но особено „Алкивиад Велики” на Вера Мутафчиева,
могат да бъдат открити множество прилики. Още повече, че
Алкивиад се появява като герой в спомените на възрастния
Адриан. Нека ги наречем инспирации, ефекти, родени от
вдъхновението на чуждата творба. Самата Мутафчиева мълчи по
този въпрос. Защото пък директни повествователни прилики в
наративните концепти трудно могат да бъдат откроени. В
сравнение с моноепоса „Мемоарите на Адриан” 391 „Случаят
Джем” притежава доста по-сложна и пъстра наративна структура,
това е полифоничен роман. Ако в „Мемоарите…” прокънтява
онази абсолютна самота на човека от времето, когато по думите на
389
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Флобер „вече нямаше богове, а Христос все още не се беше
появил… – от Цицерон до Марк Аврелий” 392 (романът завършва
именно с възцаряването на осиновения от Адриан Марк Аврелий),
то самотата в „Случаят Джем” е от особен порядък. Това е
щастливата споделена самота на сродните души на поети, дръзнали
да мислят за земната суета. Общите травматични места в двете
творби – сближението с чуждостта и хомосексуалната любов
(юношата-грък Атиной и застаряващия римски император Адриан);
мотивите за посвещаването и сливането на концептите Аз съм Ти;
темата за властта и самообричането (личната загуба и историческите
загуби – самоубийството от любов на Атиной, фактическото
самоубийство на верния Саади); персоналните просветления на
героите, попаднали „на границата” (жертвата на Джем, жертвите на
Адриан); темата за вярата в логиката на езичеството, но и в
безпощадната яснота на християнството; проблематизирането около
темата за красивата смърт и страха от смъртта („малцина откриват
смисъла на живота преди смъртта…”); проблемът за търсенето на
истината в мъдростта; хуманистичната визия за византийскиягръцки свят (апологията на Византия и в двата романа) и ролята на
изкуството и жените; проблематизираната концепция за сложния
Ориент и жестокия Запад около центъра на света („Този престой
в Британия ме накара да разгледам възможността за една
държава, чийто център би бил Западът” 393 ) и др. – са сред
множеството допирни точки в повествователната интелектуалска
тъкан на философско-историческите романи на двете авторки.
Романи, посветени на личността в историята и ролята на големия
исторически разказ в персоналната съдба на човешката личност.
Общуването между световете на техните романи може би
трябва да остане зад завесата на мълчанието. Или, както мисли
султанът (на Мутафчиева) и както впрочем откровено дефинира
императорът (на Юрсенар): „Има повече от една мъдрост и всички
са необходими на този свят; не е лошо, ако се редуват” 394 . По
392

Юрсенар, М. Мемоарите на Адриан, (бележки по историята на
написването…). София, 1998, с. 249.
393
Юрсенар, М. Мемоарите на Адриан..., с. 119.
394
Юрсенар, М. Мемоарите на Адриан..., с. 228.

149

странно идентичен начин и двете писателки преживяват своите
коронни-короновани герои като лични съприкосновения. В едва ли
не лични любови и странно осмислени хомологични двойничества.
Разсъждавайки върху принципа на границата, Юрсенар пише в
бележките по историята на романа си: „Има книги, до които човек
не бива да се домогва, преди да навърши четиридесетте… Има
опасност да не разпознаеш големите естествени граници, които
разделят хората… и вековете… Необходими ми бяха години, за да
се науча да измервам точното разстояние между императора и
мен”395. В предсмъртно откровение Вера Мутафчиева ще сподели,
че Джем е мъжът на нейния живот, уви, имагинерен, защото ги
разделят векове. Сребърен пръстен с тюркоаз е нейното любовно
признание към него 396 . А старата зелена Бурса, подобно на
забравена любима, страда и пролива сълзи в своята забрава. И, по
думите на Танпънар, „всеки път сърцето й се свива от спомени за
отминалите красиви дни, докарат ли тленните останки на някой
починал падишах или убит престолонаследник,... та чак до случая
Джем”. И си мисли: „Живеят далеч от мен, и се завръщат при мен
едва след смъртта си”397. Или непосредствено в смъртта си – просто
като един подарен пръстен. Вече са минали четиридесет години от
сътворяването на „Случаят Джем” – пределното време за узряване
на публиката за този многополюсен текст.
Друга проникновена тълкувателка на „Случаят Джем” (и
не само – тя е буквално влюбена в съвременната българска
литература) е Мари Врина-Николов. Тя преназовава „Случаят
Джем” (или на френски „Странстващият рицар” – „Le Prίnce errant”,
Stock, 1987, trad. Klod Gillo) като творба в духа на класическите
рицарски романи, спрямо които иначе Мутафчиева поддържа
ироническо отстранение. (Доказателство за това е едноименната й
творба „Рицарят”.) „Случаят Джем” дефинира „човека, изправен
395
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пред историята”398. Това е човекът, който потъва в размишления за
историята, за пиетета към историята и мъртвите, от които живите
трябва да почерпят мъдрост и поука. Смъртта – твърди ВринаНиколов – именно е сюжетно-фабулното колело, което задвижва
повествованието, а „солидарността между живи и мъртви”
осигурява фактическия разказ, както и диалога върху историята.
Това е един „модерен роман с неправолинейно послание” 399 ,
нелинейно повествование с необичайно избран повествователен
ъгъл, в който непрестанно се наслагват минало и настояще. В тази
гонитба на времена и гледни точки читателят е поредният свидетел
и съдник, който застава във въображаемия съдебен процес ту от
едната, ту от другата страна. А като съпреживяващ читател –
добавяме ние – той застава и от третата, влиза в кожата на героите
страдалци, плаче и е щастлив заедно с тях. Защото романът е силно
кинематографичен.
Този роман, по думите на Албена Хранова 400 , сбъдва
великата демитологизираща стихия на голямата разказвачка Вера
Мутафчиева, която, водена от любопитството на изследователя и
въображението на писателя, е в състояние „да съсипе някое
историографско клише” или „фино да подиграе литературните
романтики”. Както е в този случай, където фино се подиграва с
398
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трубадурските разкази за злочестия Зизим. Така е впрочем и в
другите й романи „Образ невъзможен”, „Летопис на смутното
време”, „Последните Шишмановци”, „Предречено от Пагане”,
където разказвачката обича да изтъква толкова невероятни
мотивации за радикалното поведение на героите (си): Кара Фейзи
предава каузата на своите, защото просто му се язди кон, в името на
красиви, мъжествени романтични жестове се вършат най-страшни
престъпления; понякога подтиците на постъпките нямат никакви
ясни обяснения. Или пък – заветът на Кубрат е „да се разделим, за
да оцелеем”. Така е и при Джем, чиято съдба и романово поведение
тотално съсипват любимото клише за „съда на историята”. Няма
главен заподозрян. Няма свои и чужди, липсва понятие за родова
етическа вина, маргиналите неволно творят „голямата” история.
Вера, както я нарича Албена Хранова, „не осъжда
абсолютно никого и в това е великолепието на клишето съд на
историята, което тя отново разрушава, като го пренарежда” 401 .
Пренарежда го според собствената не-женска, но и не-мъжка логика
на разказване: ключ към историята и историите са образите,
характерите, сред които женските са „лонг дюре”, те творят дългата
история на тлеещото време, социалната история на обществата си.
Мъжете са „краткото” време на политическата история, с нейните
ерупции, проблясвания, проляти кърви, емоции, падения и възходи.
Така романът „Случаят Джем” застава над трубадурския разказ и
жанр. Нещо повече – в чисто литературно-исторически порядък
Мутафчиева успява хлъднокръвно да разкаже балканската история,
от която отсъстват българите, и (може би именно поради това) „да
направи и първия за българската литература изключително
позитивен образ на източния човек, на османеца”, да „качи
османското в ценностите над западното” 402 и просто да разбере
своите герои като обикновени хора, при това без въобще да
противопостави доброто на злото в някакъв титаничен сблъсък.
„Случаят Джем” на Вера Мутафчиева е български роман,
написан в далечните 1966-67 година, който иначе би бил достоен за
Нобелова награда, но не носи заслужената слава на авторката си в
401
402

Хранова, Ал. Албена Хранова за демитологизациите..., с. 13.
Хранова, Ал. Албена Хранова за демитологизациите.., с. 24-25
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България, въпреки че се оказва най-превежданият български роман
зад граница въобще – на повече от 13 езика в изключителни тиражи.
Само за сравнение ще проследим съдбата на нейните колеги по
сюжет: Андрич (1961 г.) и Памук (2006 г.) стават литературни
Нобелови лауреати. Маргьорит Юрсенар става първата жена член на
Френската академия (1980 г.). Едуард Саблиер получава найпрестижната литературна награда на Френската академия на
науките (2001 г.), след което получава и ордена Кавалер на
Почетния легион. Този орден притежава и Иво Андрич403.
Именно този роман на Мутафчиева остава тера инкогнита
и за българското кино, при това в годините, когато се снимат
мегапродукции и когато самата Вера Мутафчиева е активно
привлечена като сценарист и консултант в този бизнес. Той обаче
идеологически легитимира само удобните на партийната и
политическата конюнктура исторически митове404. Митът Джем
се оказва неудобен в далечните години от края на 60-те до края
80-те, неудобен спрямо контекста на българския тоталитаризъм,
въпреки удобната теза за „лошия” Запад, превърнал в
изкупителна жертва съдбата на християнските Балкани в името
на собственото си спасение. Впрочем този сюжет не е особено
удобен и днес пред безпощадния поглед ту на заслепения
великобългарски шовинизъм, ту спрямо глобалистичната концепция
за политическа коректност. В балканския литературен контекст той
продължава да тревожи духовете и симптоматична в този смисъл се
оказва преценката на Миленко Йергович по повод на първия
хърватски превод (а и въобще, оказал се първи в рамките на цяла
бивша Югославия) на романа: „Случаят Джем” действа
разрушително по отношение на тукашната епична легенда – толкова
сръбска, колкото и хърватска, за турците като ужасни окупатори,
403

Св. Игов свидетелства, че още в края на април, 1968 г., Иво Андрич вече чете
романа на Мутафчиева „Случаят Джем”. И също като нея, но доста по-рано минава
по местата, където е бил Джем... – Игов, Св. Спомен за Иво Андрич. // Иво Андрич –
Творческо развитие и художествена структура. София, 1992, с. 237, 239.
404
Великолепни доказателства в този смисъл на мегапродукциите: „Хан
Аспарух” (1981 г.) на реж. Л. Стайков по романа на Вера Мутафчиева
„Предречено от Пагане”, а самата писателка е сценарист и „Време разделно”
(1988 г.) на реж. Л. Стайков, с консултант на сценария самият А. Дончев.
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които са унищожили нашите културни идентичности и са ни
пречили да се развиваме в т.нар. европейски културен контекст.
Много сходна епична легенда господства и в българската култура
преди, по време и след комунистите”405. Оказва се, че сюжетът на
Вера Мутафчиева ще подава геополитически компрометиращи
сигнали в посока изток, запад, север или юг. А името на писателката
ще се превърне в „случай”.
Модерен като техника и смел като идеи не само за времето
си, романът „Случаят Джем” претърпява цели седем издания в
Турция, първият превод от които е още в далечната 1971 година406,
три години след същинската му премиера: „Cem Sultan Olayi”, (terg.
Naime Ilmaer), Istambul, “May”, 1971. Веднага след това и още има
четири издания в Германия, две в Полша, три в Русия, в Чехия,
Унгария, Франция. „Случаят Джем” се превръща в най-превеждания
български роман през ХХ век. Колкото до въпроса за вдъхновенията
и влиянията върху самия Орхан Памук, както и върху формираната
по думите му вече тенденция да се говори за жанра „роман за
Изтока и Запада”, отговорът би трябвало да търсим от самия него. И
тук вероятно, както в случая с Юрсенар и Мутафчиева, трябва да
цари мълчанието? Факт е обаче, че пред съда на Голямата История и
нейното справедливо следствие ще дадат показания вече отдавна
мъртвите свидетели и герои, взели участие в историята на Джем
Султан или в живота на великия император Адриан. Пред съда на
Частната История пък героите на Орхан Памук (от „Името ми е
Червен”) ще разказват ту за съдбата на миниатюристите, дръзнали
да нарушат един художествен (оказал се всъщност верски) закон –
рисуването по подобие на западните майстори в перспектива, ту за
чудното побратимство между един османец и един венецианец в
двора на падишаха.
405

Йергович, М. Случаят Джем. Големият български роман за бедния османски
принц и за днешна Европа. // Ютарнйи лист (със съкращения), 23 април 2016.
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http://www.kultura.bg/bg/article/view/24972, (посл.вл. на 9 юли, 2016.).
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Веднага излиза и първото интервю на писателката във вестник Миллиет (22 март,
1971 г.), а само за 2 месеца първото издание на романа е вече изчерпано. – Виж:
Байкър, Х. Българската книга по света. // Народна култура, 1971, бр. 16 (743), с. 2.
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Героите на Памук ще разказват всъщност чудната история
за разказвача, който се усеща вечен странник-обитател на Границата
между Изтока и Запада (пишещ едновременно и на турски, и на
английски език), живеещ в кожата на своя двойник. Почти четири
десетилетия след Мутафчиева Памук ще организира композицията
на романите си „Бялата крепост” (1985 г.) и „Името ми е
Червен”(1998 г.) именно по начина, по който разказва Вера
Мутафчиева. Но възторжената критика ще каже: Памук разказва
като Шехерезада, като Калвино или Борхес, като Умберто Еко. Не
и като Вера Мутафчиева. Мотивът за двойничеството като
осмислена другост и близост (вече видян в „Случаят Джем”) е
рефлектирал в първия „световен” роман на Памук „Бялата крепост”.
Историята за Джем Султан обаче е отдавна прозвучала и в подалечното ехо на „Прокълнатият двор” (Иво Андрич) и откънтяла в
модерните структуралистки сводове на дръзката по женски
българска романова традиция. Която все още преодолява Граници,
преследва истината за своята прокълната Другост. И дири своя
Двойник.
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ТРЕТА ГЛАВА
ПЕСЕНТА ЗА МЪРТВИЯ БРАТ И ЛИТЕРАТУРНАТА
Й ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ДВЕ ТВОРБИ
ОТ БАЛКАНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ
Балканската рецепта на магическия реализъм. Братът
и Сестрата – Изтокът и Западът – Жертвата и Спасението.
Поемата на Пенчо Славейков „Чумави” и повестта „Кой
доведе Дорунтина” на Исмаил Кадаре
Легендите са нашата мъгла. Мъглата, от
която ... истината да достига до нас
пречупена като през призма.
Исмаил Кадаре

Балканската рецепта на магическия реализъм
Литературата, по думите на Пенчо Славейков,
„рекламира” всяка култура „на пазара на световната суета”407. В
този дух поетът демонстрира твърде авангарден, почти в духа на
Валтер Бенямин, начин на културологично осмисляне на
писаната словесна култура далеч преди същинската епоха на
нейната „техническа възпроизводимост”. Позволявайки си да
влезем в неочаквания, дори за самия него, медийно-комерсиален
модел на Славейков, заключаваме, че ако литературата поема
функциите на своего рода реклама в икономиката на една
национална култура, то неписаната й словесност (митология и
фолклор) поемат ролята, така да се каже, на нейни природни
залежи. Те са ресурсният й потенциал, основният капитал обаче е
все пак литературата.
Почти век след Славейков албанският писател Исмаил
Кадаре настоява, че „плодотворният антагонизъм между писмената
и устната литература (…), свободното слово (…), литературата, и
нейният алтернативен modus vivendi – народното словесно
407

Славейков, П. П. Българската народна песен. // Събрани съчинения под ред.
на Б. Пенев, ІІ кн. Българска литература, София, 1923, т. 6, с. 5.
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творчество”408 – с цялостния им потенциал успяват да бъдат и нещо
повече от естетическо оръжие в панаира на суетата, а именно
демократически опозитивни на тираничните идеологически режими
в наше време. Именно легендата е „главната част от духовната
съкровищница на нашия свят”409, разположена сред историята, мита
и литературата. Там някъде, в мъглата, където сме се изгубили, за да
намерим отново самите себе си.
Кои сме ние и какво притежаваме? Това е един, оказва се,
колкото исторически, икономически и идеологически, толкова и
екзистенциален въпрос. При това – с конкретни духовнорелигиозни, много балкански измерения. Нямаме си нищо наше
освен азбуката, тъжи Славейков410, а и това, което притежаваме като
фолклор, се оказва далеч не-наше – не само наше. Общ е ресурсът
ни, както е обща и земята ни – полуостровна полуотделена от света,
полуобърната полузагърбила своята Европа. И така, полузатворени,
живеем в собствените си светове на приказки и легенди,
привнасяйки им съдбовен, родов, (над)историчен смисъл. Мотиви и
образи от българските народни песни волно кръстосват славянски, а
и неславянски земи и култури. Особено конвертируеми в това
отношение се оказват мотиви, основани върху мистичното и
фантастичното, чудесното и ужасното. Такива са мотивите за
Вграждането и Неразделни след смъртта. Такава е страховитопрекрасната история за възкръсналия от гроба мъртъв брат, който
отвежда сестра си при майка им, за да спази дадената дума. Тази
легенда, известна в родния ни фолклор като песента за Лазар и
Петкана, се открива в множество балкански варианти под различни
имена.
Голямото откритие на Пенчо Славейков се съдържа в
прозрението за един бъдещ магикореалистичен потенциал на мотива
за инцестния грях (преосмислил мита за Едип) в тази тъй популярна,
оказва се, не само южнославянска и балканска, но и европейска
408

Йорданова, Ю. Сказание за фолклора (посткомунистическа версия) //
http://liternet.bg/publish5/iuiordanova/ikadare.htm - B: Електронно списание
LiterNet, 28.05.2004, № 5 (54).
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Кадаре, И. Легенда на легендите. Пловдив: Жанет-45, 2003, с. 70.
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Славейков П. П. Българската народна песен..., с. 6.
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история за завръщането на мъртвия брат. Тя е блестящо
преразказана в духа на Астуриас и Маркес и от албанския писател
Исмаил Кадаре. Той на практика реализира тезисната постановка на
Славейков, задавайки й общочовешкото балканско и историческо
звучене, осмисляйки я не просто като философия на оцеляването в
превратната история, а на достойното балканско съществуване. Ако
множеството автори само гадаят и налучкват (при това в различни
варианти на допустимост) наличието на някакъв инцестен мотив в
подобна история (западноевропейските истории са не за брат, а за
мъртъв годеник, който идва за любимата си), то нашите балкански
автори в прав текст дефинират този мотив именно като Едипов.
Славейков само го загатва в поемата „Чумави” (1893 г.), но го
развива в студията си „Българската народна песен” (1904 г.), а
Кадаре го прави световноизвестен в новелата си „Кой доведе
Дорунтина” (1979 г.).
Братът и сестрата са свързани с греховна любов, която
обрича целия им род на смърт. Няма друга такава трагедия,
наподобяваща древногръцка кървава драма, каквато е тази за
съдбата на обречения род Вранаите (vran – от албански, означава
„убит”) в албанската новела. Кадаре невероятно задълбочава и
усложнява общата теза за инцеста, като я превръща в провокация
към статуквото на традиционализма, обвързвайки я с Мита за
вечното завръщане. Завръщането на Дорунтина, доведена от
мъртвия си брат Констандин, удостоверява спазването на вековната
традиция на обричането, на обета, на спазването на дадена дума
(албанската бéса). Авангардно мислещите бързат да отрекат
архаично-атавистичната мисия на обреда, моралистите бързат да
осъдят тази греховна любов, психоаналитиците „ще ипотекират
темата
за
кръвосмешението”
като
култово-болезнена.
„Авантюристите ще побързат да харесат героите”, които са
въплъщение на „деятелния човек” 411 . Във всички тези твърдения
има по нещо от истината, защото Дорунтина на Кадаре се превръща
в алегория на ренесансовия порив да се шокира обществото, да се
срине обичайноправното статукво, да се разколебае един
411

Посока на подобни разсъждения виж още в: Kadare, Ism. Ringjallja dhe Kulti i Besës. //
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ретрограден модел на общуване на Балканите, който повече ни
разделя, отколкото споява. Вероятно тази дума е твърде силна. Факт
е обаче, че непоколебимите патриархални правила, които задават
радикални обичайноправни норми като кръвно отмъщение, верски и
етнически предразсъдъци, реваншизъм във всекидневното
поведение, убийства на честта, уговорен брак, волеизява и вземане
на съдбовни решения от бащата или най-големия брат за останалите
членове на семейството, даване и спазване на обет и пр.
продължават да функционират в различни точки на Балканите до
днес. Тази любов между вери, етноси и култури, братовосестринска, е всъщност нашата балканска проблематична любов.
Макар кръвосмесителна, тя ни е повече от нужна тук, на Балканите,
където сме толкова различни, но кръвно и духовно свързани
помежду си. Нужна ни е, за да живеем заедно, нужна ни е, за да си
повярваме. В докосването помежду си литературите на изтока и
запада дописват в пластовете на времето само една поредна глава от
общия си роман. Или романс.
Пенчо Славейков и Исмаил Кадаре се срещат в пластовете
на литературното време в мотива, популярен в българската култура
в песента за Лазар и Петкана. Михаил Арнаудов описва четири
варианта на песента: „Лазар и Петкана” (І), „Лазар и Петкана” (ІІ),
„Лазар и Грозданка” (ІІІ) и „Константин и Елин-Дойка” (ІV) 412 .
Мъртъв брат води сестра си на гости – това е един от найпопулярните мотиви не само у нас, но и в културата на други
европейски народи, твърди Арнаудов. Преди него Иван Шишманов
прави може би най-задълбочения и впечатляващ компаративистичен
екскурс по тази тема, а днес ние, от позицията на собствения си
чудовищен визуален кино-телевизионен опит, ще заключим, че
всъщност европейският литературен интерес към тази легенда (от
ХVІІІ век до днес) като че ли не надхвърля нивото на вкуса по
готиката, вампирските саги и карнавалните сказания. Балканската
литературна философия на подобен текст обаче е метафизична и
трансцендентна, тя далеч надхвърля териториите на естетиката на
ужаса, на романтичното или пък на самоцелната наслада от
412

Арнаудов, М. ред. Българско народно творчество в 12 т. Митически песни.
т. 6, София: Български писател, 1961.
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страшното. Арнаудов причислява песента за мъртвия брат към
раздела митични песни, назован „Души отвъд гроба”. На Балканите,
твърди той, този мотив идва от югоизточните гръцки покрайнини в
множество версии и варианти 413 . Има над 100 такива записани
български песни, в тях момата най-често е Петкана, а съответно
естествена е появата на другото име с евангелска конотация – Лазар.
Интересното и неочакваното в тази митична история, според
Арнаудов, се съдържа не в мотива за възкресението414, а именно в
развръзката: „Живи се хванали/ че са се мъртви пуснали”.
Защо след всички ужасяващи обстоятелства, които трябва
да преживеят, за да се намерят, на финала майката и любимата й
дъщеря умират в прегръдките си? Абсолютно същият акцент ще
постави и Исмаил Кадаре – неговата новела започва именно със
смъртта на майката и дъщерята, а следователят Стреси ще тръгне
по дирите на това странно (псевдо-)престъпление, обвързано с
нелогичната смърт, търсейки отговор на въпроса „кой?”. Кой е
мнимият престъпник, който обърква колективната хармония на
вековния ред? Кой доведе Дорунтина?
Народната песен в разнообразните й балкански варианти, а и
в посочените литературни инспирации „Чумави” и „Кой доведе
Дорунтина”, описват, както би казал Никола Георгиев, „крайно
неправдоподобни и крайно обикновени в своята битова
всекидневност ситуации” 415 , това е едновременно раздвоено
описание на белези на близки и далечни в бита, стила и езика си
творби и автори от различни епохи и култури.
Кои са общите обичайни ситуации?
- Единствена дъщеря и сестра в многобройна мъжка фамилия
се омъжва надалеч;

413

Арнаудов, М. Души отвъд гроба. Предг. към Митични песни. // Българско
народно творчество в 12 т. ..., с. 46-47.
414
Защото мъртвите страдат, когато живите страдат и плачат за тях – мътят им
водата за пиене; особено когато страдат майки, сестри и деца. Виж: Арнаудов,
М. Души отвъд гроба..., с. 47.
415
Георгиев, Н. Българската народна песен. Изобразителни принципи, строеж,
единство. София: Български писател, 1976, с. 34.
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Най-малкият брат е единственият застъпник за този брак
пред майката;
- Той обещава, че всички от тях (седмина или деветима в
различните варианти) ще ходят по веднъж годишно на гости
и сестрата няма да се чувства самотна;
- Години наред сестрата няма вест от близките си и страда;
- През това време чума поваля всички братя;
- Нивите и лозята на фамилията обрастват с бурени и са
изоставени;
- Всеки ден осиротялата майка ходи на гробовете, отминава
само гроба на най-малкия син, проклинайки го за
недалновидното му решение.
Ето ги и чудесата на мистично-неправдоподобните решения:
- Братът чува в гроба майчината клетва;
- Моли Господ да го съживи, за да изпълни дадената пред
майката дума;
- Става от гроба, яхва коня си и заминава на дълъг път;
- Представя се на сестра си и двамата потеглят към къщи;
- По пътя тя задава въпроси (ситуацията е странна дори и за
героиня на балада), подозирайки, че той идва от друг свят;
- Братът отклонява неудобните въпроси с алегорични
отговори;
- Довежда я пред прага на родния дом, обраснал с бурени;
- Майката излиза и прегръща дъщеря си, братът изчезва
(връща се в гроба, превръща се в дим);
- Двете се разплакват и умират прегърнати.
Народната песен, твърди Н. Георгиев, редом с всичките си
пунктуално описани
логически
противоречия (куриозни
раздвоявания на смисъл и действие, антитези и контрасти, резки
действени преходи, неправдоподобно изпращане на заръки,
прокоби, вести, партитивно времепространство, подвижност на
глаголните форми и действия, противопоставяне между
изявителност
и
преизказност,
диалогичност-разговорност,
несъвпадение между обективно и субективно време, гранични
-
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ситуации между възможност и неправдоподобност и пр.)416 постига
„взаимно съподчиняване на противоположностите и снемането им в
надреден резултат, при който обикновеното, битовото престава да
бъде толкова еднозначно обикновено и битово, а необикновеното се
подчинява на една дълбоко реалистична картина на
действителността”417. Така и най-жестоките и натуралистични сцени
могат да се преглътнат и асимилират, защото въздействат върху
читателската фантазия ненатуралистично – благодарение на
фантазията. Например: деца се пекат на шиш по няколко дни и
нощи (този пример е на Н. Георгиев), стъпкват се и задушават,
кълнат се и се уморяват от черна чума невинни жертви, майки
кълнат децата си и деца – майките си, мъртви стават от гробовете и
препускат на кон с живи, цялата вселена изтръпва от ужас, а при
това птичка пее издайническа песен и задава гатанки и пр. С една
дума: „канализиран е ефектът на емоционалното” 418 . Това е
митологична черта, която се реализира в легендата, народната песен.
Литературният наратив обаче трябва да обяснява, да снабдява
читателя с жизнеподобни аргументи, да провокира фантазията му
все пак в сферите на вероятното и необходимото (би казал
Аристотел).
В песента за „Лазар и Петкана” (І), описана от М.
Арнаудов 419 , открояваме един предпочетен и от Кадаре мотив в
легендата: когато стигат до заветното родно място, братът се
прощава със сестрата пред портата на родния дом, влиза в
църковния двор и се изгубва от очите й, за да се върне в гроба.
Именно подобно немотивирано изчезване на чудния странник ще
провокира и полицейското разследване в новелата. Във втория (ІІ)
вариант на „Лазар и Петкана”420 раздялата между брат и сестра има
своя битов аргумент – Лазар излъгва Петкана, че отива да ожъне
непожънатите ниви, но й дарява пръстена си, посредством който
майката ще разпознае присъствието му и ще повярва на
416

Виж: Георгиев, Н. Българската народна песен..., с. 70-87.
Георгиев, Н. Българската народна песен..., с. 41.
418
Георгиев, Н. Българската народна песен..., с. 41.
419
Арнаудов, М. ред. Митически песни..., т. 6, с. 369.
420
Арнаудов, М. ред. Митически песни..., т. 6, с. 374.
417
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невероятната история. Обяснимо е защо нито Славейков, нито
Кадаре не предпочитат този вариант с разпознаването по пръстена:
майката е длъжна да присъства на чудото (да види собствения си
син, завърнал се от отвъдното), то трябва да се извърши пред очите
й. Този фолклорен вариант експлоатира един познат Аристотелев421
лайтмотив за разпознаването-узнаване посредством спомняне на
героя по някакъв белег, знак, предмет. Именно подобен аргумент на
невъзможността е притежанието на сребърния годежен пръстен,
предаден от мъртвия на живата. Наративната схема обаче трябва да
бъде усложнена (разсъдъчността обикновено усложнява) и Кадаре
се отказва от подобен вариант, който лесно би снабдил
здравомислещия му герой Стреси с разобличителен мотив –
внушителната сила на съспенса трябва да бъде удържана до
развръзката.
В третия вариант на Арнаудов (песента за „Лазар и
Грозданка”) момата се казва Грозданка 422 , а основен интерес
представлява различната метаморфоза на женската себичност,
утаена в мита за Персефона и Деметра. Майката и дъщерята са си
себедостатъчни. Грозданка проклина братята си за това, че са я
разделили от майка й и са я оженили надалеч („аз оттук, мамо,
чума тук”). Впоследствие майката също кълне и извиква
повторно чумата, този път да измори внучетата й („до девет
люлки писани”), за които й омръзва да се грижи. Едва когато
остава съвсем сама, себичната майка тръгва по гробищата и кълне
Лазар, че я е разделил от единствената й обич – дъщерята Грозданка.
Лазар изпълнява прокобата на майката, но неговото завръщане от
отвъдното не представлява абсолютно никакъв аргумент за понататъшния развой на кобната история. Грозданка се завръща,
майка й я припознава като третото пришествие на чуматаспасителка и двете се прегръщат… в смъртта.

421

Аристотел. За поетическото изкуство. София, 1943, с. 95.
Арнаудов, М. ред. Митически песни..., т. 6, с. 380. Това име, според фолклорната
логика, е натоварено с табуираща злото сила – нарича се Грозданка, да й е грозно
името, да я пази от зложелателства. Съществува поредица от песни, легенди и
приказки, свързани с това име по темата Слънчова женитба.
422

163

Четвъртият вариант („Костадин и Елин Дойка” 423 ) звучи
особено жестоко и зловещо, сменяйки качествено регистъра на
песента, в която героите са вече с други имена, а майката отново
проклина всички и минава през огъня на живота и смъртта, за да
бъде заедно със своята любима щерка. Господ спуща ангел небесен,
който сторва надгробната плоча на погача, а ковчега – на чутура
(или конче). Така Костадин се пренася в далечните земи при сестра
си и я довежда при майката. И в този вариант присъствието на брата
се оказва формално и неважно, обезсмисля се въпросът „кой” –
важни са женските присъствия, единението на майка и дъщеря,
които пренебрегват всичко, дори потомството, дори продължението
на рода. В прегръдката си майката и Елин Дойка стъпкват и
задушават Дойкиното дете: „такава била лошата клетва”… Ако в
поемата на Славейков, а и в новелата на Кадаре, има подобен намек,
обвързан с идеята за женската идентичност и самодостатъчност, то
и двамата решително не усложняват повече историята с подобни
жестоки съдбовни женски отмъщения. Здравият балкански разум
никога не ги е предпочитал.
За популярния живот на тази песен отвъд балканските
граници пише още през 1896 година Иван Шишманов424. Песента за
мъртвия брат е обща тема, организирана около инферналния мотив
„мъртвец, възкръснал от гроба”, превърнал се в знак с изключителна
популярност в балканските и европейските литератури 425 . За
нашето изследване представляват вторичен интерес пренията и
ежбите около съвсем по балкански изкуствено създадения
конфликт: чий точно е мотивът? За него ще стане дума по-нататък:
балкански, руски и европейски учени спорят ожесточено „кой
423

Арнаудов, М. ред. Митически песни..., т. 6, с. 385.
Шишманов, Ив. Песента за мъртвия брат в поезията на балканските народи. студията излиза в СбНУ, т. 13, през 1896. Тук цитираме текста по: Шишманов, Ив.
Избрани трудове (съст. К. Топалов). София: УИ „Кл. Охридски”, 2012, с. 453.
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Повече по въпроса проф. К. Топалов съветва да прочетем в съчиненията и на:
Караджич, В., Фриел, С., Д., Истрия, Д., Ширма, Л., Сатас, С., Льогран, Е., Волнер, В.,
Политис, Н. и др. Виж: Топалов, К. Николаос Политис и Иван Д. Шишманов. Песента
за мъртвия брат – една обща тема на гръцките и българските университетски
научни изследвания през ХІХ век. // Иван Д. Шишманов. Ученият и гражданинът. //
Сборник Шишманови четения. София: Изд. БАН, кн. 2, 2006, с. 171.
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доведе мотива в литературите ни?”. Кадаре е прозрял, че Дорунтина
всъщност е разказът, легендата, тя е самата песен. Констандин и
Дорунтина са запазената балканска марка на (само)жертвата и
страданието, които подаряваме на Европа. Дали европейската
популярност, която свързваме с поемата „Ленора” на Брюгер (1774
г.), се дължи по-скоро на гръцкия или сръбския вариант на
народната песен? А пък българската и албанската версия (брат става
от гроба и води сестра си) посредничат на гръцката в немския й
вариант (за Ленора, за Хелги и Сигрун)426: годеник става от гроба, за
да завлече там и своята любима, която със сълзите си нарушава
покоя му?
Шишманов разсъждава принципно върху генеалогията на
мотива и върху структурата му, сравнява различни варианти и
отделя именно гръцкия като идеалната схема – най-кратката, но и
най-пълната, и най-плътната. Съответно, твърди той, албанският и
българският вариант са най-близко до него. Едва след това идват
литературните интерпретации на мотива за мъртвия годеник. Което
обаче, ще добавим ние, едва ли би трябвало да означава и органично
проникване на Едиповия мотив в него – та може ли тъй лесно братът
да преживее метаморфозата на годеник, а братовата и синовна обич
да премине в греховна страст? И не са ли това всъщност два
различни мотива – годеницата руши покоя на мъртвия годеник със
скръбта си, той идва да си я прибере (мотивът Неразделни след
смъртта), а братът се връща на земята, за да изпълни клетвата си, а
не за да бъде заедно с възлюбената си сестра (мотивът за Мъртвия
брат)?
Пенчо Славейков взема песента за „Лазар и Петкана” от
сборника на Братя Миладинови и почти пунктуално употребява
именно този логически вариант в сюжета на поемата си „Чумави”,
излязла за пръв път в сп. „Мисъл”, където години по-късно ще
излезе и студията му „Българската народна песен”. Славейков
естетически уподобява тяхната смърт с явната реализация на мотива
„живи се хванали,/ че са се мъртви пуснали”, като твърди, че когато
ги освобождават, те, „безмълвно прегърнати при първата си среща,
426
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паднали мъртви пред вратата на затвора” 427 . Ето как изглежда
развитието на фолклорните мотиви от песента в поемата. Приликите
между сюжетополагащите мотиви в двата варианта – фолклорния и
литературния – са повече от разликите:
– Лазар тихо настоява пред майката да омъжат Петкана в
Равно Загоре;
– Всичките братя умират ненадейно от чума, майката
проклина Лазар: „Да се провалиш, Лазаре/… че ми Петкана
отдаде…”428 и „Бог да даде нестопен да останеш/ Дух бродник духът
ти да стане…”429;
– Лазар измолва от Господ възкресение, излиза от гроба,
ковчегът му се превръща в конче и седло;
– Той довежда Петкана до родното село. Тя задава въпроси:
„Та що на тешко миришеш,/ на пръст, брайно ле, помухлен…” (фолк.)
и „Болест ли си болял невярна,/ миришеш на пръст, на помухъл”
(лит.); и още – защо не са ожънати нивите, не са обрани лозята и пр.;
– Лазар довежда Петкана до портите на дома… Майката
посреща дъщерята…;
А ако трябва да откроим малкото разлики между двата
варианта – фолклорния и литературния, те са следните:
– В народната песен братята са девет: „Де се е чуло
видело/ до три пъти жена да близни,/ три пъти по три момчета…”
(фолк.), в литературната поема са седем („Една е у майка, на
братя седмина/ Петкана, девойка напета…”; (лит.);
– Братът кани сестрата в село, където „Девят сме къщи
правили/…/ у нас на гости да додиш…” (фолк.) и „седем сме сватби
подигнали – дойдох/ на весели сватби с покана!”(лит.);
– По пътя издайническо пиле пее от дървото: „Де се е чуло,
видело/ жива със мъртва да ходи…” (фолк.) и „И смаяни люде/
изглеждат ги в страх мълчаливо//и бягат… настръхнали псета по
двори,/ баучат и грозно, и диво.” (лит.);
427
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– Братът дава на сестрата пръстен, за да бъде разпознат от
майката, а тя няма да го види – „Че си пръстено извади/ пръстено
гуденишки/…/ Кога та мама попита…/ и ти и речи Петкано/ Доведи
ма бати Лазар… /” (фолк.), в поемата Лазар не дава обяснение;
– „Лазар в гробища отиде”(фолк.); и майката, смръзната
от ужас, вижда Лазар – „Но зърна пред нея как той се превърна/
на чад – и невидим изчезна…” (лит.).
Едва обаче в студията си Пенчо Славейков осмисля и
обяснява като „Едипов” мистичния чудесен мотив за вечния
живот на душите извън гроба. В самата поема липсва съмнение
или намек за подобен мотив – майката е ужасéна не просто от
присъствието на брата до сестрата, а на мъртвия брат-син,
завърнал се от отвъдното, за да изпълни обещанието си.
Осем десетилетия след Славейков албанският разказвач
Кадаре ще разчете неоромантичното предчувствие за магически
реализъм „по балкански” на базата именно на този мотив за Мъртвия
брат, в съчетание с христоматийния балкански, но и общочовешки
мит за Вечното завръщане, както и с типологичния мотив на
отъждествяването на брата с рода, народа, нацията, а сестрата – с
родината. Подобно отъждествяване срещаме с албанския вариант на
песента, разпространен в Южна Италия, заселена с албански
емигранти.
Чумата, поразила живота на деветимата братя, идва с
войната (чумната вражеска армия обрича на смърт дори останалите
живи победители в сражението), бéсата (дадената дума пред
майката) е всъщност пред родината, а Дорунтина е Арбърия
(средновековното име на Албания). Всъщност въпросното
алегорическо надграждане и магикореалистичният пробив в
историята за възкръсналия брат са големите открития на Кадаре.
Славейков обаче се оказва още по-проникновен: „Едиповата”, по
думите му, история има своя вълшебно-магичен потенциал, тя звучи
едновременно ужасяващо и възвишено. При това – именно тук, на
Балканите, където всички сме обречени на инцест, бидейки в плътни
родствени и кръвни връзки. Връзки на смъртни любови и вражди –
религиозни, национални, морални.
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Славейков проницателно констатира продуктивността на
фолклорния материал на тази „легенда от предхристиянските
времена”, съчетала органично двата елемента на приватното и
глобалното, на езическото и християнското, при това „причудливо
смесени” 430 . Причудливо смесени, но и щастливо раздалечени и
непристрастни към който и да е от двата религиозно-етически пласта
са и съзнанията и идеологиите на двамата автори. Трудно ще открием
някаква дълбока и всеотдайна религиозност у Пенчо Славейков, още
по-трудно ще дефинираме Кадаре като отнесен към християнския
или към ислямския културно-религиозен дискурс. Той е
парадоксално обвиняван точно в обратното – в „расизъм,
ориентализъм и ислямофобия” 431 (интересна комбинация от
грехове!). Четейки творбите на Кадаре обаче, читателят се впечатлява
от обстойното познаване и компетентно отношение на албанския
автор към въпросите на схизмата, към философията и културата на
католицизма и православието. Което е симптом на мъдрото, трескаво
размишляващо и скептично съмняващо се съзнание. На Балканите
това е особено полезно – човек непрекъснато да се съмнява, за да бъде
по-предпазлив и умерен в деянията си.
Братът и Сестрата – Изтокът и Западът – Жертвата и
Спасението.
Десетилетия след формулираното Славейково предчувствие,
че историята за мъртвия брат (която фолклористите разчитат като
вариант на мита за умиращото и възкръсващо божество, наричан
още „нощен брат” на Слънцето) е организирана около инцестния
(„Едипов”) мотив, Исмаил Кадаре основава художествената си
разработка в новелата именно върху него. Братът е влюбен в
сестрата! Именно затова той настоява да я омъжат надалеч, за да я
отдалечи от себе си (защото и тя отговаря на чувствата и страстите
му), но и да възстанови изгубената родова хармония. В
интерпретацията на Кадаре се намесва и допълнителната
оркестрация на Едиповия мотив – отсъстващият (мъртвият,
430
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липсващият) баща и доминацията на майката. Едип, според Дельоз и
Гатари, е синдром на кризата в семейната троица, „недостатъчно
структурирана от вярата” (вече стана дума за симптоматичния
недостиг на религиозно чувство, съвсем по балкански, у Славейков
и у Кадаре), а „въпросът за бащата” е всъщност „кризата на
символичното”432. В новелата на Кадаре компенсация за въпросното
символично отсъствие (защото никъде нищо не се споменава за
бащата на голямата фамилия на Вранаите) е фигурата на стария
граф Топиа, приятел на семейството, към когото са адресирани
драматичните разкрития в изповедните писма на Госпожа Майката.
(В новелата героинята носи тази титла като лично име.) Неговата
фигура си остава така загадъчна до края, той няма да се появи лично
на погребението на майката и дъщерята, следователят Стреси няма
да има възможност да стигне до някаква истина чрез него.
Магическият реализъм следва романтическата конвенция на
загадъчността и недоизказаността, но я и отстоява докрай.
„Семейният порядък е взривен, а семействата отхвърлени…
Ако търся своята най-дълбока противоположност, винаги откривам
майка си и сестра си – най-дълбокото възражение срещу моето
мислене за вечното завръщане!”433 Странно, но именно така (а ла
Дельоз и Гатари) звучат и народните песни, и модерната
неоромантична интерпретация на Славейков, и модерната новела на
Кадаре. „Общества без бащи” 434 ли населяваме всъщност тук, на
Балканите? И защо е толкова изкушаваща моменталната
идентификация на майката с Европа, а на непокорните й грешни
синове и дъщери – с Балканите? Принципно балканският културен
модел е уж консервативен и патерналистичен, уж традиционно
здравомислещ. Той е привидно далеч от нарушените забрани и
референции между половете или поколенията (т.нар. „глобални
личности” на майката и бащата, сестрата и съпругата), от
шизоидните и хистерични състояния на духа, задаващ въпроси (а ла
Серж Льоклер): „жив ли съм или мъртъв”; „мъж ли съм или жена”,
432
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обитавайки „едновременно и двете”, на „всяко от двете в края на
едно разстояние” 435 … А, оказва се, че не е така. Защото найсъсипващата балканска травма се съдържа именно във въпроса
около липсващия Баща. И дали неговите подвластници, заместители
(някои ги наричат поробители, завоеватели, освободители),
мистификатори не са всъщност именно те извор на балканските
исторически, социални, родови и културни комплекси? А защо не
и на по-сетнешни кризи в политически контекст на
авторитаризъм и насилие, където на който и да било сатрап
упорито се отказва сериозният статут на баща.
Констандин се споразумява трудно, но властно, с омразния
зет относно женитбата на Дорунтина. Пред нейните „молби да не я
задомява надалеч” запазва хладнокръвие, но остава и „равнодушен
към хубостта на девойките”, сравнени с красотата на собствената му
сестра 436 . Той твърдял, че ”женитбите на далечно разстояние
показвали силата и достойнството на един народ”437, но пък „след
венчавката в църквата приличал на обезумял…, избутал
младоженека и му казал: – Тя е все още моя, разбираш ли, моя”438.
Кръвосмесителната идентификация надмогва смъртта, тя се оказва
неважна граница за влюбените. Любовникът-прелъстител се оказва
не някакъв фантомен непознат, а самият брат, чието „злокобно
пътуване се превръща в сватбено пътешествие към смъртта” 439 ,
както прозорливо заключава помощник следователят.
Как изглежда в тая история Властната Майка по балкански в
психоаналитичните й интерпретации? Синовете й са нейно
притежание, тя наказва с мълчание и деритуализира страданието си
по най-малкия син, защото той й е отнел изначалната хармония –
притежанието на собствената й дъщеря (Персефона и Деметра).
Крайната й цел винаги е била всъщност само дъщерята и тя се
намесва в сложния инцестен възел отново чрез… наказанието. На
двете им е съдено да умрат, заедно, но не едновременно: дъщерята
435
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изпреварва майката, която, изгубила всичко и сама, победена поради
незнание, страх и състрадание (съвсем по Аристотел), след няколко
дена също умира. Съвсем според принципа на Мабли: „Нека
наказанието поразява душата, а не тялото” 440 , защото в крайна
сметка „тялото и болката не са крайната цел на наказателното
действие” 441 … Госпожа Майката, както наричат всички знатната
дама, запалва две свещи на гроба на Констандин, но не за неговата
душа (а предчувствайки своя и Дорунтининия край), като отправя не
оплакване, а проклятие към сина си:
„Констандине, къде остана думата ти…, че ще ми
довеждаш Дорунтина, колкото пъти поискам и имам нужда от
нея?... ти потъпка клетвата си, дано и в гроба покой да не
намериш!”442.
Липсващото, „изчезналото тяло във функцията му на
основна мишена на наказателното насилие” 443 се овеществява в
реален, двойствен образ, оживял в песните на оплаквачките, които
нито за миг не се съмняват в истинността и сами създават легендата:
„според обичая нареждаха и в стихотворна форма” 444 . Това се
случва и в свидетелските показания пред следователя Стреси:
последователно свидетелстват очевидци, самата Дорунтина, пазачът
на гробището. И в плъзналите слухове…
Търси се тялото, вещественият знак на престъплението,
търси се „Кой?” и трябва да се намери на всяка цена. При това
съвсем според свещената логика: не го търсете сред мъртвите,
защото той не е тук, а възкръсна… „Ако не го откриете, ще го
измислите” – заявява решително Архиепископът (и тук титлата е
лично име на героя), изправен пред реалната хипотеза за сбъдването
на „едно нечувано богохулство”445 – появата на нов Христос. „Каква
сила го е вдигнала от гроба и какво ще донесе той на
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човечеството?” 446 Защото смъртните не възкръсват. „Кой е
извършителят? Кой закон санкционира това нарушение? Каква е
най-подходящата мярка?” 447 – по линията на тези фукоистки
въпроси тръгва и логическият сюжетен развой на новелата на
Кадаре, за да стигне на финала след множество перипетии отново
до… инцеста.
Фолклорно-песенните интерпретации на тази заплетена
инцестна история са всъщност органично ясни в своята изначална
парадоксална простота. В подобна яснота алегорично се осмисля
и смъртта: като строеж на нов дом или като поредица от
сватбени, трудови (жътва, коситба и пр.) и погребални ритуали.
При това съвсем хладнокръвно се възприема употребата на
всякакви ужасяващи мотиви и решения: сестра кълне братята си
да ги сполети чумата, после кълне и децата им и те умират; майка
и дъщеря задушават в прегръдката си малкото дете и пр., и пр.
Оказва се, обаче, че литературното въображение е в състояние да
надмогне развихрената митологична фантазия на анонимния
народен певец. С други думи, у Кадаре сюжетното решение е найинтересно, защото неговият герой-следовател тръгва да разнищва
„реалната” история, не по повод на това „Дали?” и „Как?”, а именно
около главния въпрос „Кой?”. Кой е всъщност конникът, довел
Дорунтина и изчезнал след това? Полицейският въпрос отзвучава и
като морален, и като екзистенциален, религиозен, онтологически. В
търсене на отговорите новелата на Кадаре експлоатира
разнообразни наративни похвати: диалози между героите, разкази
на очевидци, разпити, изтръгнати с мъчения показания, полицейски
доклади, изповеди на смъртния одър, писма, разказ в разказа, разказ
в песента на оплаквачките, слухове и пр.
Девет пъти посредством срещата и сблъсъка на
разнообразни гледни точки е разказана историята на Констандин
и Дорунтина (девет са и мъртвите братя) и посредством явно
заявената наративна лайтмотивна техника се създава особеното
усещане за монотонност и кататонична шизофренност на
речевите актове и обстоятелства, които ги пораждат. Мистични
446
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са и причините, и обстоятелствата в ситуирането на странната
история: като се започне с описанието на готически мрачната
семейна къща, навяваща „пустош и злокоба” 448 , с есенните
гарвани, които вещаят студ, с есенната златолистна пустота и
тайнственост („през есента се случват най-необикновените
събития” 449 ), със смътните предчувствия за някакъв „ужасен
удар”, „разкритие на ужасна истина”, довела до „агонията на
двете” 450 героини. Цялата новела прилича на разследване,
проведено в типичните обстоятелства на упоритото и монотонно
задаване на едни и същи въпроси и възкресяване на еднотипни
или сходни обстоятелства в девет разказа, което поражда
особения остинатен ритъм на цялото сюжетно действие: то се
върти около оста си, връща се там, откъдето е тръгнало, всеки
следващ път то е в различна тоналност, обогатено, нюансирано.
Следователят Стреси гради хипотезата си – впрочем, далеч
не хладнокръвно, а напротив, пречупена през „онова нежно чувство,
което в последно време изпитваше към Дорунтина, което беше
обич”451 – върху няколко допускания. Може би конникът е отвлякъл
Дорунтина за откуп; това е кръвно отмъщение или резултат от стара
семейна вражда или пък най-обикновено любовно приключение.
Най-вероятна се оказва най-невероятната хипотеза – „Доведе ме
брат ми, Констандин”452 – с всички произтичащи от нея невероятни
доказателства: отместената надгробна плоча, внезапната смърт на
дъщерята и майката, „едновременно разкрили по една ужасна
истина” 453 , изчезналият вдън земята конник и т.н. Кадаре
експериментира с вкусовете и жанровите нагласи на магическия
реализъм, като от една страна, съвсем конвенционално, вплита
магически и фолклорни елементи в привидно реалистичния
контекст. След третото лайтмотивно повторение на следователските
догадки на Стреси обаче (”един мъртвец се вдигнал от гроба, за да
448
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изпълни клетвата пред майка си” 454 ) разказът поема в посока на
жанровия експеримент: превръща се в криминален психотрилър, в
който действат наративни разнобои от фолклорно-митологично,
плутовско, хроникално-документално естество.
Магическият реализъм е литературен жанр или стил (някои
го наричат мода, направление, течение), предполагащ случващите се
събития сами по себе си да не са странни, но техните връзки и
обяснения-причини да са именно такива – невероятни. Магическият
реализъм само се преструва на реализъм455, но в него събитията се
случват, както би казал Аристотел, по необходимост, но не по
вероятност. А иначе изглеждат естествени. Магико-реалистичният
разказ, видимо потопен във всекидневието, историята и бита, обича
сънищата, виденията, халюцинациите и догадките, размити в неясен
хронотоп; отключените или заключени спомени или изгубена памет,
лудост, в които видимото се таи в сложния духовен живот или
критичните проблематични връзки между героите. Самите те са
взаимосвързани отвъд пространството, времето и прякото
общуване: те долавят присъствия, общуват спиритически, разчитат
мисли и знаци и пр.
Така се случва в световете на Маркес, Астуриас, Льоса,
Алиенде, Кастанеда, Кортасар, Памук, Казандзакис – там и
влюбвания и бракове между кръвни роднини не са изключение,
там духове се вселяват в живите, там невидимият свят е
еманципиран с реалния. Но разказвачът, героите му и читателят,
не на последно място, са обречени да възприемат този свят
естествено и хладнокръвно – този свят като нещо хармонично, в
реда на нещата, вдъхновено, витално. Героите на Кадаре, особено
разказвачите (в такава роля влизат следователят Стреси,
помощник-следователят, пазачът на гробището, роднините на
съпруга на Дорунтина, малтиецът-продавач на икони,
454
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оплаквачките), вменяват на читателя собствения си осъзнат ужас,
потрес и вдъхновение.
Подобни реплики (например, „каза си той наум и почувства
как тръпки го побиват”456) се превръщат в лайтмотивни рефлексии в
цялата новела. Тялото на сюжета е изплетено от ужас и потрес,
родени от:
– догадките за инцестното-непозволеното: „Майката
споменава за някакво неестествено чувство на сина си
Констандин към сестра му Дорунтина”457;
– от мелодраматично умиление: „били измъчвани от
продължителната раздяла, далечното разстояние, изгарящия
копнеж и непоносимата самота (беше една такава самота)…”458 ;
– от възвишения естетски пиетет към олитературения живот
на мита за Тристан и Изолда: „Стремили са се един към друг, за да
се съберат живи или мъртви, в живота или в смъртта или в някакъв
свят между живота и смъртта…, да надвият неумолимите закони на
смъртта, да постигнат невъзможното и отново да се съберат…”459.
В текста на Кадаре срещата между света на живите и
мъртвите не е безпроблемна. Тя ражда нови драми: „Какво ли бе
открила старицата в полумрака? Може би, че онзи, който се
отдалечава, е нейният мъртъв син? Или обратното, че дъщеря й я
лъже” 460 . Може би именно целувката между живата и мъртвия
решава казуса не само на сюжета, но и на проблематичния
балкански магически реализъм? Защото очарованието на магиката
работи за каузата на алегорията, но и на здравомислещия реализъм.
Мъртвият тръгва към гроба, живата – към дома, но…? Новелата
съзнателно се връща с типична балканска носталгия към доброто
старо време:
„Разправяха, че едно време живите и мъртвите живеели
заедно, смесено хора и призраци, дори се случвало и да се
женят помежду си, като раждали деца, някакви…
456
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полупризраци, но това било по време…, което няма да се
върне.”461
В това време неотменно вярват все още „единствено оплаквачките”.
То е алегория на собствената ни балканска жалостива памет, според
която бракът между живи и мъртви представлява фанатичната ни
неотделимост от миналото, историята, свещената мъртвина – тя ни
спасява в това да бъдем себе си, но ни и обрича да не можем да
живеем живота си тук и сега. Тя е и тази, която ни обрича на
комплекса близки-далечни, а ни сближава в собствената ни
раздалеченост. Дали всъщност това не е неотменната ни целувка с
историята? Неотделимостта ни от историята?
Съзнателното търсене на магикореалистичния ефект върви
едновременно с канализиране на ефекта на емоционалното (за него
вече принципно стана дума). В мита и фолклора всичко е възможно,
но какво се случва с рецепцията на такъв ужасяващ мотив като
„възкресение на мъртвец” в литературната творба? Славейков,
разполагайки с разни варианти на песента, като че ли съзнателно
(това
е
обяснимо,
романтически
съзнателно)
избягва
натуралистично ожесточените варианти. В неговата поема, избрала
един по-мек, неоромантичен визионерски подход, Петкана е
страдаща и учудена, тя задава въпроси и се досеща, но пожелателно
бяга от истинските отговори. Дорунтина на Кадаре е белязана с
предзнанието и предчувствието:
„Нещо ме възпираше да го прегърна… И аз самата не зная
защо… Толкова се бях затъжила, толкова се бях затъжила и
въпреки това не успях нито веднъж да го прегърна.”462
Диалогът със Стреси обаче остава верен на
стандартизирането на комуникативната ситуация:
„Не видя ли за миг поне лицето на човека, който те
доведе?... Как е възможно да пътуваш дни и нощи с един
човек, да смяташ, че ти е брат и нито веднъж да не го
погледнеш в лицето?... Затова ли го попита защо косите му
са целите в кал и лъхат на пръст?”463
461
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Следователят задава своите въпроси съвсем по сценария
на южнобалканската легенда за мъртвия брат – към него, според
народната песен, се задава поредица от въпроси, съпроводени от
уклончиви отговори.
Следва забравата. Героинята е изгубила представа за
времето – „времето, изплувало от мъглата”464 – и вече нищо не си
спомня. А няма и свидетели на тяхното пътуване в безкрайно
дългата нощ с чудовищно огромни звезди: „безкрайно дълга нощ с
безброй звезди, които бягаха по небето,… а всъщност ставаше дума
за тринадесетдневно пътуване” От „29 септември… до 11
октомври”, уточнява с пунктуална точност разказвачътдокументалист на Кадаре, следователят Стреси, когато се разиграва
злокобната драма в дома на Вранаите465.
Архивът на фамилията, иначе грижливо изписан с готически
латински букви, също мълчи… Допълнителната тайнственост в
размесването на въпросите с отговорите, размесването на магика и
реалност идва и от разминаването в езиковите кодове на героите:
писмата на Дорунтининия съпруг от Бохемия идват на немски,
пратениците му, търсещи гроба на съпругата му, общуват с
местните на някакъв странен латински, смесен със славянски думи.
Песните за мъртвия брат са на местен арбърийски диалект,
слуховете са многоезични… Ужасяващата човешка екзистенциална
самота е една от главните теми в разказа на Кадаре, тя е
фундаментален мотив в балканските култури въобще. Тя е, не на
последно място, основно филологически проблем. Това е самотата
на разноезичието – на търсенето на идентичността в езика и
ненамирането му. Вавилонската самота.
Психологизацията на мита и тласкането му към готическия
ужас на магико-реалното кореспондират с оригиналното
творческо решение на Кадаре. Всъщност, ако най-старият
литературен паметник на тази легенда действително е поемата
„Ленора” на Готфрид Аугуст Бюргер (1747 г.), където мъртвият
годеник Вилхелм идва да прибере към онзи свят своята любима
годеница Ленора, то виждаме, че западноевропейската
464
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литературна и масовокултурна традиция се оказва твърде
паметлива. Защото в прочутия си роман „Дракула”, наложил
днешната масовокултурна марка на вампира и вампирската мода
въобще в литературата и киното, Брам Стокър буквално цитира
стиховете на Бюргер: „мъртвите пътуват бързо” и „нашето
царство започва след полунощ”466. Весна Голсуърти твърди в тази
връзка, че думите „вампир” („bugger” или “uber”) се налагат в
западноевропейския езиков контекст именно като нарицателни на
балканските суеверия, твърдо мислени за истинни. И
действително, в масовата литература вампирите говорят на
сръбски (Пол Февал), на румънски (Брам Стокър), а може би
всъщност на български („bugger”-bulgare?) (Елизабет Костова).
Кадаре обаче разработва сюжета в мелодраматичноавантюрния му и пикантния (инцестен) вариант, комбиниран с
мотиви като загубата на паметта, действената емоция на сълзите,
визията на очите в едър план като „кладенец” на душата или път
към отвъдния свят. И впоследствие съчетани с криминални
хипотези за престъпление, които неминуемо водят до съспенса на
финалното решение. Следователят Стреси ще взриви финалните
настроения и общественото мнение:
„Дорунтина не я е довел никой друг, а брат й
Констандин, дадената от него дума, неговата бéса.”
Бéсата е обричането, клетвата, дадената дума, тя обаче е
дефинирана и метафорично, защото не просто всеки човек, но и
„всеки народ, изправен пред опасност, прави своя избор”. Това е
„силата, която вдигна от дъното на гроба Констандин, за да
покаже на Арбърия и на целия свят накъде да върви”467.
Бéсата на Констандин се превръща в хипербола на
колективната човешка обреченост, на родовия и националния
обет… Но това е и паронимия, по думите на разказвача на
странната Кадарева история, бéсата е „бесът, дълбоко пламнал в
душите на хората,… които започваха да смесват живота и
смъртта, (…) хората, които не можеха да си представят към какво
466
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ужасно нещо се втурваха…”468. Балканската бéса – доброволната
обреченост на отмъщението и смъртта – е всъщност бесът
едновременно на вярата, суеверията и неверието, анархистичният
бяс на човека, невярващ в несъществуването на призраци, и сам
сражаващ се със собствените си призраци. Един дълбоко
балкански бяс всъщност.
„Бéсата, за която говореше Констандин,… я считаше за
едно от най-съвършените неща и смяташе, че когато тя и
другите подобни на нея закони (…) обхванат всички
области на живота, тогава насилствено наложените закони,
заедно с техните институции от само себе си ще отпаднат,
както змията свлича старата си кожа. (…) Човек сам ще
бъде свой съдник, но не скрито, а пред очите на всички.”469
Бéсата и бесът са онези амбивалентни сили, онези
балкански стихии, които непрестанно убиват и възраждат
Балкания. Едно от литературните й имена е Петкана, другото,
оказва се, е Дорунтина.
Може би в основата на всички загадки около литературното
битие и екзистенциалния смисъл на мотива за мъртвия брат е
изборът на имената на героите? Номен ест омен? Те ни отвеждат и
към различните интерпретации на мотивите в двата балкански
сюжета.
Лазар и Петкана са свещени имена (Възкръсналият
Лазар и Света Петка), конотирани със смислите на вярата,
жертвата и страданието. Това са възкръсналият (защото е
повярвал) Лазар и родената за жертвата и празника (Разпети
Петък и Света Неделя) Петкана- Παρασθεσή.
Имена, различни от Петкана, дава като варианти и
обяснения Михаил Арнаудов: Яна, Дойна, Елин Дойка, ДжанФикия. Всички тези имена се свързват с мотива за майчинството:
Яна-Света, Анна-Дойка-Дойна, но и с фаталното избраничество, с
изпепеляващия душата съдбовен жребий – Джан-Фикия. Кадаре
избира други имена на героите си, повлиян от други варианти на
легендата и песента: Констандин и Дорунтина.
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В южнобалканския фолклор (и в българската народна песен
в частност – твърди Н. Георгиев) съществува категорична
взаимозаменяемост на имената Лазар и Константин. Възкръсналият
(победил смъртта чрез вярата) и Царственият (победил в битка със
символа на вярата). Констандин е такова наследство от народната
песен на Балканите, която „извършва главоломни исторически
трансформации с името на император Константин”470. Името на Цар
Костадин (всички са съименници на Свети Константин, видял
знамението на кръстния знак в небето, с който ще побеждава)
реализира на практика сблъсъка между конкретност и отдалеченост,
описателност и битова интимност на народната песен, благодарение
на честотата на употребата си то „се раздвоява между значенията за
конкретен, определен владетел и за някой, някакъв цар, а после
изобщо за цар и неговите царствени свойства”471.
В известната си статия Иван Шишманов 472 подробно
разсъждава върху европейската литературна метаморфоза на
имената от баладата: Ленора (нем.), Людмила (рус.), Камилла
(пол.), Вилхелм и Маргарита/ Гвенолаик (шотл.), Иван и Елица
(сръб.). По повод на именните значения Шишманов дава следния
и любопитен пример: в гръцките варианти се среща еднократно
двойката Константин и Евдокия, навсякъде другаде са
Константин и Арете473. Това са, твърди Шишманов, образите на
Константин Дукас и Евдокия, която обаче в песента не е неговата
внучка и жена на Дигенис Акритис, а сестра, омъжена надалеч за
арабския емир и прочут красавец Мусур. Да се търси общ генезис
между албанския и именно този уникален гръцки вариант, е
ономастично неприемливо (Евдокия, Eudoxia, от гр. „добромислеща” и Дорунтинa, Doruntina – от Durim, -i озн. на алб. duroj
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– „търпя, издържам, понасям; трая”474. Вероятно личното име е
със смисъла именно на „търпеливата”(?)
Николаос Политис475 също твърди, че имената на героите
са Константин и Арети (Ариета – от гр. aarietta озн. “мила,
прелестна”) 476 – съществуват в гръцкия вариант, но се среща и
двойката Константин и Гарентина – в албанския.
„В родното ми място – свидетелства поетът Вангелис
Зафиратис – се носи легенда за мъртвия брат, който отхлупва гроба
и излиза да търси сестра си по света, спазвайки обещанието, дадено
пред майка му. Тази легенда, с известни различия, съществува и в
други балкански страни. Различно е само името на героите. В
Гърция мъртвият брат се нарича Константин, а също и в Албания.
Сменено е само името на сестрата: в Гърция я наричат Арети, в
Албания – Дорунтина” 477 . Очевидно женските имена имат
реципрочна етимология и значение. Дорунтина е ПрелестноТърпеливата. Най-сложната и пространна ономастическа верига на
женските имена от вариантите на баладата за мъртвия брат назовава
именно Шишманов: Арете-Петула-Аретуда; Евдокия-Еудоксула
(гр.); Дойна-Вокия-Джан Фикия (фикия озн. ракия – бълг., сръб.);
Доротея (босн.); Гарентина-Фиурентина (алб.). В Южна Италия
албанците бежанци пък пеят тази песен: ”Моро, хубава Моро, няма
да те видя вече…” – като олицетворение на Морея, гръцкото
отечество… А Морея е всъщност Пелопонес478.
Толкова конкретно, но и безкрайно относително,
женското име в песента за Мъртвия брат съперничи на
претенциите на партитивното времепространство в народната
песен: момата е омъжена безкрайно далеч, в Равно Загоре, в нищо
не означаващото през девет планини/води/гори/села в десето.
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Литературната творба обича конкретността – в Каменна Чука е
женена Славейковата Петкана; в Бохемия – Кадаревата
Дорунтина. „Горите на Бохемия са твърде далеч,… Най-малко на
две седмици оттук. – Това е кажи речи в сърцето на Европа.”479 –
разсъждава следователят Стреси. Всъщност албанската легенда за
Дорунтина обозначава духа и културно-политическите връзки на
епохата. Особен афинитет изпитва Албания към родовите и брачни
връзки със страните от европейския континент, особено с немските
княжества и Бохемия 480 . Там се създават съюзи с благородници,
барони, сключват се важни кастови и политически бракове. До
голяма степен и по тази причина трудният брачен път се свързва с
действително непосилните географски и пространствени
отдалечавания и препятствия. А те са свързани и с историческата
героика, и със страданието, което е така важно за балканския човек.
В гръцкия вариант на песента за мъртвия брат има не тъга, а
изразена „традиционна ненавист и болезнена антипатия на гърка
към чужбината” 481 – твърди Политис. Българският контекст е
зареден, може би, с респекта и подсъзнателното влечение към
далека чужбина – географски недетерминирана. В албанския
вариант антипатията е преоркестрирана в тъга и скрит копнеж, в
страхопочитание към далечното пространство – в литературната
интерпретация то назовава съвсем конкретно сърцето на Европа. А
тя е Другостта. Но това е любимата, близка и призната своя Другост
– Бохемия. Съдбата на Дорунтина е съдбата на Арбърия: „Арбърия,
притисната като в клещи между римската и византийската църква,
между двата свята – Запада и Изтока” 482 . Същата тази Арбърия,
която Конрад включва в разчертаната карта на историческия живот
по северната периферия на централната част на света: „по северното
крайбрежие на Черно море,... Скитското царство с център Крим: от
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двете страни на Босфор Кимерийски, Керченски проток,...
Боспорското царство, Кавказ и Закавказието, ... Колхида, Иберия,
Албания”483. Арбърия-Дорунтина е изминала най-дългия възможен
път в безкрайната нощ на своята история от планините на Средна
Европа до дома. Техен конкретно дефиниран аналог в новелата са
другите „два свята – това, което е невъзможно в единия, може да е
истина в онзи”484. И вече няма значение ориентацията на посоките
на двата същински жизнени свята – земен и отвъден.
Далечната чужбина е пространство обикновено на злото,
оттам идват чумата, войната, смъртните опасности. Чуждата земя е
примамлива, едновременно спасителна, защото преодолява
опасността от инцеста, но и гибелна, защото самата е неизвестност.
Учените Волнер и Психарис твърдят по повод на песента за мъртвия
брат, че въобще „споменаването на чумата с различни имена, както
и нежната любов на брата към сестрата, трябва да се смятат
присъщи само за сръбския, не и за гръцкия фолклор и характер”485.
В този дух ще добавим – вариативни и съответстващи си са
женските имена на сестрата и на чумата и това е неслучайно (вече
коментирахме варианти, в които самата дъщеря-сестра идва в ролята
на прокобата, чумата). Сестрата е обречена на другостта, чуждостта
– предадена е на чуждата земя. Мъртвецът става от гроба, за да я
завърне в Своята земя. Завръщането на Блудния син и Блудната
сестра.
Спрямо народопсихологическия аргумент за инцеста пък
К. Топалов възразява с един гръцки фолклорно-песенен аргумент
в негов превод:
„Три неща ми харесват в този свят/…/ две братчета
добри като влюбени/…/ Анатема който каже:/ не болеят
братята един за друг…”.486
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Като под „братя” в контекста се разбира и брат и сестра, а относно
измеренията на любовта може да се поспори. Ние пък ще възразим,
предоставяйки привидно страничен, но всъщност народопсихологически литературен аргумент по същество. В литературния епос на
Никос Казандзакис „Капитан Михалис” прекомерно силната любов
между брата Диамандис и сестрата Вангельо добива нездрави
измерения, а развръзката й напомня древногръцка драма. Вангельо е
омъжена насила за хилавия даскал Титирос, тотално потиснат от
непреодолимата обич и влечение на жена си към красивия, но
разпуснат брат-пияница. Неестествената хармония е описана в
подчертано еротични и традиционно символни значения на мотива
Неразделни:
„… нека си остане неомъжена,… ще остарее заедно с брат
си, но и той да не се ожени…, да умрат и да ги погребат
заедно, а на гроба да посадят два кипариса, единият мъжки,
прав като свещ, а другият женски, ширококлонест, и корените
им да се преплетат долу под земята.”487
Ужасът на колективното съзнание пред индивидуалната вина
(„Обичаш го повече от мъжа си? Какви са тия срамни работи?”488)
обаче стимулира амбивалентните механизми на индивидуалното
решение за действане, а то се движи между престъплението,
наказанието и героическото израстване. Титирос ще отрови братасъперник, изживявайки се в ролята на оръдието на съдбата, в
наказващата ръка. Това престъпление ще го посвети в святото дело
и ще го превърне в революционер, накрая ще загине за родината.
Смъртта на Вангельо няма да бъде от най-красивите и възвишените.
„Не се разделям аз от брат си – та ако ще светът да пропадне!”489 –
оплаква месеци наред любимия брат Вангельо и след като най-сетне
се смирява и предава полуразложения труп на брат си да бъде
погребан, тя се обесва. Стихийната и анархистична балканска
логика е в състояние да роди героизма от кърваво престъпление и
същевременно безпощадно да наказва човешките страсти и
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слабости, да съди с двоен аршин човешките грехове. Да не дава
еднозначни оценки на това що е възход и що е падение.
А аргументацията ни всъщност следва, ни повече, ни помалко, духа на Славейковото прозрение-догадка: във всичките вече
споменати литературни сюжети става дума за интерпретация на
един, основан върху Едиповия комплекс мотив за греховната и
скандална любов между брат и сестра, която предизвиква
провидението. У Славейков тази любов е едва загатната, у
Казандзакис е грозна, у Кадаре – красива. От друга страна обаче,
тази любов, забранена и кръвосмесителна, пренаглася хармонията
на родовия космос на различни вибрации. У Казандзакис обречен е
онзи род, който се самозатваря в себе си и не приема другия,
чуждия, различния. У Кадаре любовта с чужденец осигурява живот
и безсмъртие, греховното завръщане-затваряне в себе си е смърт, но
и спасение. Защото легендите в „Стария манастир” ще продължават
да се предават от уста на уста. Дорунтина-легендата ще продължава
да се възпроизвежда до безкрай. Защото и множество Дорунтини ще
се омъжват по света и такава е логиката на съществуването. И
трябва да има винаги един Констандин, който да ги завръща у дома.
Тяхното чудесно пътешествие е призив за морално възраждане490.
„От църквата до големия кръстопът я изпроводиха…,
както някога клетата Дорунтина, и докато гледаха красивата
невеста под бялото було, много хора си мислеха… каква е тая
свръхсила, която е в състояние да надвие законите на
смъртта…, какъв ли призрак ще я доведе през някоя тъмна
нощ до прага на родния й дом…”491
Благословено е Вечното възвръщане в тази древна история.
Затова е важно да се научи страшната истина за това Кой доведе
Дорунтина? Дори и само заради съблазнителната мисъл, в която е
стаен и еротизъм, и мазохизъм, и естетско проникновение, и
нравствено предизвикателство, и декадентско самоотричане, и
модернистични жестове. Винаги ли зад всяко решение трябва да има
490

Виж:
Kadare,
I.
Ringjallja
dhe
Kulti
i
Besës.
//
http://www.letersia.fajtori.com/Letersi/Moderne/Ismail_Kadare/ringjallja_dhe_kulti_i
_beses.php
491
Кадаре, И. Кой доведе Дорунтина..., с. 118-119.

185

колективен смисъл и патос? Или всичко това е само заради
насладата „да се пътува надалеч, сред мрака зад гърба на
привидения и нищо повече”492. Сюжетите за балканския Одисей и
истините за неговото завръщане ще се окажат нееднозначни.
Особено в женската му метаморфоза...
Особен интерес в новелата „Кой доведе Дорунтина”
представлява логически необоснованият (но фолклорно обясним)
елемент – смъртта на сестрата. Тук, при Кадаре, той е решен
именно като завръзка на сюжетното действие. Белетристичната
творба се опитва максимално логично да експлицира
технологията на събитийното действие, причините и следствията
от това и техните смисли. Именно тази литературна творба
самомнително търси реализма и мимезиса в пределите на
магиката. Насила предизвикан или доброволно и саможертвено
предал се, мъртвият излиза от гроба? Дали въобще съществува
метаморфозата брат–годеник–любовник? Каква функция е
вменена в новелата на странния образ на търговеца на икони от
Малта, комуто приписват ролята на мнимия любовник и
похитител на Дорунтина? Само защото е чуждият? Другостта
задава предразсъдъци.
”Кои причини и на какви дълбоки интимни нужди се
дължи новата форма на метаморфозата на легендата?”493 – задава
въпроса още Иван Шишманов. И сам отговаря с аргументите на
гръцкия учен Психарис, който единствен допуска и подозира
нежните чувства между брат и сестра, но в идеалния и най-чистия
им самопожертвователен вариант, без какъвто и да е намек за
Едип. Същото твърди и авторът Василиади 494 – братосестринската любов е съчувствие, преданост, решителност,
саможертва. Нищо повече. Друг е въпросът чий е грехът (той,
освен инцестен, е и богохулствен), защото това възкресение и
последвалата го смърт изкупват нечия вина. Дали това е вината
на майката, която кълне сина си и насила го вдига с думи от
гроба; дали на брата, влюбен в сестрата; на сестрата ли,
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допуснала Едиповия грях и доверила се на мъртвия? И Пенчо
Славейков, и Иван Шишманов, и Исмаил Кадаре разсъждават
върху нравствения казус в търсенето на вината, отмъщението на
сълзите, пролети за мъртвите, но и за живите. С греха пък е
свързано обяснението за странната смърт: защо майката и
дъщерята, внезапно и безпричинно умират в един единствен миг?
Исмаил Кадаре обяснява странната смърт с естественото
докосване на Дорунтина до смъртта:
„… по-вероятна е смъртта на Дорунтина, тъй като,
пътувайки… на един кон с мъртвия, до известна степен се
бе докоснала до смъртта…”495
Смъртта е съпроводена от естественото брачно времепространство
на Персефона и естественото извънмерно вълнение, предизвикано
от научаването на една страшна тайна. Майката съзира през
прозореца как Дорунтина се прощава с непознатия си спътник, в
който разпознава своя собствен син. Греховната целувка на брата и
сестрата е престъпването на табуто, което майката не може да
преживее и прости. Защото това е всъщност грях, който тежи на
собствените й плещи.
„На майката не й оставаше нищо друго освен да затвори
кръга на покойниците. Сега тайната стана още по-загадъчна.
И майка, и дъщеря я отнесоха със себе си в гроба.”496
Политис би обяснил този мотив с мита за Афродита и
Адонис, но също и с Персефона и Деметра, директно заети от
гръцкия вариант, а не от първоначалния български прототип (твърди
Жюл Жирар) или в сръбски (преминал след това в българската,
гръцката и албанската традиции, твърди Н. Созонович497) вариант на
песента.
Кой е прав? Казусът чия е тази песен се превръща в
пандемия, в балкански синдром498. Съвсем по балкански, всеки учен
495

Кадаре, И. Кой доведе Дорунтина..., с. 39.
Кадаре, И. Кой доведе Дорунтина..., с. 39.
497
Топалов, К. Николаос Политис и Иван Д. Шишманов. Песента за мъртвия
брат..., с. 174.
498
Подобна е логиката на казуса в едноименния филм на Адела Пеева, посветен на
друг балкански мотив, който скарва нашите народи: „Черни очи имаш моме”, „Ясен
496
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придърпва чергата на националните аргументи към собствената си
култура. И така от началото на века до днес. Но нали цивилизацията,
по думите на Ф. Бродел, е плод именно на „непрекъснатите заемки,
които са се правели в продължение на векове, без при това да губят
своеобразието си, нито своята неповторимост”499. В този контекст
прозвучава парадоксално не друг, а именно Пенчо Славейковият
аргумент, обективно отстранен от „злобата на деня”. Сочейки
общочовешката Едипова основа на мотива в баладата за мъртвия
брат, той скептично добавя и една шокираща за нас констатация:
този мотив прекрасно се вписва в и без това достатъчно покварената
и упадъчна българска душа, която дори християнството не успява да
промени и облагороди. „В болната душа на българина, освен това и
самото християнство е внесло елемент на поквара, понеже то му е
било насила натрапено за владетелни изгоди, а не възприето от него
като нравствена потребност.” 500 Болната душа трябва да
преболедува своята огромна самота.
„Кой доведе Дорунтина” е сказание за голямата балканска и
екзистенциална самота на човека, идентифициран със своя родов
космос, но и болезнено оттласкван от него. „Беше една такава
самота” е лайтмотивна реплика на Дорунтина, която звучи
последователно и в писмата на Госпожа Майката, и в мислите на
следователя Стреси, и в художествения маркер на времето, в
депресивната ситуация на най-необикновените събития, които се
случват „винаги през есента”.
Заглавието на тази новела може да се тълкува и като ключов
дисидентски въпрос, отнесен към социалното и идеологическото
статукво, определящо мисията на писателя в тоталитарните режими.
Поне такова тълкувание ни подава самият Кадаре, който в едно свое
интервю заявява: „Данте ме научи на една голяма истина – че
месец веч изгрява”, „Кятибим“ (На минаване през Юскюдар)” и пр., припознавани
от всички различни балкански култури като своя песен. В: Whose Is This Song? Чия е
тази песен? – 2003) (http://zelas.blog.bg/muzika/2011/01/07/chiia-e-tazi-pesen-adelapeeva-whose-is-this-song.663105. Както вече видяхме обаче, Шишманов преди повече
от век вече е разрешил тази балканска дилема.
499
Бродел, Ф. Речниковите вариации. // Граматика на цивилизациите. София:
Изток Запад, 2014, с. 49.
500
Славейков, П. П. Българската народна песен ..., с. 12.
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писателят в комунистическите страни е жив човек, който се движи в
свят на мъртъвци така, както пътува в отвъдния свят Данте. И,
чувствайки се жив между мъртвите, ако наистина повярва в това,
писателят е спасен”501. Очевидно обсебен от комплекса Дорунтина,
Кадаре припознава писателската съдба на Балканите като
непрестанно мазохистично, но и героико-романтично завръщане.
Пътуване-небягство и завръщане.
„Беше такава една самота”, беше едно такова бягство и
поредица от драматични завръщания – съдбовни, историческоконтекстуални, дискурсивни, литературни... Така би могла да
възкликне всяка една от балканските литератури, авторефлексивно
взряна върху собствената си диалектика и самоидентичност. В
роенето на множество сюжети ще се появят устойчиви двойки на
съдбовна разделеност, противопоставеност или сдвоеност в целия
балкански литературен контекст. Тези множествени констелации
може да се назовават Вранаите или пък Хаджи Враневите. Алюзията
с българската повест на Генчо Стоев „Цената на златото” е
провокирана конкретно от мотива за прокълнатото богатство, от
силата (незадължително инцестна) на родовите връзки, но и от
прокълнатата сила на името. В случая паронимията (ВраневиВранаи) е красноречива. Враните и есенните гарвани носят
прокобата – и във фолклорен, и в литературен план.
Представата за завръщането обсебва и въображението на
неговите
изследователи
и
критици,
които
провиждат
конструирането на литературните сюжети въобще (не само
„Дорунтина”) въз основа на геополитическите и историческите
митове като мистични хорър-фикшъни на албанската и балканскатаевропейска идентичност, на шкиптърската, дори елинистична
чувствителност на албанския литературен и културен проект502.
По повод текстовете на Кадаре редица автори, сред които
и Пиро Миша, Иса Блуми, Ноел Макълм, Джордж Шьопфлин,
501

Гроздев, Г. Откриването на Балканите nonfiction. Исмаил Кадаре - Духът на
Балканите. (интервю). София: Балкани, 2006, с. 42.
502
Виж конкретно по въпроса: Clayer, N. Aux origines du nationalisme albanais: la
naissance d'une nation majoritairement musulmane en Europe, Paris d. Karthala 2007 //
www.cairn.info/revue-critique-internationale-2008-4-page-171.htm.(посл.вл.12.07.2016).
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Фатос Лубонджа 503 , разсъждават върху инвенциите на
национализма, върху теоретическите и историческите наративи и
представи за Мита и Амнезията на паметта, за магичните
параболи на любовта, смъртта и силата на семейните връзки в
балканските култури. Кадаре разказва вечни, но изтънчено
фантастични истории, извън времето и се фиксира върху
легендарното, отдавна минало време и неговата суфистка
мъдрост. Почеркът му е обаче подчертано в духа на новата
литературна мода, свързваща криминалния съспенс и
деликатността на инцестната история с интензивния локален
аромат на балканската културна ситуация и възможностите на
лиричната проза. Обичат често да сравняват Кадаре с Маркес и
неговата ирония, но и с магико-наивистичния (детски) поглед
върху живота, който със сигурност е по-широк и проникновен от
реализма на възрастните. Кадаре чертае цялостната културна
парадигма на своето време – история, страст, фолклор, политика
и катастрофи. Той е универсален автор на традиционни истории и
локални сюжети, чертае своеобразно завръщане към поезията и
един, така да се каже, Омиров тип изобразителност.
Изследователите
на
Кадаре
размишляват
върху
етнорелигиозния и лингвоцентристкия проект на идентификациите
му, подплатени в странната смес от мюсюлманство, католицизъм и
атеизъм, с класичност, консерватизъм и модерност (в разбирането
на бита и всекидневието). Едно своеобразно балансиране, кръжене,
оттласкване, прелитане и завръщане между минало и бъдеще.
Духовете на мъртвите вечно ще ни завръщат към нашата
собствена Арбърия – ни учи Кадаре. Към нашите мрачни Балкани
– твърди Славейков. Подбудите ни може и да бъдат понякога
тъмни, нездрави, кръвосмесителни. Целта ни обаче е възвишена.
Пожелателното мислене рисува един друг, възможен финал на
историята за Дорунтина-дълготърпеливата. Тя няма да припадне
в смъртните прегръдки на майка си, защото вече се е докоснала
503

Виж: Schwandner-Sievers, St. Jürgen Fischer, Bernd (editors). Albanian
Identities. Myth and History, Indiana University Press, 2002. https://www.amazon.com/Albanian-Identities-History-Stephanie-SchwandnerSievers/dp/0253215706#reader_0253215706 (посл.вл.11.07.2016).
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до смъртта. А ще оживее в света на мъртъвците, ще ги възкресява
непрестанно, разказвайки им своята история. И не умъртвяваща,
а съживителна ще бъде прегръдката на Разказвача с Историята.
На финала, оказва се, в сърцевината на този мотив за
Мъртвия брат се продуцират и генерират всички травми, комплекси
и страдания на отчуждения от своето лоно балкански източнозападен дух. Този мотив пише важна глава от романа за Изтока и
Запада. От романса на Изтока със Запада. Живата сестра е Западът, а
Мъртвият брат – Изтокът. Така е по Кадаре (Тя е омъжена в далечно
северно-западно царство, Той остава у дома, на изток, на балканите,
в родната Арбърия). Така е по Славейков (сестрата е омъжена през
девет села в десето..., но братът остава при майката). Тя и Той са
влюбени един в друг. Тя и Той имат обща кръв. Любовта е
невъзможна, раздялата – също. Винаги, във всички случаи Той
(Изтокът, пасивният, уседналият, верният на традицията, на
клетвата, бесата, дадената дума) е жертвата. Мъртвият става от
гроба, за да доведе живата. Да спаси живите. Изтокът е жертвата.
Той възкръсва, за да спаси Запада. Двете опозиции, двете ментални
културни пространства са вплетени в страстна прегръдка, пред
които смъртта и безпаметността се оказват безсилни.
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ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
БАЛКАНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ ГРАДИНИ
Йовковите старопланински градини. Градината-завръщане
на Вера Мутафчиева. Градината-държава, градината-писмо
на Орхан Памук. Градини край морето, острови-градини на
Халикарнас Балъкчъсъ, Никос Казандзакис.
Някъде, отвъд доброто и злото
има градина – ще те чакам там…
Руми Мевляна
Можем да предпочетем
несъвършената градина на човека
пред всяко друго царство…
Цветан Тодоров

Човекът-градина и текстът-градина. В едно свое
интервю пред списание „L`Express” в самото начало на новото
хилядолетие Цветан Тодоров създава литературна новина:
„немощната красива душа на хуманизма” подлежи на
реабилитация. Новите времена налагат нов поглед и отношение,
вече не презрително-снизходително, към „блеещото агне на
хуманизма” и неговите уродливи превъплъщения 504 . След
инквизицията и революциите, войните и тоталитаризма,
хуманизмът в изкуството отново е на мода, а с ерата на
структурализма и гениалния цинизъм на Фуко е приключено.
Рационалистичните прочити на литературната творба, сред които
е и Монтеновата метафора за човешкото съществуване като
„несъвършена градина”505, пренагласят погледа към човека-във-и-
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Крепю, М. Литературата е винаги нечиста. (разговор с Цветан Тодоров
пред списание L'Express, 14 април 2000). // Култура, бр. 28, 21.07.2000 г. //
http://www.kultura.bg/media/my_html/2139/literat.htm.
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В разговора Цветан Тодоров визира последната си книга от 1998 г. – Le jardin
imparfait, Editions Grasset/Fasquelle, Paris – преведена на български като
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извън литературния текст. Това е новият постмодерен поглед към
човека като такъв. Това е поглед към естествения човек като
към мислеща тръстика в сложната градина на историята. Едно
възможно завръщане към просвещенския казус за човека (на
Русо, Дидро и Монтен), поставен там след края на историята. Ще
се опитаме да прочетем тезата за реабилитацията на хуманизма
на Цветан Тодоров през възможно най-подходящата българска
литературна призма с ясната презумпция, че големият текст
Йордан Йовков не остава самотен в широкия и пъстър балкански
литературен контекст. А там е осеяно с множество градини, ухае
на люляк, жасмин, здравец и розмарин, там е вечно лято, дебнат
плътски изкушения, но и съзерцателни нирвани се таят.
Метафората за историята като градина, литературата и
културата въобще като проектиран градински парк, не е чужда и на
позитивизма, на рационализма, на неопозитивистичното познание.
Още Веселовски дефинира историята като класицистична градина с
очертани радиални алеи, водещи към паметника на генералите (в
литературата и историческото действие). Школата Анали обяснява
историята като разказ, а науката за историята като градина, която
всеки обработва, без да следи делото на съседа си, защото стените са
прекалено високи и закриват гледката. Бродел описва тази странна
градина като гора, нощем пълна с проблясващи светулки (това са
фактите, събитията), които обаче само пронизват, без да
разколебават мрака и пораждат само повърхностно вълнение. В
историята се срещат трите пласта на времето – географско,
обществено и индивидуално – което, за да бъде осветлено с мощен,
ярък лъч, трябва да включи прожекторът на всекидневните
структури на живот.
Балканският многоезичен, поликултурен и мултирелигиозен
литературен вид сам напомня градина – неподредена и затова
прекрасна. В нея, противно на стереотипните очаквания, бушува
повече разум, отколкото страсти и чувства, религиозни възторзи или
пък съмнения. Балканската литературна градина е източното крило
на огромната медитеранска градина. Спомняме си за прословутите
Несъвършената градина (пр. Ал. Желева, София, НБУ, 2004.), а през 2014 г.
като Недовършената градина (пак от същия преводач).
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градини на удоволствията на остров Капри. Насред тях изгубен и
нещастен се чувства самият император Тиберий, който се прощава с
приближените си предсмъртно така: Нека всички богове и богини да
ме споходят с цялата разрушителност, на която са способни, поголяма от онази, която усещам, че ежедневно трови кръвта ми…
Римляните, маниакално пристрастени към реда, схващат подобно
пространство като необходимото изключение. Балканската градина
е друга. Тя е градината на чувствените наслади, но и на
рефлексивните прозрения. В нея има много ориенталски вкус, а
добре си спомняме двойствените внушения на Едуард Саид, автора
на „Ориентализма”, който, въпреки че „щедро използва
терминологията на Фуко”, проявява една „двойнствена лоялност
към хуманистичния проект”, непримирима с теорията на Фуко506.
А хуманизмът изобщо не е патент на западноевропейския
философски проект, той е плод на „взаимни влияния на
интелектуални традиции в двете части на Европа”507.
Тази метафора градина не е толкова романтична, колкото
изглежда; тя е различна от проекцията на устойчивия мотив
градините на любовта, познат ни от западноевропейския
романтизъм. Там забранените плодове на любовта в градината на
земното съществуване европейските романтици осмислят между
стените на задължително извисяващия се сред градината Храм:
„Бях в градината на любовта/ и какво да си мисля не
знам/ връз тревата добра за покой и игра/ се издигаше
някакъв храм./ Този храм бе затворил врати/ и изпречил
скрижала НЕДЕЙ./ Закопнял за цветя, призовах Любовта,/
ала глас ми изсъска: „Не смей!”/ И съгледах – в гробове
безброй/ никнат кръстове вместо цветя./ В черни трънни
венци тъмничари отци/ ми обвиха страстта, радостта…”508
Аналогията, която предизвикват тези класически
романтични строфи от Блейк, в случая отвежда стереотипизираното
ни интерпретативно съзнание не към неоромантика Йовков, а по506

Твърди Мария Тодорова в книгата си - Тодорова, М. Балкани-балканизъм..., с. 27.
Тодорова, М. Балкани-балканизъм..., с. 269.
508
Уйлям Блейк, Градината на любовта. - Цит. по: Западноевропейски поети
романтици, Антология, София, 1988, предг. М. Николчина.
507
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скоро към символистите Дебелянов и Смирненски. Изобщо
представата за литературата като за градина или оранжерия, в която
изкуствено, но грижовно се отглеждат и процъфтяват талантите на
словото, не е нова, но има подчертано сецесионно-декоративистки
произход. Спомняме си едно симптоматично изказване на Николай
Райнов по повод щастливото литературно откритие на д-р Кръстев –
младия поет Пейо Крачолов – „Той цъфтеше като екзотическо
растение в оранжерията на сп. „Мисъл” под нежните отгледвания на
опитния и реномиран градинар на българските таланти – естетикпрофесора д-р Кръстев”509.
Разбира се, белетристичната инвенция, и то в сравнителен
план, задължава изследователя да търси допирните точки в
повествованието, в поне някакви наглед явни пресичания, влияния,
междутекстови връзки, пораждащи идентични смисли. С други
думи въпросите са следните: какво се случва в балканските градини
на любовта; в какъв план се пречупва европейската (ни)
идентичност спрямо ориенталската (ни) чувствителност в
балканската (ни) същност; как е почувствана любовта като
религиозно или човешко-всекидневно преживяване? И дали тя
еднозначно е осмислена като (единствен) проект на собствената (ни)
балканска екзистенция?
Градините на любовта далеч не са само западноевропейски
510
сюжет . Нито пък единствено романтичен 511 . Йовков, освен
509

Райнов, Н. П. К. Яворов. Критическа студия. // Електронно издателство
LiterNet, 15.07.2002. П. К. Яворов. Критически силуети (1901-1910). Съст.
Албена Вачева, Цветан Ракьовски, Варна: LiterNet, 2002., Литернет //
http://liternet.bg/publish4/avacheva/iavorov/content.htm//.
510
Голямата философска метафора на човешкото съществуване в ориенталската
култура обвързва в едно плодово-флоралната символика от двата прозаикопоетически цикъла на поета Саади: „Бустан” и „Гюлестан. Градина на розите”
(София, 1988, прев. Й. Милев). „За какво ти е букет набран/ по-добре вземи ти
Гюлестан./ Розата живее срок уречен/ – моят Гюлестан ще бъде вечен.” Всъщност,
това е дефиницията на текста-градина, която датира точно три века преди Монтен:
това е градината на любовта към мъдростта; градината, насадена с рози-поучения в
духа на суфистката поетическа пантеистична мъдрост. А тя се основава върху култа
към любовта, природата и свободата. В османската културна традиция е жива
метафората на розата, която израства от ножницата на сабята, ако един султан не
намери мъдростта в розите, той не би могъл да стане владетел на света. Затова
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български, е и славянски, но и балкански автор според принципите
на литературната география. А по думите на Боян Ничев „такива
форми на литературна общност и взаимност, такъв род литературни
аналогии, които възникват независимо една от друга” 512 , са сред
най-интересните. Ще се окаже, че клишето хуманизъм, наложено
почти като стигма над цялото Йовково творчество, не е лишено от
философско-реторическо съдържание. И това е възможно
благодарение на прочита на понятието човешко съществуване през
призмата на френските философи-хуманисти и просвещенци Русо,
Дидро и Декарт, Монтен и Дьо Констан, чиито тези Цветан Тодоров
анализира в блестящия си философски спектакъл за
несъвършената-незавършена градина на човешкото съществуване.
Метафората градина има своето реално просвещенско
тълкуване на човешката жизнена дейност. Тя представлява
антропологическа метафора, която илюстрира прехода от
предкултурното към културното съзнание, от апокалиптичното към
утопичното. Образно дефинира света, какъвто е бил, преди
човешкото въображение да почне да работи над него и преди
какъвто и да е образ на човешкото желание като града и градината
да е бил установен (Н. Фрай) 513 . В митологичен аспект животът
притежава не само динамичните ориентири на пътуването,
препускането, завръщането, плаването, летенето, но и чисто
статичните параметри на уседналия труд, който култивира натурата,
който създава екзистенциалните интериори на всекидневно
човешкото – създаването на дома и обработването на градината, а
плодовете на човешкия труд, воля и усилия имат своите
урбанистичният патос на османския град е съсредоточен върху изграждането и
ситуирането на градински и паркови пространства, затова е и култът към розите.
511
Нека не забравяме, че дясното крило на триптиха на Йеронимус Бош „Градината
на земните удоволствия” носи заглавието „Ад”. Битието в земните градини е
изпитание, а удоволствията носят след себе си и наказанията. Съвсем различни са
ренесансовите експерименти с реалното екстериорно пространство на орнаментната
градина, която може да бъде символно осмислена и като битието на любовта в
различните й превъплъщения (силната, страстната, непостоянната, трагичната) –
например „Градините на любовта в замъка Виландри” на Лозано и пр.
512
Ничев, Б. Основи на сравнителното литературознание. София, 1988, с. 125.
513
Фрай, Н. Анатомия на критиката. София: Наука и изкуство, 1987.
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метафорични, но и съвсем буквални образни измерения (натоварени
естествено с митологично съдържание).
Човешката душа е градина, човешкото тяло е градина, а
емоциите, размишленията и страстите са цветята и плодовете, които
ги изпълват. Човешката съдба е митологически проектирана в
Райската градина, но човешката воля решава оставането или
напускането, усвояването или пренареждането на живота в
градината. Но и устройването на градината на живота. Оказва се, че
образът на градината514 и човекът-градина винаги са свързани с
проблема за щастието, „а то винаги виси на косъм”515. И все пак,
„можем да предпочетем несъвършената градина на човека пред
всяко друго царство”, защото именно тя „ни позволява да живеем
истински” – предупреждава Цветан Тодоров516.
В човешката градина може да цъфтят цветята на
скръбта или цветя на злото. Във всеки случай ситуирането на
литературен персонаж, от какъвто и да е национално-културен,
географски или жанров ранг, е обвързано с мотива за
изпитанието, съмнението-прозрение и постигане на щастието.
Песимистичният западен разум-интуиция (който е роден далеч не
в декаданса) обаче е отдавна победен от нирваните на източната
мъдрост-прозрение. Някъде отвъд доброто и злото има градина
– ще те чакам там… – мълви бащата на суфизма Джеляладин
Руми Мевляна. Въпросът е доколко нашата балканска българска
култура си признава, че е призована и откликнала на източната
мъдрост и балансира с нея спрямо западните рефлексивни жестове и
пози, теми и мотиви – при цялата условност на представите за Изток
и Запад в изкуството и в историята517.
Доколко е резонно да твърдим в този случай, че творчеството
на Йовков споделя съвсем директно суфистичната източна мъдрост, а
въображението му разполага с подобни концепти? Доколко е
514

Върху семантиката и стилистиката на литературните градини разсъждава Д.
Лихачов в: Лихачов, Д. Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей.
Сад как текст. Ленинград, 1982.
515
Тодоров, Цв. Несъвършената градина. София: НБУ, 2004, с. 306.
516
Тодоров, Цв. Несъвършената градина..., с. 306.
517
Повече виж в: Тодорова, М. Балкани – балканизъм...
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оправдано да мислим Йовковите художествени пространства (пътя,
хана, чифлика, нивата и полето, градината, дома 518 ) като
универсалии, но и като безстрастно споделени519, съставни части на
една органична балканска литературна архитектура? Ако се вгледаме
в дори две картини на Йовкови сюжети, едната метафизична,
трансцендентална, другата – битово-реалистична, ще установим
повече прилики, отколкото отлики между тях. При това, те стоят
отвъд избрания от нас контекст „старопланински градини”. Става
дума за въображаемата картина на житейския мир, постигната от
мъдреца Сали Яшар, майстора на каруци, в упоението на самотата
след усърден трудов ден:
„Донасяха му кафе, пушеше цигара подир цигара,
почиваше си. Умората ... се свличаше от снагата му и без да
мисли каквото и да е, Сали Яшар се радваше само на това,
което виждаха очите му. По зелените поляни, наполовина в
сянка, наполовина залени със слънце, пасяха овце, бели
върволици от гъски идеха към село, между едно стадо коне и
друго стадо млади жребци се отделяха, препускаха с развени
гриви един срещу друг и цвилеха. И светлините, които залезът
хвърляше в небето, опияняваха сякаш лястовичките и докато
хвърчаха ниско до земята, те изведнъж... се възземваха нагоре.
Спокойни и важни, щъркелите се прибираха по саплъците...,
нахранваха малките си..., като отхвърляха глави назад, като че
за да погледнат към небето и към бога, гръмко и тържествено
започваха да тракат с дългите си клюнове.”520
Следва най-естественото кинематографично решение с
хвърлящата сянка от овошките и пречупените лъчи на вечерницата,
518

По въпроса виж: Добрев, Д. Поетика на Йовковия разказ. Шумен: Глаукс,
1993, а също и: Игов, Св. Балканът, Ханът и Чифликът. София, 2011.
519
Вероятно в този смисъл М. Кирова се усъмнява в прословутото клише за
„хуманизма на Йордан Йовков”, който просто следва схемата на мита (по Барт и
Малиновски) и свързва жестовете и ритуалните практики на Йовковите герои с
мистиката на Елевзинските мистерии, с кризите и жертвоприношенията, с
фолклорните хипостази, които са в кръвна балканска културна връзка. – Повече виж в:
Кирова, М. Йордан Йовков. Митове и митология. София: Издателство Полис, 2001.
520
Йовков, Й. Песента на колелетата. // Събрани съчинения. Български
писател, 1970, т. 2, с. 9.
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съпроводени с вика на ходжата за вечерен езан. Естествено, не това
е възможно да видят очите на Сали Яшар – една трансцендентна
картина на въображаемото щастие, един земен Едем на
плодородието, подобен на Ноев ковчег, побрал в себе си цялото
земно божие съвършенство. Йовков съгражда не един такъв подобен
Ноев ковчег – такива са и „Вечери в Антимовския хан” и особено
„Ако можеха да говорят”.
Ето я и другата картина, също от цикъла „Песента на
колелетата” – земната градска картина на буколическото щастие,
провинциалната крайградска картина на природата от „Последна
радост”:
„...цъфналите вишни и зелените поляни около кьошковете
в Газибоба,... веселия шумен празник на панаира, ...”, но и
бързо подновяващият се град, запазил ревниво „много улици,
където още можеше да се видят тихи, едновремешни
къщурки, скрити в гъстия листак на асми и овошки, обградени
с високи като крепост дувари, с тежки монументални порти...
с инициали на влюбените, издълбани върху дървото...” 521
Вкусът на Йовков към градини, аромати, отворенозатворени
пространства
на
природната
хармония
и
буколическото щастие е приоритет на декоративната поетика и
стила ар нуво, но и на естетиката на Родно изкуство, от която
писателят е силно повлиян. В културологичния контекст на
българския сецесион обаче, а и на модернизмите ни въобще,
твърди Н. Цочева, се оказва, че „Ароматите и Градините
(Цветята) са големите герои в редица текстове на българския
модернизъм, изграждащи сюжета за модерното съществуване в
началото на XX век”. Те „непрекъснато се пресичат, преплитат и
заедно оформят ирационалните форми на човешкото битие –
животът другаде, не тук и сега, животът на душата, бленуваща
хармония или разтърсвана от кошмарите на неслучилото се
битие, нейните пропадания в света на греховността.” 522 Прави
521

Йовков, Й. Последна радост. // Събрани съчинения. Български писател, 1970,
т. 2, с. 23.
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Цочева, Н. Подир сенките на облаците, знаците, ароматите... //
http://bgmodernism.com/our_modernism/nadya_cocheva.
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впечатление в това изказване, че връзката между представата за
аромат и градина е съчинителна, че те не се възприемат като
аналогични знаци, нито като част от цяло. Защото ароматът може
да бъде естествен, но и изкуствен знак за присъствие-през-димаи-мъглата (fuméе – от фр. дим) на спомена, на другия отвъден
свят: може да бъде естествено-природен градински, но може да
бъде и парфюмен, т.е. изкуствен, мъгляв, пропадащ в дълбините
на омаята и заблудата. В този план, добавяме ние, българските
модернизми естетизират изкуствените аромати по-скоро като
пропадане на ума и сърцето, а естествените – като въздигане.
Така е от Славейковия мирис на „момини сълзи” и „забравена от
тебе китка цвете”, през „люлякът ми замириса” на Вазов,
„печални, бледни теменуги” на Яворов, та до прасковените
аромати на Емилиян Станев (и след това). При добро желание,
разсъждавайки в тази посока, е възможно да се осмисли
позитивният ред на естествените аромати и флорални
пространства в литературата ни от Каравеловия гюлов Едем с
цъфналите кичести круши, през родния „земен рай”-градина с
„име сладко” на Петко Рачов Славейков и Вазовите земни рогове
на изобилието на „отечеството любезно”, та чак до… Емилия
Дворянова и „земните градини на Богородица”. Тоест, градината
като знак на естественото богоугодно и благословено земно
човешко съществуване може да функционира в родната ни
литература в произволно избрани времена. Обратно, Яворовият
„мирис на парфюм/ задави моя ум”, а Вапцаровите стихове
„парфюмен аромат не дишат,/ а са навъсени и къси” – т.е.
изкуствените аромати, са отрицание на всичко, свързано с
естествената човешка сетивност, чувственост и целеустременост
(както виждаме включително и идеологическа).
И двата типа естетическа ароматотерапия (цветноплодова или парфюмна) отвеждат герои и читатели в други
светове – не е обаче все едно дали те са artificial или naturel. Дали
натуралните флорално-плодови аромати на природното, на
изконното предсъстояние на нещата, са еквиваленти на
хармонията или пък са модалности на цивилизацията, на
изкуствената натрапена чуждост? Дали ще са еквивалент на
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откраднатото-похитено плодородие-красота или на измамната
подмяна на същността на тази красота? Все едно – употребата на
ароматите, но и въобще литературната мисъл за цветята и
плодовете, е ритуалност, култура на всекидневието, терапия, но и
познание, и манипулативна власт523. Ясно е едно, че земните и
изкуствено
сътворените
миризми
влизат
в
сложно
сътрудничество в света на всекидневните културни практики, а
конкретно при Йовков и в сецесиона въобще – в знакови сетивни
(зрително-обонятелни) отношения. Като се добави и
метафоричният им литературен смисъл, както и чисто сетивното
им синестезийно или архитектурно решение (плодовите и
флоралните компоненти на градината влияят не само на
обонятелно, но и на осезателно, синергийно, обемнопространствено ниво), начинът на въздействие на неясните им
съставки неимоверно се усложнява.
Понеже темата е огромна, тук ще се абстрахираме от
претенцията за глобален поглед върху плодово-флоралните
пространства и смислите, които пораждат те в българската
литература въобще. Нито дори и само в българския модернизъм(изми). Ще се лишим от разсъждения в така изкусителния план на
природните несъвършени градини в българската литература: от поля
и гори, през балкански самодивски китки, поляни и патриархални
градинки, обсипани с росен босилчец или населени с белоцветни
вишни, до претенциозни сецесионни платна на градини с пейки, алеи
и беседки, статуи и манекени. От Петко Славейков и Кирил
Христов, през Вазов, Емануил Попдимитров – до Чавдар Мутафов и
пр. Затова и тук, дори и вгледани само в един белетристичен цикъл
на Йовков, ще подминем ясните естествени-природни знаципространства в „На Игликина поляна”. Ще оставим настрани дори
семиотичния манифест на цветята-знаци в „Последна радост” с
всичките им колоритни и ароматни внушения. А ще поставим
акцент върху обработените пространства на бита, всекидневието и
човешката душа в техния неочакван планински контекст –
градините в „Старопланински легенди”. Градини, сътворени високо
523
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в планината. Именно те приобщават Йовков към балканския
литературен контекст.
Ще се опитаме в призмата и на предложения от Гастон
Башлар топоанализ да вникнем в проектиращото поведение на
разказвач и герои, вгледано в „геометрията и физиката на
насочеността навън и насочеността навътре” – към
„пространствата на съкровеното и тяхната притегателна сила”524.
Едно от ключовите съкровени пространства на „подслоняването”
и спомена (освен „дома-блян”) в литературата ни ще се окаже
градината. Като неизменна част от балканския двор и дом, тя е
естетизирана далеч не само като фонов пейзаж, а повече в
психоаналитичен аспект като „фон на мечтанията” 525 , на
съпричастията и отчужденията, едновременно като интериор и
екстериор на рефлексиите на духа. И още като образ –
хоризонтално, но и вертикално проектиран (височинната
архитектура на храстите и дърветата кореспондира с флоралните
хоризонтали) и симптоматично обърнат към битието. Но не само
към него, а и към дълбинните подстъпи към душата и
себепознанието. Външните топоси обикновено, твърди Башлар,
дефинират феноменологически подстъпите към излизане извън
себе си – можем да причислим градината към такова литературно
пространство, стимулиращо героя(-инята) да размишлява и
предприема действия. Градината е еквивалент на активния
външен живот, съпроводен с усилен вътрешен размисъл, тя е
свързана с обитаването на сезоните, в буквален смисъл, но и в
плана на философската рефлексивност.
Домът-градина. Три Йовкови градини. В белетристиката
на Йовков се открояват три разказа от цикъла „Старопланински
легенди”, които максимално плътно се докосват до метафората
градина с нейните сетивни (обонятелни), интуитивни,
пространствени и екзистенциални ориентири – любовта, щастието и
смъртта. Това са „През чумавото”, „Божура” и „Кошута”, чиито
домашни светове носят, благодарение на обработените флорални
културни художествени пространства – градините, печата на
524
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Башлар, Г. Поетика на пространството. София: Народна култура, 1988, с. 48.
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изключителното, съдбовното, граничното, приказно-митологичното.
Единствената градина, която може да им съперничи в българската
литература, е може би прасковеният рай на Емилиян Станев.
Йовковите белетристични градини са нарисувани с думи, а във
визуалното си съзнание можем да ги уподобим на картини на
Майстора и декоративни платна от времето на „Родно изкуство”.
Това е времето на младия Йовков. В балкански контекст те биха
могли да съперничат на босфорските гравюри на Мелинг, на
чудните ориенталски градини от османските дворове в романите
и разказите на Халит Зия Ушаклъгил, Решат Нури, Халикарнас
Балъкчасъ, Орхан Памук; на платната на Вера Мутафчиева
(„Случаят Джем”, „Летопис за смутното време”) и импресиите на
балканските крайдунавски градини на Елиас Канети („Спасеният
език”526) или в размишленията на Емил Чоран и Владислав Баяц; на
чудните пейзажи на Казандзакис. „Саид Фаик, Йомер Сейфеттин,
Рефик Халид, Решат Нури и Йовков: …приликите между тях са
поразителни, особено като се има предвид, че Йовков не ги е
познавал, както и те него” – отбелязва Р. Найър 527 , без да има
предвид пейзажистките изкушения на Йовков. Защото е ясно –
градината е пейзаж, но и интериор на душата.
Как изглежда един балкански двор, чорбаджийската градина
на патриархалния консерватизъм, традиция, плодородие и
подреденост според Йовковата естетика? Симптоматично е, че в
разказа „Божура” градината е видяна през погледа на безродницата,
циганката Божура. Това е другият поглед към съкровения свят на
дома:
„… ще идат у Хаджи Вълкови. Божура обичаше да отива в
тая къща. Когато беше малка и заловена за роклята на майка
си, влизаше в широкия двор, обграден с високи дувари, очите
526

„Когато слязохме от Балкана, ние видяхме най-пищните зеленчукови и овощни
култури, тъмновиолетови патладжани, чушки, домати, краставици, огромни тикви и
дини. Не можах да сдържа удивлението си от това, което растеше тук. (...)
благословена страна...” – възклицава младият Канети. А възрастният си спомня за
„градината на дядо Ардити... най-прекрасната градина, не толкова добре подържана,
малко обрасла...” – Виж: Канети, Е. Спасеният език. София, 2008, с. 116; 26.
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Цит. по Мевсим, Х. Между два бряга. Пловдив: Жанет 45, 2013, с. 43.
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й се уголемяваха, чудеше се на старите чимшири, на асмата,
на босилека, поникнал между каменните плочи. А когато
срещу някой празник се случеше да е изнесена цялата
покъщнина навън, тогава ярките бои на килимите и губерите,
сърмата и атлазът на скъпите премени, всичкото това
богатство я замайваше. И все пак тя най-много се чудеше на
пембените вейки на божигробската върба, това чудно дърво,
което само Хаджи Вълко имаше в двора си.”528
Монохромният флорален фон в различни нюанси на
(тъмно)зеленото: асми, чимшири, босилек позволява да грейнат
пищните ярки шарки на култивирания екстериор – килимите и
божествения безсмъртен вид с пембени клонки – необикновената
върба, донесена от светите места. Това е една градина, в чийто
център е световното дърво 529 , градина, която обещава щастие.
Християнската градина на Божествената любов (плодове, цветя,
дървета, чемшири), градината на Девата, предчувствана още в
Соломоновата „Песен на Песните”.
Не така изглежда светът в „През чумавото”. Здраво
залостените протки на къщи и дворове са обкичени с „чудновати
китки от плитки чесън, сух босилек, червена нишка и крило от
прилеп или кълка от жаба”. Горят огньове от сух оборски тор, гори
и Балкана; през плетища и комшулуци хората страхливо обсъждат
чумата и глада. И когато към къщата на Хаджи Драган поемат
първенците на селото, за да преговарят колективното спасение,
когато пред тях се разтварят тежките ковани порти на
чорбаджийския дом, видимо спокоен и пуст, отвъд оградата на
градината „заничаха вейки с жълти едри дюли и старците си
помислиха, че ако те изглеждат тъй хубави, то е затуй, защото утре
не ще има ръце, които да ги откъснат. Когато стигнаха под асмата и
повдигнаха очи, там нямаше толкова листи, колкото грозде. И тия
528

Цитатите от Йовковите разкази от цикъла Старопланински легенди са по
изданието: Йовков, Й. Събрани съчинения в 6 тома. София: Български писател,
1970, т. 2.
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По въпроса за семиотиката на топосите и смисъла на знаците в Йовковото
творчество виж: Добрев, Д. Поетика на Йовковия разказ. Шумен: Глаукс, 1993,
а също и: Игов, Св. Балканът, Ханът и Чифликът. София, 2011.
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черни, набити гроздове им се сториха също тъй прокоба на напаст.”
Градината успява да улови и преодолее в плана на
„феноменологията на въображението… мимолетността на
образите” 530 , би предположил Гастон Башлар. Може би защото
самата градина е несравнимо по-трайна от мимолетността на
човешкото съществуване?
Най-ценният плод от вегетативната символика на чудната
градина (отново издържана плътно според законите на контрастния
колорит – черно, жълто, зелено; светлосенки; закръглени обеми)
обаче е дъщерята на Хаджи Драган – Тиха. Очите й, „продълговати
и черни като сливи, пак тъй дяволито си светеха, косите й… гладко
прибрани на път, страните й пресни като праскова.” Може би е тъй
изкусителна като плодовете Тиха, защото и нея утре няма да има
кой да я откъсне? Всъщност, Тиха е порасла в съвършената градина
на щастието, на любовта и прошката: сред дюли (символиката им е
аналогична с тази на ябълката), грозде (лозата и плодът й са тялото
Христово, а гроздето притежава „неповторимата миризма-предател
на стойностите на съкровеното” 531 ) и босилек (упокоят и благата
вест, смъртта и вечният живот). Самата тя е изкушение (очи като
сливи, страни като праскови, стройна снага). Косите й обаче,
„гладко прибрани на път”, са коси на светица. Името й е
божествената тишина. Родена в щастието, Тиха е спасение и
вечност. Именно тя е способна за жеста на Пиета, който ще увенчае
развръзката на разказа.
В абсурдния смях на забравата и лъжата чума няма, ще
има сватба. В измамния тютюнев дим и опиянението от виното
героите потъват в пожелателното мислене и илюзиите си, че ще
победят смъртта, като я игнорират. Като не мислят за нея. Всичко
в начертания и оцветен от четката на Йовков свят на този разказ е
парадоксално и може би затова красиво. И в сегашните жестове,
неспирни шеги, смехове и приказки на мълчаливата, иначе и
тиха, Тиха, и в опияняващите пари на червеното вино (сервирано
с чибуците и кафето), и в тънките вейки, които износват обилния
плод на Афродита изкусителката (дюлите в чудната градина на
530
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Хаджи Драган), зимните плодове, които отлагат и обезсмъртяват
лятото в есента и зимата, и в зловещите почти голи клони на
асмата, родила неимоверно обилен плод като за последно.
Отричането на абсурда ражда абсурд:
„… разбраха, че Хаджи Драган жени дъщеря си… Луд ли
е? В такова време!... Чума няма. Ако имаше чума, луд ли е
Хаджи Драган да започва сватба?... на двора под асмата, под
черните гроздове играеше голямо хоро. Играеха като луди,
потънали в пот…”.
Парадоксите на плодородната градина се пренасят върху
човешкото съществуване. Денем се вихрят неистови веселия,
нощем тревожно се разнася вестта за чумата, скришом се ронят
сълзи, зачервените от плач очи се крият зад насилено веселие.
Жито като злато се сипе от хамбарите и се раздава на цялото
село. Всички се опияняват в самозабрава от виното, от
щедростта, от неспирната свирня на гайдарджиите, на челата на
които светят залепени жълтици. Така древните са погребвали
своите покойници – със залепена на челото монета, с която да
заплатят на лодкаря превоза през реката Ахерон. Опияняващострахливо е веселието, което дори кобният полет на ятото орли
не успява да усмири и отрезви. Извеждат булката, обкичена с
червено було, надиплено върху черните й коси. Всички се готвят
за това, което предстои и което всички предчувстват – завръщането
на чумавия Величко. Баладата на Мъртвия брат, така популярна в
южнобалканския фолклор, Йовков перифразира в този разказ не
толкова в балканския й, а по-скоро в нейния западноевропейски
вариант. Годеникът се завръща от отвъдното, за да прибере своята
любима бъдеща невеста 532 . Двамата се женят в смъртта, тяхна
сватовница е чумата. Тиха прегръща пред олтара Величко, а не
532
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натрапения венчан съпруг. А Христос над главите им вдига десница
за благослов. Черковният двор опустява. Обречените на страха и
чумата са избягали. Остават живите, безсмъртните. Тиха усвоява
света на тишината, на смирението и скръбта, на любовта, самата тя
сбъднала предзнаменованието да подреди света като градина.
Приласкала в скута си мъртвото тяло на своя любим. Самата Тя –
владетелката и най-чудният плод от градината на любовта.
Поначало изкушен от драмата и театъра, зрелият Йовков
ще посегне и към тези територии на словесно-естетическото още
в разказите си. В цикъла „Старопланински легенди” той се държи
повече като художник живописец и декоративист. Но положени в
статичния декор, който е условен екстериор (всъщност интериор
на всекидневните екзистенциални светове), героите му разиграват
истински театрален спектакъл. Съзнателно търсен е контрастът
между статиката (природно-вегетативна) и динамиката
(персонална, сюжето-разсъдъчна) в поведението им. Героите
мислят, чувстват и действат. Техният гестус (жестове и мимики,
движения на лицата и телата) странно напомня каданс в
сценографията на символистична пиеса. А ярките цветове и
тоналности на полихромните, но устойчиво повтарящи се
изобразителни платна, издържани в зелено–черно–жълто–златно–
червено, са вдъхновени от доктрината на „Родно изкуство” и
дефинират концептите за митологичното родно плодородие. Един
модернистичен и толкова балкански вкус към разцъфналия и
плодороден текст-градина.
В културата и в литературознанието битува идеята да бъде
четен който и да е литературен текст именно като градина и
конкретно градината през призмата на бароковата естетика и
конструктивност 533 . Дотолкова, доколкото е естествена връзката
между
градината
и
междутекстовостта,
а
очевидните
компаративистични аналогии се пораждат именно там, „върху
синорите и границите, между лехите на културата и между
533
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културите” 534 . И така, както всеки опит за направа на градина е
насилие върху натурата, така и литературната творба е своеобразно
насилие върху естествения език, музиката – върху естествените
природни звуци и шумове. А дали това въздействие е насилие или
по-скоро култивиране, насочване, канализиране? Във всеки случай
си е естетическо преживяване и екзистенциално изпитание.
Градинарят е ментор, водач, бог, оратор, патриарх. Нравственоестетическите основания да се мисли обаче литературата като
градина произтичат от историята, а класическите заглавия в този
смисъл започват със Свещените книги, минават през Вергилий,
Саади, Данте, Милтън, Бош, де Вега535 и др.
Един съвсем не-богоравен (в смисъл и на не-антологиен)
поглед към българския литературен контекст ще заложи на
христоматийните образи на родната градина, противопоставена на
културните топоси на чуждото: от Славейковата Гергана с нейната
мала градинка, Вазовите райски земни селения на любезното
отечество, Пенчо Славейковите острови-градини или епистоларии
(момини сълзи, писма, блажени острови), Яворовите теменуги и
Дебеляновите белоцветни вишни и т.н. В този културен ред се
налага въпросът защо именно (и единствено) Йовков? Защото е
декоративистки и сецесионно описателен автор и едновременно с
това естетически обвързан с доктрината на фолклорномитологичното и „Родното”? Дали защото, съвсем в духа на
Балканите, ключовите женски образи обикновено са съположени на
литературните градини, чиито проекции именно у Йовков носят и
сецесионни, но и барокови смисли. Със сигурност обаче в разказите
на Йовков, където има жени и градини, там съдбата предлага
изпитания.
Още Н. Фрай 536 прави аналогия между затвореното
пространство на Градината (Дома) и Невестата, Девата,
божествената женственост, непорочност. Градината е божественото
– такива са библейските градини на щастието и изобилието, такива
са градините и в Свещения Коран, а Градът е прокълнатото,
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демоничното, инферналното пространство. Интересното е, че
ароматите и градините, отнесени като част към цяло, обикновено се
свързват по аналогия с женското присъствие, но творци на аромати
и градини са мъже. А правомощията над градината, особено в
родово-партриархален, а и държавнически план, притежава богът,
властникът, мъжкото начало. Ароматът е идентификация, власт,
спомен, власт над спомените, памет. Веднъж почувствани, те
отключват картини в паметта ни. Ароматите и формите, свързани с
Градината, са и плодородие, и изкушение, но и визуална стихия и
орнаментика.
Градината,
подобно
на
дома,
интериоризира
съществуването на патриархалния човек. Балканската градина е
опасана с високи непроницаеми стени – тя е не по-малко
приватно-интимно, отделено от външния свят сигурно
пространство на човека. Градината (винаги) е топос на любовния
дискурс, а любовта, подобно на градината, е „несъвършена” и в
този смисъл, т.е. във френския граматичен смисъл imparfait, е и
„незавършена”, „несиметрична”. Тя е такава – подобно на
женското тяло, което по презумпция е незавършено,
несиметрично и несъвършено – поради потенциала му да бъде
оплодено и да ражда живот. Да е променливо. Да се деформира,
след това да се възстановява. Подобно впрочем се оказва и
цялостното човешко съществуване, чието управление от
свободната воля се оказва доста съмнително.
Несъвършени са и човешките свързаности, оттам и
емоции, защото повечето от тях, особено кръвните връзки, „не са
избрани, поради което са несъвършени” 537 . С любовта обаче
нещата не стоят точно така и именно тя е хуманистичният изход
пред човека. Тя не се подчинява на разсъдъка, но пък е в ръцете
на свободната воля. Именно това твърди Декартовата
антропология, затова й вменяват, може би заслужено, известна
горделивост: че благодарение на свободната си воля сме
господари на дома и страстите си. А това означава – на
собствената си градина, на душата си, на самотите си, но и на
537
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връзките си с другите. Съвсем спокойно можем да отнесем
метафората градина едновременно към външното, но и към
вътрешното съществуване на човека – към „съзерцателния”, но и
към „дейния” му живот. Литературният текст Йовков
блестящо онагледява именно подобна постановка на иначе
философския Монтеновски въпрос – кое е за предпочитане, дали
„духовното пред материалното”, дали „самовглъбяването пред
социалното разпиляване, съзерцателния пред дейния живот”?
Дали „мълчанието е по-общително пред неискрения език”538?
Градината – това е жената. Дървесните, растителнофлорални и плодови форми и извивки метонимично и
синекдохично следват формите и извивките на женското тяло и
това е приоритет не само на декоративния сецесионен език.
Божура, Ганаила и Тиха („Божура”, „През чумавото”) са
пълноценни и равнозначни компоненти от декоративния облик на
градините в техните обиталища-разкази. Те обаче са и техни
властници. В проекцията на градините зрее и тяхната
конкуренция, и тяхната борба за надмощие.
„Но Божура сега беше мома. (…) снагата й се беше
източила, тънка, гъвкава, разцъфнала като дива шипка. (…)
снагата й не чувстваше тежестта на дрехите – жизнерадостна
като овошките, пияна от слънцето като пчелите, които
бръмчаха около цвета на ябълките.” Божура е диво растение,
„своенравна шипка”. Ганаила е плодно, култивирано,
цивилизовано творение: „Тя работеше, а изглеждаше
отпусната и ленива. И без да се грижи за себе си, без да иска,
разхубавяваше се от ден на ден, понапълняваше, снагата й
зрееше и се наливаше като плод.”
По ирония на съдбата обаче именно тази същата Божура,
която „не обичаше никого и към нищо не можеше трайно да се
привърже”, ще бъде раздирана от любови и омрази и ще умре от
любов по Василчо. Тя, дивата шипка, ще даде плод (детето на
Василчо). А Ганаила, плодната, с „бяла като мляко кожа, русите й
(пшенични, това е традиционната аналогия, бел. моя) коси; с
538
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чиста благоуханна плът, спотаена в меките гънки на коприната”, ще
остане вдовица – сама и безплодна. Над нейния свят ще се възцари
мълчание. На финала я виждаме като умъртвено плодно дърво,
„сама сякаш черен кръст между черните кръстове” на гробището.
Мълчанията на Йовковите героини таят тайни. Подобно на
тайните на плодните градини и непроницаемата тайна на
плодородието. Тиха четирикратно ще се възпротиви срещу себе си,
шегувайки се със старците, чумата и смъртта, отричайки и себе си, и
любовта си към Величко. Тя като че ли заклинява и двамата: „защо
ми е Величко, аз си имам мъж. Кой знай къде го е тръшнала чумата.
Дано тез орли неговите меса да късат.” Накрая ритуално венчава
себе си за него в смъртта. Съдбата на Тиха от „През чумавото” е
сбъдната в безвремието и аморфното пространство на чумавото, от
чиято хватка тя нито може, нито иска да се освободи.
Никога няма да узнаем какво се случва в душата на
Ганаила, в отношенията й с Василчо, в приятелството й с Божура
– момичето от другия свят, момичето с благоуханно име. Което
обаче самò се отрича от името си: „– Божуро, Божуро, дай ни
божур, Божуро! (...) – Хайде, бре!... Отде ще ви взема божур..”539.
В разказа Ганаила буквално не продумва; Божура пък говори с
паремии, тя е многословна повече в мислите си. Мълвата обаче,
достатъчно словообилна, разнася неизречената тайна – Ганаила
не се жени, защото очаква Василчо, русия левент, пияния
539
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Василчо, комуто Хаджи Вълко никога няма да даде дъщеря си.
Божура ще й го отмъкне така, както краде винаги най-големия и
красив карамфил от градината й. Така, както никога не дава
божур другиму.
Василчо и Божура се ухажват по митологичната схема на
божественото изкушение и предписанието на облога на трите богини.
„На масата пред Василча, между чашите с черно вино,
бяха сложени куп ябълки. Василчо взе една и я хвърли към
Божура. Не можа да я удари, Божура се престори на
невидяла. Василчо хвърли втора ябълка и удари Божура по
ръката, гривните й иззвъняха и се посипаха по земята.”
Картината си Йовков странно напомня на Йеронимус Бош
и неговата греховна градина на насладите. Извън двете крила
„Рай” – ляво и „Ад” – дясно, централното платно „Градината на
земните удоволствия” изобразява няколко огромни червени плода,
пръснати из цялата картина като символи на сладострастието. Сред
тях, нарисувани повече като стилизирани, непознати видове,
успяваме да разпознаем черешите като примамки, ягодите и
червената круша като награда и товар, мандарините в откровено
сексуални конотации; сливи и ананас (червен!), който буквално
ражда греха; френско грозде; и една единствена огромна червена
ябълка извън композицията „дървото на познанието”, скрита в
стъклената сфера на фрагмента „крехкото семейно щастие”…
Аналогиите тук са симптоматични. Подобно на Парис, Василчо
избира най-красивата и уцелва изкушението, а не спасението.
Наградата му, подобно Афродитиния обет, е нетрайна и фатална.
Ябълките улучват Божура и чупят гривните й (девствеността).
Проследявайки с поглед метнатите й назад коси, той вижда как
„снагата й се превива и гъне в плавния вървеж” и вдига чашата, за
да отпие от еликсира на забравата. И „никога не минаваше вече
покрай къщата на Хаджи Вълка…” Божура е природната стихия на
дивото, некултивираното, не-своето – тази превита снага само
имитира, откраднала прелестните извивки на божигробската
божествена върба. Тя повече напомня на дивата шипка и зрелия
бъзов храст: „Ето каква била косата й, черна като зърната на бъз” –
все символи на дяволското изкушение (разпознаваме ги и в
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картината на Бош). Но изкушението ще дойде от Василчо-Парис,
той ще й се яви в образ във водите на прокълнатия Куков вир. Той
ще я прокълне да кукува в самота.
Изобразителната стихия на декоративиста Йовков
избликва в контрастите и цветовите решения: бялата грейнала
чешма в двора на Хаджи Вълко, тъмнеещите се „като големи
кълба чимшири” и сянката на асмата, черното вино и цветните
ябълки, черната като бъз коса и извитата снага на Божура (Климт
би я изрисувал като бъзов храст, не като върба) и зеления
здравец, закичил главите на шепнещите злокобни приказки („И
ти вярваш, че оня пияница ще се върне? Ще се върне той на
Куковден!”). Очите на Божура святкат като очи на вълчица – от
злост. Хорските приказки отчаяно „я люшкаха насам-нататък,
както в буря вятърът люшка някоя овошка”. Ганаила овдовява, а
злите езици говорят, че Василчо се връща, за да се ожени за нея.
Пред Божура има отчаяно спасение – „само да я пуща в къщата си,
само да не затваря вратите си за нея”. Тя е готова да застеле с тялото
си плочника пред чорбаджийския дом, само да бъде близо до
любимия си. Тя е готова да бъде моравата в градината на дома му,
тепърва – при все, че вече е оплодената негова градина. Отворените
порти на дома, на градината в двора са спасението и надеждата; те
отключват душата на Божура към прошката. „Вратата е цял един
свят на Полуотвореното... човекът е полуотворено същество” 540 –
напомня Башлар. Портите лекуват завистта, озлоблението,
отчаянието. Лекуват обаче душата, която вярва. Но не и езическата
душа-тяло, раздирана от страстта, от земната привързаност и
страданието, които могат да бъдат отново извикани от онзи млад,
хубав и усмихнат светъл образ на изкусителя Василчо. На Куковден,
в Куков вир.
Подобно на алеите, пътеките и лехите в сецесионната
градина, пътищата на любовта в чисто философскоекзистенциален порядък водят до изкуплението, спасението,
пречистването и жертвата. „Модерният човек трябва да плати за
свободата си”541, а любовта е нейната висша проява. В любовта
540
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личността е изправена пред основно препятствие, гласи
мъдростта на моралистите, „невъзможността да се замени
обектът на любовта с някой друг” 542. Сюжетите на „Божура” и
„През чумавото” в този смисъл могат да бъдат отнесени към
един, също концептуален в тази парадигма разказ от цикъла. В
„Кошута”, ако можем да си позволим подобна шега с Йовков и
Цв. Тодоров, хуманизмът проблейва не като агне, а като кошута,
впрочем еквивалентен символ на християнската любов. Особено
този Йовков разказ (единственият с хепи енд в цикъла на
легендите), който представлява съвършената експликация на
хуманистичния проект за любовта. Там съществува разграничение
между éros (любовта-желание), philia (любовта-радост) и agapé
(любовта-милосърдие)543.
А дали само на християнската любов е символ кошутата? В
балканските митологични представи (гръцки, турски, албански,
български и сръбски) еленът и кошутата се свързват с образите на
младоженеца и невестата, с божествения брак, със съзиданието и
първоначалото544. Вътретекстовите прочити отново ни разколебават
в полза на компаративистичните междуверски, но митични и
естетически близости. Турците пеят дестани за приказни елени в
съпровод на своите сазове, разказва Ахмед Хамди Танпънар.
Тюркският епос „Книга за моя дядо Коркут” популяризира мотива
за елена (на тур. гейик), подгонен от героя Бамси Бейрек, който е
отведен право в селото на своята годеница Бану Чичек (чичек на тур.
цвете). Еленът в турските песни е тайнствено създание, което
обитава планини, долини и скали, появява се и мигом изчезва от
човешкия поглед545. Появата му обаче е симптоматична, той води
героя при любимата му, той събира влюбените. В случая – среща ги
в символичната градина на техния обет, на любовта им. Впрочем
както у Йовков („Кошута”).
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Такива са митовете за Авитохол, за Актеон и Артемида и др.
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Виж: Бибина, Й. Бележки на преводача към „Пет града” на Ахмед Хамди
Танпънар. София, 2014, с. 280.
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Любовта-желание възприема другия като отсъстващ обект.
Това поражда и страстта (страданието), и понеже „затруднението
винаги увеличава нашето желание” (твърди Монтен), влюбените
преживяват любовта си пламенно именно поради факта, че са в
състояние да я държат на разстояние. В крайна сметка смъртта
увенчава победата на(над) подобна любов, която се стреми
целенасочено към сливане на телата и душите. Всъщност, това е
любовта, която има най-голям шанс да попадне в обятията на
поезията и мелодрамата, на литературния апотеоз. Това е любовта,
която властва в така популярните ренесансови картини и сюжети,
назовани Градините на любовта, където тя задължително е
обвързана с някакво престъпване на нормата, с грехопадение, но и
самопреодоляване.
Какво се случва в градините на любовта от
„Старопланински легенди”? Тиха излиза от градината на бащиния
си дом, за да не се завърне никога… Всъщност и в баладата за
Мъртвия брат е така: веднъж посветена в любовта-желание, Тя –
жертвата, докоснала се до любовта на Мъртвия, е осъдена да не
влезе повече в двора (градината) на майчиния си дом. Двете – майка
и дъщеря – умират прегърнати пред портите (така е в народната
песен, в легендата). В „През чумавото” Тиха и Величко няма да
напуснат църковните порти, няма никога да влязат в земните
градини на любовта повторно.
Веднъж вече влязла в чудната градина на Хаджи Вълко,
Божура разбира, че е различна, градината мълчаливо я посвещава в
тайните на любовта-philia (приятелството й с Ганаила), на любовтаéros (към чуждия любим Василчо) – на страстта, на ревността и
съперничеството. Тя е осветена и обречена, подобно на онова чудно
дърво, върбата, на което толкова изразително се възхищава.
В любовта-радост и в любовта-милосърдие, които са „пълна
противоположност на любовта-желание, радостта от присъствието
заменя култа към липсата”, а „идеалът вече не е сливането, а
взаимността… Ти вече не е средство, превръща се в цел”546. При
това, волята съхранява своя автономен характер. Героинята (при
546
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Йовков обикновено това е жената) сама взема решение и то е
боговдъхновено.
Такава е любовта на Дойна от „Кошута” – любовта-agapé,
а това означава радост възраждаща, състрадателна и милосърдна.
Дилемата на Стефан ловеца „Дойна или Димана? Русата или
чернокосата?” всъщност се вписва в пространствените пропорции
на дома, градината, уседналостта, майчинството. Самата героиня
обитава компромисното пространство между планината, корията
и селото, между природното и цивилизованото.
„Понякога той слизаше надолу от могилата, там, дето
накрай селото беше къщата на Муца Стоеничина. … Тая
Муца беше врачка, разбираше от билки… юди и…
самодиви… Тя имаше мома. … За нея Стефан минаваше
оттука, когато отиваше на воденицата. Те приказваха в някой
затулен кът на градината, между сливите и слънчогледите.
Той – застанал отвън плета, тя отвътре.”
И, дори и в очите му, „остри, тъмни”, да проблясват
пламъчета с лоша мисъл, слънцето, вдъхновението и добротата го
навестяват, благодарение на мислите за Дойна. И над воденицата му
проблясва чудната дъга. Димана е мисъл, която го тласка към злото
– тя е ничия-никъде: „черната като циганка Димана” със „силна и
гъвкава снага”, която обаче не съществува в познатия уседналприроден свят, тя не е уподобена на нищо друго (на плод, овошка,
цвят, градина). А Дойна го тласка към радост, към спасение и
разкаяние. Може би защото е там, в градината на щастието и
плодородието, защото е родена сред слънцата-слънчогледи. Затова и
Нейното приставане омагьосва Неговия дом. Тя е Артемида, която
ловува за сърцето на любимия, съпроводена от кошутата на божията
майка. Тя е Ифигения, спасена в облак от мъгла на лобното си място
от Богинята, заместила я с кошута. Стефан е спасеният от
проклятието Актеон. Дойна се идентифицира с кошутата, преживява
нейната метаморфоза и проблейва като нея, преодолявайки
мълчанията, постигнала безпричинната любов-радост. Дъгата
изгрява (а това означава, че границата на злото към доброто е
преодоляна), кошутата е спасена, а воденицата тръгва сама.
Радостта побеждава страстта, но не като я отрича, а като я овладява,
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опитомява. Защото Дойна е кошутата, ненапразно тя е дъщеря на
билкарка-магьосница. Стефан ще я спаси от магията на
превращението, съвсем по логиката на митологемата за девойкатакошута. В песента „Милен и Миленка кошута” 547 , девойката
признава на влюбения в нея момък, че денем е невяста, нощем е
кошута. Майка й ще я спаси от магията... Йовковото въображение е
очевидно силно завладяно от тази песен и въобще този мотив –
„Милен Милени думаше...”. Освен в мотива за чудните
превращения на девойка в кошута, мотивът на тавтологията на
имената на влюбените митологически се тълкува и през призмата на
Неразделни, но и на мита за Вграждането. Съществува такава
конкретна песен за „Милен и Миленка”, в която той е един от
деветимата майстори, а тя – вградената злощастна негова невяста548.
Вграждането ще го открием последователно в „Кошута” и във
„Вълкадин говори с бога”.
От една страна е приятелската, от друга – майчината, но и
двата вида любов са добродетелни. Именно те, така възторжено
възхвалявани от Аристотел, Цицерон и Монтен, осъществяват
пълния разцвет на индивидуума, на онова, което наричаме свещена
самоличност. Този тип любов превръща несъвършеното битие на
човека в земната му градина – в докосване до съвършенството.
„Любовта издига другия до крайната цел на моето действие”, както
повелява хуманизмът, и трябва да се намери „божествено
оправдание за човешката любов” 549 . Това и прави разказът
„Кошута”. Защото не в градината на изкушенията, а във водата и
дома на пречистването е поставено битието на героите, то
предопределя и избора им. Изборът на Дойна е целенасочен и
предопределен от името й (което означава майчинство), от
произхода й (дъщерята на билкарката, на добрата магьосница), от
547

Цитирана от М. Арнаудов в: Българско народно творчество, София, 1961, т.
4, Митични песни, под ред. На М. Арнаудов, с. 439.
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Арнаудов цитира тази песен като записана в Белослатинско, но предвид това,
че е жътварска, вариантът се среща и в Етрополе, а защо не и в добруджанските
жътравски практики. Още повече, че мотивът за жертвата се свързва съвсем
директно и с житните снопи. - Виж: Арнаудов, М. Студии върху българските
обреди и легенди. София: Изд. БАН, 1972, с. 342.
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217

външността й (ангелическата й русокосо-синеока хубост). Посложни и менливи са изборите на Божура, Тиха и Ганаила. Но така
или иначе образите на жени в Йовковото творчество са свързани с
ключовите екзистенциални решения за човека и символично са
проектирани върху мащабния философски контекст на
невъсършената градина на човешкото съществуване. Те, жените, са
неговите (на съществуването) актанти и нейните (на градината)
реликти, а именно: жената-цвете (Божура), жената-плод (Тиха)
и жената-кошута (Дойна). Те задължително обитават земните и
небесните литературни градини на Йовков550 и въпрос на статистика
е да се прецени каква част от флоралната, плодовата или
анималистичната проекция на активното женско присъствие в
Йовковия свят надмогва другата, пасивната, необвързаната със
символиката на градината.
„Душата ни сама по себе си е менлива”, твърди Монтен.
Между Аза и Другия съществува пропускливост, която
божествените избраници успяват да преодолеят. Не и слабите
човешки същества. Именно тях обича хуманизмът: „не изобразявам
съществото, а прехода… ежедневния, ежеминутен преход” –
настоява Монтен551. Именно те са способни на неочаквани ходове,
невнятни жертви, странна меланхолия или екстатични жестове. Така
е, защото страстите са тайнствени и противоречиви, трудно
управляеми поради това. Те носят наслада, страдание и меланхолия,
мелодраматизъм и лиризъм – трагично страдание или безпричинна
тъга. Хуманистите затова са хуманисти, твърди Цветан Тодоров, не
защото вярват в човека, а защото са в плен на неговата
множественост. Йовков го казва така – дори най-страшният злодей,
разбойник, грешник(ца) е в състояние да надмогне злото и да се
пречисти. Дори когато е в плен на дяволските си страсти, жената
може да постъпи като светица.
Човешкият хуманистичен проект е imparfait – несъвършен и
незавършен. Вселената е градина, човешкото съзнание е градина, а
550

Релевантни спрямо жената-кошута образи-тотеми можем да потърсим и в
други Йовкови цикли и разкази: бялата вълчица (Грехът на Иван Белин) или
кобилката (По-малката сестра) и др.
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писаното слово, което го формира, е „разсадник”, в който обаче не е
изключено и да бъдат посети плевели – обикновено това са
„плевелите на съмнението”552. Не случайно една от проекциите на
библиотеката, освен крепост (отново по Монтен) или кръгло
мироздание (по Борхес), е и градина. Градината постоянно
разцъфтява и вехне, зрее и гние, но усилията, полагани ежедневно в
нея, си струват. Подобни грижи се полагат и за душата.
Естетическото пространство на екзистенцията в „Кошута”,
„Божура” и „През чумавото” дефинира някак странното на пръв
поглед топографиране на градината като съществен знак (персонаж,
но и времепространствен континиум) в легендите от планината. Ако
разширим поглед към цялото Йовково творчество, ще видим, че
чифликът и градината са прагматично усвоените идентични и
идентификационни
пространства
на
съ-пре-живяването.
Балканският, ориенталският, но и западноевропейският човек
никога не се отнасят несериозно към този важен интериорноекстериорен
топос.
Показателен
е
стремежът
към
интериоризирането и естетизирането на личния, домашния
екстериор градина, преживян като градина на любовта. Както
твърди Декарт: „несъвършенството на обичания обект не пречи
любовта да е съвършена”. Това впрочем с пълна сила се отнася и за
престижа на хуманистичната доктрина (част от който се оказа, че е и
проектът на „несъвършената градина”) в един съвременен, но вече
компаративистки прочит на класика и хуманиста Йовков.
***
Литературни градини на Балканите. Градът-градина и
Островът-градина. Остров-полуостров. Намереният рай.
Градината е еквивалентът на интертекстуалността.
Уханията на Изтока се долавят отвсякъде – от градини и хамами,
от трапези и жени – и те са еквивалентни. Балканските
литературни градини цъфтят, взаимоопрашват се и плододават в
симетрична времепространствена поставеност. Хамамът е реплика
на градината, обсипана с росни, разцъфнали рози. Там, под водните
552

Виж: Мангел, А. История на четенето. 2004, София: Прозорец, с. 191.
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топли струи, човешкото тяло разцъфва като цвете. Хамамите са
еротиката и насладата, те са символ на живота. Затова и сградите,
строени за хамами, обикновено са разположени в близост до
храмовете, архитектурата им е разкошна и внушителна като на
дворци. Бани, акведукти и фонтани, посочва Б. Йезерник 553 ,
изпъстрят архитектурата на балканските големи градове, те са знак
за османското културно и хабитуално знаково присъствие тук и
симптоматично започват масово да изчезват в средата на ХІХ век.
„Мавританските или турските бани – разказва Бродел – всъщност са
просто старите римски терми, които арабските завоевания въвеждат
в Персия и в други страни”554. Тях пък Изтокът наследява от Запада.
Но метафората хамам и пиететът към хамама е патент на източния
човек и култура. Показателен е епизодът с хамама, описан в романа
на В. Мутафчиева „Случаят Джем”, когато младият източен принц,
оказал се скъп пленник във френския кралски двор, пожелава
ежеседмична баня, а западните му домакини са безкрайно учудени
от тази странна прищявка. Пpез погледа на ориенталския човек
липсата на подобна хигиенична потребност, схваната и като
удоволствие, и като тържество на душата, е симптом за варварство.
Може да се допусне хипотезата, че интересът към
градините като вътрешно екстериорно пространство, което
хармонично се вписва в интериора на дома (усещането за дом), в
балканската културна традиция е много тясно обвързано с
османската традиция. (Спорно е допускането доколко е
определящо.) Османците пък, а и въобще, както се оказва, цялата
медитерианска култура, наследяват тази страст по градината от
арабите. Арабската дума за градина е риад (
ar-Riyāḍ). Риад
обаче е не само със значение на дом, къща (това е традиционната
мароканска къща с вътрешна градина, която пази
неприкосновеността и личното пространство на жените), но и на
голямото пространство, на обществената „къща”, наречена град.
Риад е името на една арабска столица и тук еквивалентът градград(ина) тържествува.
553
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Град-градина, държава-градина. Подобна синонимия555 е
някак съвсем пряко обяснима556 , домът-градина обаче има своите
естетически (това означава и изкуствени) послания. Какво друго,
ако не тоталния хедонистичен вкус към живота, манифестира в
собственото си затворено, но и отворено към природата
пространство домът? Моят дом е моята крепост. Не, той е моята
градина. Градината се подчинява на една „имплицитна геометрия”,
твърди Жан Иполит 557 , в която отвореното и затвореното са
метафори на културите. Тя е съвкупност от аромати, звукове и
сенки, тя е външният „аглутиниращ” израз на широкото отворено
пространство,
а
„между
конкретното
и
просторното
противопоставянето съвсем не е рязко”558. Не би трябвало да бъде
такова, иначе възниква опасност да се изгуби симетрията. Градината
в този смисъл фигурира неслучайно сред ключовите балкански
културни топоси. Тя е и еквивалент на държавническото статукво. А
как иначе би трябвало да се тълкува например метафората Дворецът
Долма бахче 559 освен в унисон със символиката на дома като
крепост на традицията?
Градината е символ и на паметта. Дълготрайните
дървесни видове (а и символиката на световното дърво, на
дървото като патриархален топос) дефинират паметта и
устойчивостта на времето. В романа си „Бялата крепост” Орхан
Памук говори за „играта на разцъфтелите в градините на паметта
ни цветя…” 560 . В друг свой роман, „Истанбул. Спомените и
градът”, той разказва една любопитна история, в която главен
555

А вече дефинирахме според Н. Фрай и нейната антиномичност: Градината е
божественото, Градът е инферналното, изкусителното. – Фрай, Н. Великият код...
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В настоящото изследване ще посветим отделен екскурс на тази голяма тема:
балканският град като културен и символен топос. Там ще проследим и
връзките на града като цивилизованото пространство с градината – също
обработения, цивилизования, но и естествения рай на човека.
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Башлар, Г. Поетика на пространството...,с. 234.
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герой-хронотоп е отново градината. Антоан-Игнас Мелинг, немец
с италианска и френска кръв, пристига двайсетгодишен в
Истанбул. Отначало той започва да дава уроци по лозарство в
района на Пера. Скоро класицистичните му градини се прочуват
в цял Истанбул.
„Една разходка на Хатидже султан, сестра на Селим ІІІ, из
градината около вилата на датския посланик барон де Хюбш в
Бююкдере става повод тя да си пожелае същата градина и тогава
посланикът й препоръчва младия Мелинг. Той създава градина за
сестрата на падишаха, отворена като него към западните иновации,
в западен стил, с лабиринти от рози, акации и люляк. По-късно „тя
изгражда допълнително и малък дворец (…), около Ортакьой (…),
постройката била в неокласически европейски стил (...) в синхрон с
идентичността на Босфора…”561.
Към този розово-акациево-люляков рай се добавят трайни
дървесни видове – борове и кипариси. Медитеранската
неизбежност на жасмина и олеандъра в този рай се подразбира. По
повод на градината и преустройствата на дворците си тогава обаче
двамата герои на тази очарователна история – Хатидже и Мелинг,
си разменят саксии, нашивки с бисери и… писма. Писмата, твърди
Памук, са „малко интелектуално откритие, защото 130 години преди
революцията на азбуката в Турция (на практика някъде около 1770
година – бел. моя) те започват да си кореспондират на турски
посредством латинската азбука…” 562 . Босфорските пейзажи на
Мелинг, продължава Памук, се превръщат в класика, но и в
единственото доказателство за вида и съществуването на
класицистичния Истанбул днес. Незастроените истанбулски
хълмове и възвишения, парковете и градините са явно
доказателство, че зад „босфорските прелести се крие една история
561

Памук, О. Истанбул. Спомените и градът. София: Еднорог, 2007, с. 76-78, 83.
Подобни розово-акациеви лабиринти с арки могат и днес да бъдат видяни в
градините на Шьонбрюн (създавани са около 1720 година), подобен е пейзажният
градински стил с дървовидни рози в Сан Суси, Дворецът Ахилион на Императрица
Сиси на остров Корфу. Приличат ни на ориенталски, но, оказва се, че един немец с
английска кръв е проектирал ориенталския екстериор по този начин.
562
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на рая… Така босфорските борове и кипариси се настаняват в
истанбулския пейзаж”563 .
Култът на турците към дърветата и опитомената, но
въпреки това оставена на свобода природа, безспорно е наследен
от османската култура. За опитомената свободна природа обаче
разказва Ахмед Хамди Танпънар в своята книга „Пет града”.
Османските архитекти, твърди той, никога не се колебаят да
подчертаят присъствието дори и само на един чинар или кипарис,
редом с техните невероятни творения, а контрастът на съзнателно
търсената пищна зеленина с цветовете на останалия пейзаж
подчертава творческото вдъхновение на човека, дръзнал да се
намеси в работата на най-великия Архитект. Винаги се отделя
специално място, било в джамия, дом, медресе,
„където да засадят градина с чинар по средата, с кипариси,
рози, виещ се бръшлян (...), шамфъстъкови дървета, подобни на
разпънати нависоко чадъри, ..., липите с омайния аромат,
жълтеещите наесен тополи..., смрадликите..., които навяват
спомени, асмите”. Всичко там, дори „дори смъртта на едно
дърво е като загуба на произведението на архитект.” И
заключава: „старата турска градина е била точно такава – като
стил на засаждане... – единение между архитектурата и
дърветата”564, в което на почит са теменужки, зюмбюли и рози,
в доминацията на лалетата (които дават името на славната
епоха „ляле деври”), а природата е видимо оставена на свобода.
„Всъщност, нашият вкус към градините, в които природата е
оставена в естественото си състояние и декоративните дървета
са редом до плодните, е много различен от модела на
лабиринтите по подражание на Версайските градини, но е
малко по-близък до английските градини”565.
Близко е до ума, след като този, който прави дворцовите
градини – Антоан Мелинг – е полунемец, полуангличанин. А
балканският вкус към естествеността и прагматизма оставя
полезното редом до приятното за сетивата: плодното дърво стои до
563
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цъфтящото и зеленеещо дърво. В този смисъл ще се усъмним
дълбоко заради идеологическата тенденциозност в ПеткоСлавейковата прокоба, че там, в Стамбул, „всичко расте насила / и
дето цъфти, там вехне...”, че природната хубост на Герганината
градинка е толкова различна и много по-хубава от пищните
босфорски цветни лампади.
В турските литературни градини оживява образът на онзи
градинар, чието име е синонимно на „харем ага”566 или пазителя на
любовната тайна. Градинарят, който чинно следва господаря и
неговата любима и със специално гребло заличава следите им върху
тревата. Там някъде, в дворцовата градина, остава заключена
тяхната тайна. Танпънар разказва историята за Махмуд І, прочул се
с любовните си истории, „подобно на италианския кардинал”
(вероятно прави аналогия с Родриго Борджия), за чиито тайни се
грижел Хаджъ Бешир Ага, който заличавал винаги с гребло следите
в тревата, оставени от неговите господари и прелестните женски
създания, които се изгубват в градината на греха. Впоследствие е
издигнат в чин „харем ага” – това се случва в първата половина на
щастливия ХVІІІ век.
Градината се превръща в алегория на изкушението, но и на
невинността. На носталгията по дома. В романа на един откровен
епигон на Орхан Памук – Искендер Пала („Смърт във Вавилон,
любов в Истанбул”) – героят, източният поет, разсъждава върху
изкуството на прелъстяването, така сродно на поезията, и рони
горчиви сълзи по яркозелените долини на своя край, контрастиращи
на пролетните, потънали в ослепително бял лилиев цвят, градини на
Ватикана. Неземни са градините на Запада, те са посветени на
отвъдното (бялата лилия е цветето на Богородица). Източният човек
е влюбен в природата (но зеленият цвят е и цветът на падишаха, на
Аллах).
„Изтокът е избрал цветята и отричането. Ние му
противопоставяме машините и усилието, както и препускащата
меланхолия – последният подскок на Запада”, твърди Емил
Чоран 567 . А ислямската цивилизация пък е едновременно
566
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„универсална и регионална” 568 , единна и във философията, и в
поезията си. Поезията е „вярна на едни и същи похвати, на едни и
същи общи топоси. Тя прославя Бога (безупречната роза – това
е Бог), природата, любовта, храбростта, благородната кръв, коня,
камилата, науката, забраненото вино и цветята, всички цветя.”569
В този дух Бродел ни съветва да четем и да вярваме преди всичко
на епоса „Приказки от 1001 нощи”.
В романа на В. Мутафчиева „Случаят Джем” влизането на
Джем в цъфналата майска Бурса като султан-победител изглежда
по следния начин:
„Бурса… окичена е до върха на минаретата (…) с
бухнали орехи и смокини, лозниците протягаха млади,
лъскаво-зелени филизи, (…) пиянски тържествуващата
зеленина, между която се белееха тежките цветове на
магнолията и жълтееха гроздове салкъм и люляци.”570
Градината, това е твоят дом, тя винаги е заключеното
пространство, интериоризираният екстериор, родината. А Родината
ти все още не е свят – тя е твоя част, част от един много голям дом,
познанието за който идва с кръвта и млякото. Така твърди
Мутафчиева в този роман, но и много по-късно, в есета и интервюта,
вече преживяла Джемовия, но и своя собствен опит на пътуващия
по света човек. Родината е вечна повторяемост. Светът, това е
неповторимостта, което е очарователно. Поетът Саади,
парадоксалният спътник на Джем от същия роман, описва бреговете
на Европа на Средиземноморието като завръщане у дома, в Райската
градина, където Джем ще напише най-хубавите си стихове:
„Какви брегове!... Белият им камък бе пъстър от
храсти… ивици трева… бръшлян, дива лоза…, палми с
морски бор и кипарис, лишей,… до болка синьо мораво –
глициниите…, златният портокалов пояс…, убитият цвят
на маслиновите гори: бледосиво-синьо-зелено, което сякаш
свързва хоризонта с небето… в засводен храм.”571
568
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Заливът на Ница е Ангелският залив, това е техният нов
Едем. И наистина, положени в единния контекст на
медитерианската съобщност, логично е културите от този регион,
чиито брегове мие морето в средата на света (а във водите му се
оглаждат чудни градини), да бъдат общи, родни, единни. Въпросът е
в каква степен осъзнато нашата култура е част от този контекст.
В балканските градини на щастието, облети от слънце,
ухаещи на люляк, рози, бор и жасмин, звучи музика. В разказа си
„Халикарнас” турският автор, приел едноименния псевдоним на
това райско кътче на Егея, Халикарнас Балъкчъсъ (букв. Рибарят
от Халикарнас), рисува следния пейзаж:
„Маслините на Халикарнас, мандарините, портокалите,
лимоните, фурмите, бананите, рожковете, смокините, с
една дума всички дървета, които през сезоните правят
парад на плодовете си, черпят от зеленото на тукашното
море. От най-пронизителното до шепнещото зелено, всичко
изпълнява зелената песен на егейския изумруд. Звънът й
непрекъснато отеква в небесата.”572
Героите на Балъкчъсъ преживяват синестезийно
природата в градините и морето на своите литературни светове.
Те чуват и турския език като музика:
„Тук турският език е обвит не в диалект, а потопен в
музика. Населението представлява здрава сплав от елини,
финикийци, лидийци и селджукски турци. Слънцето, което
кара да зреят портокалите, отглежда високи и красиви хора.
Болшинството от момичетата са все високи, с дълги клепки
и дълги пръсти. В бистрия и звънтящ въздух всяко едно от
тях е по една Карменсита. Тия момичета са сестри на
розите и жасмините. Горещата кръв по цялото беломорско
крайбрежие – Гърция, Италия, Южна Франция, Испания и
Южен Анадол – е еднаква. Портокаловото дърво добре знае
къде да расте.”573
Концепцията на Балъкчъсъ за медитерианската общност и
единението на културите в една обща люлка на източно-западния
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културен компендиум, именно в този регион на света,
кореспондира с тезите на Фернан Бродел, а вегетативната
символика на човешкото, на женското присъствие в неговите
магикореалистични импресии, напомня добре познати родни
фолклорни и литературни инвенции. В този план звучи и
българската народната песен за „Станкиното лице на лимон
мерише и на жълта дюля…”; в тази картина се вписват и
Йовковите фруктово-флорални светове.
Особено активен „Йовковски” повей навява разказът на
Балъкчъсъ за циганката Канджай, родената танцьорка, която
възпява свободата и свободния избор. Симптоматично е
раждането й от луната и дървото – нейното чудесно раждане.
Там, в планината:
„Майката на Канджай почувства родилни болки. …
Планините се отърсиха от мрака и побеляха като сняг. Жената
извика към луната: „Май че се размножавам.” Прегърна
дънера с двете си ръце и опря колене в земята. И така
планинските скали станаха родилен дом и люлка за
Канджай.”574
Джеймс Фрейзър е склонен да търси обяснение на
принципа на имитативната магия, както и символична връзка
между „любовта между дървета” 575 и симулацията на
действително бракосъчетание между две човешки същества
(нерядко те са жертви). Раждането на малката Канджай е подобно
символично жертвоприношение, а литературният мотив на
Балъкчъсъ тук намира реално потвърждение в тезата за
вегетативния анимизъм. Докосването до дърво е терапия,
обещание за плодородие (един така популярен мотив,
включително и в българските народни песни), а превращението в
дърво и раждането от дърво – своеобразна инкарнация и
посвещение. В случая – посвещение в свободата.
Канджай заживява в свободата на „прохладния морски
вятър”, в „листата на дъбовете в планината Датча”, в „ухаещите на
смола борови гори”… Сама, но не и самотна, а самодостатъчна.
574
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Когато разбира, че умира, става ясно, че „сега тялото, което беше
получила от природата, щеше пак да й го върне.” Ще я оплачат само
цветята, „които излъчваха всичките си багри, навеждаха главици и
от тях капеше нектар”576. Подобно на Дафне, тя ще напусне своя
несъществуващ Аполон, а всъщност ще напусне живота, за да
преживее последната си метаморфоза и да се слее с вегетативната си
женска природа. И само в отворените й мъртви очи ще блести пак
слънцето…
Островът-градина. Такъв, какъвто е видян Крит в
романите на Казандзакис, островът е физиономичното творение
на бленуваната балканска утопия. Или понякога – кошмар.
Всякак обаче този остров изглежда като медитерианския рай. Там
ухае на акация: „цялото ми детство миришеше на акация...,
босилек, арабски жасмин и щир...” 577 . В детските спомени на
писателя малката градинка на двора му се струва „безкрайна:
жужене на хиляди невидими пчели, опияняваща миризма, топло
слънце, гъст като мед въздухът блестеше, сякаш бе изпълнен със
саби ..., с пъстроцветни неподвижни криле... на ангели”578.
В романа „Капитан Михалис” гръцкият герой влиза в
конака на Нури бей:
„Капитанът закрачи бавно сред големи саксии рози и
щир. Изглежда, че някъде беше цъфнало лимоново дърво,...
а току що полятата земя миришеше на тор и мушкато,...
една яребица още кудкудякаше в клетка..., чу се женски
смях. (...) – Какво търся аз тук – помисли той – мирише на
турско!”579
И макар и само на думи вдишан с погнуса, този аромат
всъщност е очарователен, той е като дима на родната Итака. Там,
където слънцето пламтящо изскача от вълните, върховете
Псилоритис и Юхас напомнят на вкаменени змейове, „камънаци,
твърди като желязо, дивата пуста и прокълната планина”, а по
крайбрежието, от лявата страна е морето, отдясно ухае на зелени
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ливади, а слънцето увисва на шията на бързоногия кон „като
златен талисман.” Там всяко лято
„и маслините, и бадемите ще се налеят”; там „от
дворовете се носи уханието на окъпани от дъжда орлови
нокти, риган и босилек”, а в средата винаги има по една стара,
усукана и изкорубена маслина, отрупана с цвят и плод.
„Луната разлива светлика си, орловите нокти и ясминът
благоухаят, а в градината пее славей”. Там на всеки Великден
„из всички дворове теменугите цъфтят”, а „девойките ги
откъсват за полагането в гроба, заедно с люляка и последните
априлски рози”. През лятото „маслините, бадемите и наровете
вържат плод, смокините развиват яркозелени листа,...
папагалчетата се целуваха с човките си в клетките под
лозниците”, а „бостаните и черешите с налетите житни
класове и първите лъскави ягориди” блестят на слънцето. По
бостаните „зреят и пращят любениците,... цели планини от
дини, пъпеши, тикви... пъстреят чепки лятно грозде,...
смокини. Раждаше земята – къде можеха да сварят да
приберат всичко градинарите!”580 „Меките извивки на земята
на ивици на ивици” се наблюдават от морето към сушата, а по
брега на Крит се редуват „камънаци, ръждивозелени рожкови,
сребристи маслини,... смокини, малко лозя..., портокалови и
лимонови дървета и мушмули. (...) Слънцето се изкачва
високо... над боровите гори... въздухът ухае на мед, ...вятърът
шуми... като море.”581
Рогът на изобилието и свещената обетована земя на
блаженството, това са Балканите. В българската литература може
би най-убедителният образ на подобно плодородие постига само
Ангел Каралийчев в импресиите си от сборника „Ръж”.
Ислямският и християнският рай са там.
„Едни носят фес, други – чалма, трети – калпак от агнешка
кожа. (...) миришат лимоновите цветчета, напъпват дърветата,
съживяват се тревите, възнася се Христос от всяка бучица
пръст. (...) Такъв ще да е и раят – меко слънце, тих дъждец,
580
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цъфнали лимони, наргилета и тънки приказки во веки
веков.”582
„Светът е сън, аман, аман”583 – пее малкият Юсуфчо, чието
загадъчно убийство ще разяри пашата и довчерашният идиличен
рай на народи и вери ще заклокочи като врящ казан от страсти и
гняв. Светът е не просто сън, той е колело, което, подобно на
огледалния островен рай, който оглежда хубостта си в морето,
подобно на затворения кръг на кръглата градина, ще се завърти
отново и ще възкръсне Христос. Ще победи агаряните. В романа
„Христос отново разпнат” героите на Казандзакис си устройват
собствена Гетсиманска градина в селцето Ликовриси, и ще
режисират едногодишната си подготовка за мистерията „Страстите
Христови”. За всеки има роля, нужен е дори предател, защото „за да
бъде спасен светът, необходим е Юда...” 584 . Те твърдо вярват в
безсмъртието на душата, но не всяка, а именно гръцката. Вярват
непоколебимо в безсмъртието на гръцкото племе, от което са се
родили титаните, и отново предстои да се родят.
Особено важна метафора-литературен топос е градината
именно у Казандзакис, защото на практика тя онагледява
трансцендентния модел на битието в контекста на неговата
специфична философия. Философската база на творчеството му –
твърди един от най-ревностните му съвременни изследователи
Питър Пиън – надраства в пъти философията на нашето време. Тя е
религиозно-космологична и търси основанията си в моделирането
на универсума. А то е необходимо да бъде материализирано
визуално. На практика Казандзакис разказва чрез литературните си
сюжети онова, което религията се опитва да дефинира в постулати
(според Пиън), защото е неудовлетворен от традиционните
582
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религиозни отговори и образа на единния християнски бог, така
отдалечен от научните истини. А търси своята истина –
конформистки, в съгласие с древногръцките, древноеврейските и
традиционните християнски постановки (Птолемеевата система,
концепцията на Аристотел за Бог като „равнодушния двигател” –
вечен, абсолютен, непроменим). Според него дори такава
невъзможна победа на доброто над злото все пак е постижима, при
това във възкресението. Това поне се опитва да ни каже финалът на
романа „Последното изкушение”: моят бог не е чист и неопетнен, но
той е всезнаещ и всемогъщ, той понася, но и причинява болка, ние
го измисляме буквално от материалното, ние го възвисяваме, но и
той нас, той ни спасява, но и ние него също 585 . А природата,
култивираната природа-градина внушава на читателя усещането за
подобна възможност – добавяме ние. Защото бог не е абстракция,
твърди Казандзакис (според трактовката на Пиън), той се опитва да
избяга от лошия си нрав, очовечен, съвсем в духа на старогръцката
митология, и тази борба на духа всеки човек усеща дълбоко в себе
си – усеща противоречията в душата си чрез бога.
Впрочем, тези идеи на една либерална теология, но не в
метафизичния Платонов и Аристотелев дух за непроменимия бог,
Казандзакис разгръща в своята ранна новела, която все още не е
„Последното изкушение”, а е преведена в Англия само като
„Разпнатият Христос” и разказва Омировия мит за Одисей и
Пенелопа. Това свидетелства Пиън в своето изследване за
Казандзакис 586 . След избиването на женихите новият Одисей
поема на ново пътешествие, следвайки Дарвиновата линия на
живота на духа в плътта. Подобни идеи Казандзакис развива и в
своите ранни едноактни драми-комедии и трагедии „Комедия”,
„Христос” (1915 г.). Според тях, оказва се, Христос е възкръснал
не по свръхестествен начин, а чрез земните сили: той е човешко,
сексуално същество, подчинено на еволюцията. Мария
Магдалина го възкресява с дълбоката си вяра в сърцето. Тази
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идея е доразвита в „Последното изкушение”, където Христос е
напълно земен човек. Светлината без тъмнината е невъзможна и
безсмислена, е сигурен Казандзакис, без провокацията на злото
душата ще закърнее, ще стане неподвижна, а тогава вече всичко
се обезсмисля... Тези ранни негови пиеси са въведение към
романа „Последното изкушение”, където буквално Казандзакис
оженва тъмнината за светлината. Неговият Христос е свързан с
Дарвиновата научна реалност, новият Христос е различен от
традиционния. В пиесата „Христос” впрочем Спасителят казва
буквално следното:
„– Чувствам се като разпнатия, разпятието и предателя
едновременно; крадецът, който се закле в мен и дрезгаво
викащата тълпа – разпнете го; разпъващия ме и жените,
носещи миро; и ангелът, който не дойде да ме спаси – аз
съм всичко това...”587
Инфузия на дух в материя, на тъмнина в светлина, на Юда
в Христос – това е човекът на Казандзакис. Кой е Утешителят в
пиесата му? А в романа му? Името му е Смърт. Болката и борбата
издигат душата. Христос е продукт на идеята за човешката
еволюция, за предаността и любовта. Христовите страсти са
нашите страсти, страданията му – нашите страдания... Чрез него
ние извършваме нашите теологически пътешествия по пътя на
материалното, лишени от утехата на задгробния живот. Бог вика
към нас за помощ, ние можем да му помогнем да ни обича чрез
нашите страдания. Така мисли Казандзакис, така действат и
героите му. Сцената е тяхната Гетсиманска градина.
Човешкият образ на Христос е разгледан в романа
„Последното изкушение” и в една късна новела, преведена като
„Свети Франциск”. В писмо до свой приятел по повод началото
на работата си върху романа (през 1950 г.) Казандзакис пише:
„исках да подновя и попълня празнините в свещената история за
Христос и да изясня върху какво се основава тя. Това не е просто
„животът на Христос”. Това е разказ за постоянството, светостта,
творческите усилия, придаващи Христовата същност, увредена от
587

Виж: Pien Peter. Kazantzakis Politics of The Spirit...

232

корозията на лъжи, дребнавости, присъщи на свещениците и
християнството” 588 . Два месеца по-късно той говори за
постоянството в борбата между тъмнината и светлината. В друго
свое писмо той казва: „ние измисляме духа от материята,
упражнявайки нашето тяло и освобождавайки бога”. Трябва да
помним, че Утешител е смъртта, тя е над всичко, затова и героите
му, а и самият писател се държат като безсмъртни. Казандзакис
счита, че светът не може да се схваща вече като същия след
Дарвин. Той прилича на онзи пророк, Викащият в пустинята.
Всичките му книги, дори тези, които разказват религиозни
сюжети, са опозиционно настроени спрямо всякакъв
фундаментализъм. Най-великата книга на Казандзакис, която
перфектно разгръща възгледите му, е „Последното изкушение”,
защото разглежда живота на Исус като деятелен, парадоксален
процес, въпреки скандалните моменти в романа като например
сексуалните фантазии на Исус или надеждите на Мария, че синът
й ще остане прост дърводелец, а не свята жертва. Симптоматично
е, ще добавим ние, че възловите сцени в сюжета на романа са
постановъчно решени в плана на екстериорно-интериорния топос
на градината (Гетсимантската градина) – едновременно много
личен, камерен, интимен, но и общностен, приобщаващ. А
именно това подчертано съществуване на човека ведно с
природата, този своеобразен пантеизъм, съчетан с деизма и
декоративистките похвати на изобразителност у Казандзакис,
очертават специфичната му физиономия на творец.
Благодарение на помощта на Елени Казандзакис Пиън
има достъп до дневника на писателя, където открива вариации на
резюмираните идеи за съдържание и композиция на романа:
четири етикетирани схеми спрямо сюжета и образа Христос
(Синът на Дърводелеца, Синът Давидов, Синът Човешки и
Синът на Бога), схематично дадена антиномия, формулирана от
самия Казандзакис като „индивидуално несъзнавано (Фройд),
колективно несъзнавано (Юнг) и „универсално безсъзнателно
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(Христос)” 589 . В романа най-лесно обяснима и възпроизводима е
схемата „Исус дърводелеца”. Тя разказва за мечтите на един
обикновен млад мъж да се ожени, възпроизведе и работи, разказва
за простото земно, домашно, всекидневно щастие. Животът на Исус
е едно пътуване между земното и възвишеното... Земният живот и
съдба на Исус са най-добре проектирани в мислите на Мария: той
трябва да бъде като другите – нито по-добър, нито по-лош, да се
ожени за момиче с добра зестра, да бъде щастлив. Исус обаче е
призован от „нечовешкото” – дори и само в отказа си от
сексуалност, той преминава, както би казал Фройд, отвъд принципа
на удоволствието. Интересен в романа е и образът на Рави Симон,
когото Мери моли да лекува сина й, за да остане нормален и
щастлив (това е персоналната закачка с Фройд). Синът обаче се
оказва труден случай, той ще си остане неудовлетворен и не особено
щастлив. Като типично балканска или специфично балканска
можем да тълкуваме подобна безподобна ирония към идеята на
идеите на века – психоанализата? Задаваме този въпрос като
същински балканци, въпреки формулировките на Питър Пиън. Но
затова пък постоянно ще го приземяваме, ще го сближаваме със
стереотипите на всекидневието си, като същевременно го полагаме
в контекста на литературните топоси дом и градина.
Казандзакис споделя постулатите на новия месианизъм на Е.
Ренан. Неговият Исус преживява етапите на Дарвиновата еволюция,
твърди Пиън, от обикновеност към възвишено призвание, към
жертва за всички. Идеите на Исус са революционни – на злото
трябва да се отвърне със зло, да се изкорени то като лозе и със сила
да се насади доброто. Любовта идва сред пламъци. Отговорът на
всички въпроси се крие в отношенията между Юда и Исус.
Казандзакис превръща Юда в герой, той е задълбоченият,
мислещият, който обича своите демонични дълбочини. Духовната
еволюция на Исус е по-сложна, отколкото на Юда, – той трябва да
589
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вникне в противоречивото единство на ангела и дявола в себе си. На
финала на романа Исус иска да го убият, за да успее делото му, и
това е своеобразен политически екстремизъм. Той абдикира и това е
неговата духовна еволюция. Така постига висок етап на своето
духовно ниво. За да се слее с Бога, Исус пожелава собствената си
дематериализация. Това е идеята за отказа от тялото, за промяната –
единство между физическа и духовна същност, което е в съгласие с
научните и теологическите истини. Това е основата на неговата
медитеранско-балканска философия, надраснала времето си.
В изследването си „Средиземно море и средиземноморският
свят по времето на Филип ІІ” Бродел разсъждава на практика върху
метафизиката на представата за полуострова-градина, като говори за
страните от Средиземноморието като за „колекции от изолирани
една от друга области”, съществуващи всяка „сама за себе си като в
саксия... с уникални цветя и плодове”590. Тоест, като за градини, но
населени с живот, с уникални присъствия, контактите между които
са „като електрическа искра – силни и краткотрайни. (...) Всяка
средиземноморска провинция – продължава Бродел, успява да
запази неизменна оригиналност, силен регионален аромат сред
изключителната смесица от раси, религии, обичаи и
цивилизации.”591
Балканите са такова място, „свят сам за себе си”, обърнат
с копнеж към морето, свят, населен с ухания, в който „изплуват
блестящи картини” 592 . Именно като градина той е опасан от
огради, напомнящи градинските живи плетове. В повечето
случаи живите плетове са исторически граници, но дори когато
са реални зидове, дувари, те не са граници. Такива впрочем,
отваря скоба Бродел, никога не са съществували нито на
Пиринеите, нито в Алпите. „Оригиналността на Балканите,
заключава
той, вследствие
на тяхното евроазиатско
местоположение (твърди го и Буш Зандер) е причина и за начина,
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по който те са ни чужди на нас, западняците” 593 . ГрадинитеБалкани, подобно на полуостровите (а Балканите са такъв
географски локус), „са обречени на двойни съществувания: едните
– разпадащи се, другите – създаващи се”594. Едните – екстериорни,
другите – интериорни, едните – принадлежащи на дома, другите –
на света. Градините принадлежат на света, дворът – на дома. Едните
са континентални, земни, другите са обречени на морето. Градините
на полуостровите гледат към морето. Едните са номадски, другите –
полууседнали. Това са движещи се светове в непрестанно
противоборство, в надпревара за превъзходство, в търсене на
идентичност. (В Броделовият смисъл интересно звучи
метафоричната трактовка за Средиземноморските земи като за
градини на света, а за Балканите – като за двор, при това заден двор
на дома-Европа.)
Бродел разсъждава върху колективните съдби и общите
движения, настъпили в резултат на историческото и географското
стечение на обстоятелствата, родили т.нар. Средиземноморска
цивилизация. Географски погледнато, Средиземноморието е
съвкупност от острови и полуострови (един от тях носи името
Балкански), то е „избраната от морските хора родина”, разчленен
бряг, който обаче странно „не изобилства от морски раси” 595 .
Може би защото самото море не е толкова богато, колкото земите
около него – плодородни долини, планински и полупланински
масиви… И полуострови, които на практика са „острови, които
морето не обгражда” 596 и обгрижва изцяло, лишени от цялата
мъжка и бащина ласка на морето и полуостровчета, образуващи
полуострови.
Такива са Балканите 597 – полуостров, съставен от
полуострови. И острови, които понякога са му много по-верни,
593
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отколкото твърдта на континента. Тези земи, твърди Бродел, носят
своето име по името на крайморските планини, които не само са
естествен климатичен, но и културно-исторически щит, както и
източник на дървесина за производство на кораби. Това са
своеобразни рамки и граници на „пространствената конфигурация
на времето, пространствена кристализация на историята” 598 , по
думите на Лошонц, който интерпретира Броделовата трактовка за
Медитерания – историческа концепция за Балканите, центрирана
именно върху образа и сюжета на морето. Така се ражда симбиозата
на културите – уседнали и странстващи (степни и морски) в една
полуостровно-морска планинска цивилизация.
Гърците, турците, рагузите са морски народи и култури.
Оказва се, че останалите балканци, макар и не така пряко, са
също свързани с пътешественическия и войнствен морски устрем
на своята цивилизация, „раздвоена иначе между земята и
риболова” 599 . И все пак балканците са хора на планината, на
„балкана”.
„Ако има река, която един турчин би носил в сърцето си,
това е Дунав. Ако има планина, която би пазил като скъп
спомен, това е Балканът. ... Векове да изминат, няма да бъдат в
основа balk, застъпник на праиндоевропейското *bhergho (берго). (Виж: Дуриданов
Ив. Езикът на траките. Наука и изкуство, София, 1976). Същата праиндоевропейска дума е образувала германското berg – планина. Иранската дума
балкан е заета в много тюркски езици, включително и османо-турския. Думата
присъства в българския език в същия смисъл, но и като успоредно название на Стара
планина. Наскоро стана известно, че думата е засвидетелствана в българския език
няколко века преди завладяването на България от османските турци. Това отхвърля
наложеното много преди това мнение (Виж: Иречек, К. История на българите с
поправки и добавки от самия автор. Редактор Петър Хр. Петров, София:
Издателство Наука и изкуство, 1978), че българското название Балкан има османотурски произход. Възможно е думата да е присъствала в иранския език на
прабългарите или да е заета като иранизъм в езика на печенезите и куманите. Виж:
Иванов, И. Названия за планина при българите. Възможна етимология. //
http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Planina%20%20nazvaniya%20pri%20baalgarite.htm).
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състояние да заличат любовта ни към тези брегове и снежни
върхове. (...) Турската култура се бе оттеглила като море от тези
планини към Европа, но солта му все още бе по тази земя.”600
– пише Яхия Кемал, който в самия край на Първата световна
война пътува през Балканите и минава през любимите си
български земи. В носталгията му личи не само османския патос
на един румелиец, но и въобще на турчина. В спомените си той
цитира една носталгична песен за връх Шипка, изпята от
диарбекирски турчин, с чиито стихове на уста турци и българи, в
съюз с германците, атакуват фронтовете през Първата световна
война. Сама по себе си тази лирико-музикална героична
носталгия е интересен обект на отделно изследване:
„Жадувах да зърна мъглата й.../ Ето, връх Шипка, Балкана
погледни!/ Алената й кръв все още струи.../ Разделихме се за
трийсет години, отново сме тук, Шипка, ето ни.“601
„Балкан – посочва Пенчо Славейков в студията си
„Българската народна песен” – е общо име за всички планини,
разхвърляни по полуострова под тих бял Дунав, макар че инак
всякоя за себе си има име, звучно и хубаво, свързано с поетични
идеи и спомени.”602 Балканци сме, защото планините ни носят едно
име, па макар и не само полуостровно. А въображаемите Пенчо
Славейкови острови са острови на литературата и на духа, не на
историята.
Критянинът Никос Казандзакис изпраща своите смели
островитяни „да хващат балкана”. А латините балканци Емил Чоран
и Мирча Елиаде си спомнят, с иначе олимпийско самочувствие, за
„тъмните балкани”, към които всички ние непрестанно се
завръщаме (защо ли?) от висотите на Севера/Европа, под тихата
бяла река, там долу, на юг. В тъмното. На юг – в тъмното ли?!
Очевидно, че компасното самоориентиране в балканската ни
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културна идентичност е неотделимо от опозиционните структури на
мита и приказката, неотделимо от представите ни за „горната” и
„долната” земя. Накъде да поемем и кой овен да яхнем, черния или
белия? Нагоре – на север, към светлината на чуждата цивилизация,
или надолу – в тъмнината на топлия, но тъмен и мистичен юг?
Балканското светоусещане обаче се отказва и от географската, и от
историческата си самоопределеност (и самоотделеност), като не се
оказва нито само в езика, нито само в историята на островнополуостровната ни география. Нито само в религиозната белязаност,
отдаденост, обреченост.
Съществено важен Средиземноморски топос, естествено
обвързан с морето, са метрополиите, твърди Бродел, сред които
Барселона, Марсилия, Генуа и… единствено Рагуза и
Константинопол на Балканите. (Но за концепта балкански град ще
стане дума по-нататък.) Островите пък са самостойни световедържави, в които метрополията няма особено значение, те са
естествено защитени светове, от които не можеш да избягаш. Някои
са дребни, други са „континенти в миниатюр, (...) самодостатъчни,
сами за себе си, (...) изолирани светове, които живеят под натиска на
сушата”603, сред които големите балкански острови Кипър, Кандия
(Крит), Корфу, Родос. Те водят самовглъбен и тревожен живот; те са
балкани в Балканите. Те са онези „необходими пристани по дългите
пътища на морето”, те са метафори на пътуването и завръщането, на
дебнещата опасност и засада, на „бруталното разделение между
изостаналост и напредналост” 604 , мобилност и уседналост,
центризъм и провинциализъм, сигурност и несигурност,
затвореност-инертност и отвореност към света. „Несигурен,
ограничен, нещастен живот – такава е съдбата на островите. Ако
искате – на интимния им живот.”605 Те са митологичните топоси на
европейската цивилизация въобще, еквиваленти на (непостижимата)
балканска мечта по уседналост. Те всички са Итака. Неслучайно
именно балканец, който при това е максимално отдалечен от морето
и островите, балканец със сложна латино-западна идентичност,
603

Бродел, Ф. Средиземно море и средиземноморският..., с. 142-143.
Бродел, Ф. Средиземно море и средиземноморският..., с. 142-143.
605
Бродел, Ф. Средиземно море и средиземноморският..., с. 148.
604

239

написва „Митът за вечното възвръщане”. Вечният балкански
Одисеев мит.
Островите и полуостровите стоят на пътищата на
голямата история, на голямата икономика, на голямата култура.
Ако „всяка средиземноморска провинция успява да запази
неизменна
оригиналност,
регионален
аромат
сред
изключителната смесица от раси, религии, обичаи, цивилизации”,
полуостровите пък са увлечени от морския живот, който не
притежават изцяло, и, образувайки „автономни континенти”, те
са „свят сам за себе си”. Те са „привилегировани светове”, облети
в слънчева светлина, „блестящи картини”606 и всички, и всичко,
свързано с морето. И дарени в максимална степен с богатства от
хора и възможности. Високите огради са планините им, техните
естествени градини. Те превръщат полуостровите в отделен със
своята оригиналност вкус, в отделен свят. „Те са наполовина
затворени откъм континента и широко отворени към морето,
агресивни, когато са силни, завладени, когато не са в състояние да се
отбраняват.”607 Анатолия и Балканите – и във времето на Византия,
и после, в османско време – са своеобразни би-континенти, чието
„плодотворно съединение никога няма да загине напълно, (…)
въпреки пространството, което ги разделя, въпреки многото случаи
на враждебност, на които се натъква…”.608
Може би Бродел не знае, но ние, балканците, до болка
преживяваме историческата опозиция между двата полуострова:
между нашия свят и Анадола (който отдавна вече не назоваваме
Анатолия). Двата полуострова на двете вери преживяват своя
ритуален брак, своята инцестна забранена любов, своя мит
Неразделни. Той и Тя – Балканът и Анатолия/Анадола. Любов с
друговерка. Любов на две Градини. (Потиснати от предразсъдъци,
мислим Анатолия като пустиня, а тя не е такава.) Мостовете над
Босфора са вградили тяхната любов. Те са вплетените клони на
двата континента, на двата свята. Те са арките, вегетативните
сводове на градината, зовяща се Балкани. (Но за мостовете ще
606
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говорим по-нататък, за неразделните – също.) Бродел опоетизира
балканската и въобще средиземноморска сетивност, назовавайки
„въздушните нематериални острови и тежките тела на
полуостровите”, чиято рефлексия пък може да бъде потърсена в
литературните построения на въображението на балкански писатели
и поети от стари и нови времена. Дали ще опоетизираме островите
като блаженство на духа или ще ги разчертаем като територия на
епически битки и национално величие? Или пък като държави на
духа?
Остров-полуостров. Балканите са полуостровът, който
се държи като остров, който се чувства отделен от света.
Отделеността е неговото избраничество-утопия. Трудно ще може
да говорим обаче за цялостната пъстра и трудно
идентифицируема общност, каквато е Балканите, като за утопия.
Утопия е не-място, т.е. място, което не съществува, най-често
въображаем остров. Обикновено с утопия се свързва представата
за град или затворен, отделен-заобиколен от вода свят-държава.
„Но откъде ще се вземат всички тия градове, в които злото не
вирее, дето трудът е на почит и никой не се страхува от смъртта?”
– пита Чоран. Известно е колко са на брой големите градове на
Балканите… Колко са непревземаемите крепости, кои от
градовете отговарят на представата за метрополия. Изброяват се
на пръстите на едната ръка. И обикновено са опасани от поясите
на целомъдрието – мостовете. Утопия се създава по-лесно от
Апокалипсис, убеден е Чоран, а пък „щампите на утопията се
съчетават по-добре с нашите дълбоки инстинкти”. Утопични ли
са нашите метрополии и наподобяват ли те градини? Градините
на щастието? А съществуват ли острови в полуострова? Този рай,
наречен Балкани, изглежда истински, когато сме най-унили,
заключава Чоран. В утопията има много носталгия, а тя е в
състояние да „върши чудеса, когато сме унили”, тя прониква и
търси мостовете отвъд времето, търсейки утеха назад в миналото
– отдалечено, незапомнено”... 609 Или по български – миналото
незабравимо със пресвещени старини.
609

Чоран, Е. Механизъм на утопият. // История и утопия, София, Анали ХХ
век, ЛИК, 1997, с. 74-79.
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Как западният човек вижда Балканите като остров и
естествена градина, в която се извършва собственото му
екзистенциално приключение? В поемите си Байрон вижда
Балканите като най-зеления остров на собственото въображение.
Има предвид Албания, Гърция, Европейска Турция. Като „Едем на
източния океан”, изпъстрен с ориенталска пищност и славееви
песни, с цветове; ухаещ на тамян, мирта, кедър и лози, „където
лимони и маслини са най-святи плодове”, а „девите са свежи като
розите”… 610 . Като земя, засята с маслини, черници и зелени
поляни 611 . Балканите се разбират и възприемат като екзотичен
остров, далеч от замърсената, сива, пренаселена и урбанизирана
Европа, която е „прекалено скучно и монотонно за романтични
истории място”612. И както всеки остров, пленен от вода, ограничен
като пространство на свободата, като земя, от която няма къде да
избягаш, и сложните, екзотични Балкани са опасност за
пътуващия Запад. Но ако Западът е ескейпистки настроен към
Балканите, то самите Балкани се самовъзприемат като обречени,
като повярвали в собствения си остров Утопия, на който никога
няма да си бъдат сами губернатори613.
Не друг, а самият Иво Андрич мечтае да напише роман за
срещата на балканеца с морето. А това значи – „за неутилитарния
смисъл на красотата, чужд и неразбираем за прагматичноутилитарното балканско сухоземно съзнание”. Остават обаче
само няколко морски разказа, сред които „Португалия, зелена

610

Виж: първите две песни на „Чайлд Харолд”, „Гяур”, „Абидоска невеста”.
Твърди Футман, цит. по: Голсуърти, В. Измислянето на Руритания..., с. 211.
612
Според Х. Мънро, кореспондент на Морнинг Поуст. Виж: Голсуърти, В.
Изобретяването на Руритания..., с. 77.
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Визираме ключови текстове от западноевропейската литература, които мислят в
тази посока – „Дон Кихот” (Санчо е невъзможният губернатор на остров,
неосъществимата рицарска награда за вярна служба); „Кандид” на Волтер;
островните утопии на Кампанела и Мор, които макар и измислени, не са чужди, на
всичкото отгоре са с южна география. Е, какво по-„реално” за Европа утопично
място от това са именно югоизточните земи – Балканите? Самият Антъни Хоуп
пише в „Затворникът от Зенда” за „една измислена земя в Югоизточна Европа…”
(цит. по Голсуърти, В. Измислянето на Руритания..., с. 81).
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земя”, „Байрон в Синтра”, „Жена на камъка” и недописаният
неосъществен роман „Пътуване на юг”614.
Балканите са остров-градина, към който се пътува дълго.
Точно един ден е пътят на героите на Хоуп до малкото
(измислено) княжество – „от Бохемия до Руритания” 615 . Един
месец – ден и нощ, пътуват героите на Исмаил Кадаре от Бохемия
до Арбърия („Кой доведе Дорунтина”). До своя остров на
миналото и сбъднатата идентичност, до острова на живота
(мъртвите пътуват към острова на вечността) и блаженството, до
несбъднания си блян – едно (не)въобразено минало, към благия
спомен на въображаемата и(ли) „изгубената си невинност”616, към
собствения си проект за цялостност и хармония, изчерпан с една
отново балканска метафора (Елиаде, Казандзакис) пътува
балканският човек. Той извървява пътя на вечното завръщане.
Завръща се към музея на изгубената си невинност (Памук,
Кадаре), който е и османско, но и католическо, и православно, и
езическо наследство. Там, в този музей, се таи и гордостта на
балканския човек. Но и неговите страхове за оцеляването
(неговото вехтошарство, вещоманство и скъперничество),
неговият срам от наследството617. Облива го студена пот, когато
се завърне след дълго странстване към бащините земи, подобно
на „блудния син в майчините обятия”. Тогава завръщането
предизвиква „скрита тръпка като някакво предусещане за
смърт”618, а земята знае цената на всяко свое дете. Балканският
човек не губи паметта за младините си до дълбока старост, а
„това е пътят на завършения човек” 619 . Там, на този остров614

Игов, Св. Иво Андрич – Творческо развитие и художествена структура.
София: БАН, Марин Дринов, 1992, с. 277-280.
615
„… на югоизток от Бохемия, някъде в Европа”. (цит. по Голсуърти, В.
Измислянето на Руритания..., с. 82).
616
Виж: Голсуърти, В. Измислянето на Руритания..., с. 83.
617
По въпроса освен Памук, О. Музей на невинността, виж още и: Протохристова,
Кл. Музеят като топос и повествователен модус в творчеството на О. Памук и Е.
Шафак. // Теми с вариации..., с. 155-169. Както и: Угрешич, Д. Музеят на
безусловната капитулация. София: Изд. Стигмати, 2005.
618
Казандзакис, Н. Рапорт пред Ел Греко. София, 2011, с. 538.
619
Казандзакис, Н. Рапорт пред Ел Греко..., с. 539.
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полуостров-градина, християнският Бог носи Прометеевската
езическа памет на онези богове, които не обичат „слабите души и
отпуснатата плът...”. Той, Духът, напомня „хищна, вечно гладна
птица”620, която се храни с енергията на балканския човек. А той
я притежава в излишък.
Островът Балкания иначе е приказно красив: живописни
селца, кристални езера, планински релеф, гъсти непроходими
гори… Неговите държави имат причудливи имена: Моезия, Дриния
(Сърбия), Морея (Гърция), Данубия, Херцословакия, Славония,
Вучиния (земя на вълците – Сърбия), Неутралия (Сърбия),
Вулгария, дори Кравония (земята на кравите) 621 . Пейзажите на
Острова са приказни, богати и плътни; голите скали, маслинови
гори и нежен варовик, огледани в прозрачните морски води, са
стандартните изгледи от тези места. Ето как изглежда островът на
Казандзакис:
„Крит сякаш се мяташе в гърдите му, потъваше в него.
Това не беше остров, а някакъв звяр, който се беше проснал в
морето; беше Горгона, сестрата на Александър Велики, която
ридаеше, биеше с опашката си и вълнуваше морето.”622
Завръщането на острова е радост:
„една от най-големите радости на тоя свят ..., пролет...
да плуваш по Егея,... какъв по-друг би бил раят? – пита
Казандзакис. – Това, което наричаме Бог и вечен живот, и
блаженство, се качва в гемията ни и плава с нас. Затвори в
страшния миг на смъртта очи, и ако видиш Санторини,
Наксос, Парос, Миконос, ще влезеш без посредничеството
на пръстта в рая.”623
Крит, в представата на Казандзакис, това са Балканите,
островът-градина на пътя на коприната и подправките, островът,
който охраняват корсари и през който минават цветове и култури.
„Старците още помнеха, че били чували как веднъж цял
Крит се размирисал на канела и индийско орехче, понеже
620

Казандзакис, Н. Рапорт пред Ел Греко..., с. 360.
Виж: Голсуърти, В. Измислянето на Руритания..., с. 116, 211, 224, 237.
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Казандзакис, Н. Капитан Михалис..., с. 109.
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Казандзакис, Н. Рапорт..., с. 576-577.
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прадядо ми, онзи с плитката, ограбил един кораб, натоварен
с подправки, и като не знаел какво да ги прави... ги
разпратил... армаган.”624
Това се казва детски спомен! Той е реално свързан с баща
му, Михалис (прототипа на Капитан Михалис), в чиито жили тече
арабска корсарска кръв. Спасил от безчестие жените от един пиян
турчин, той му отнема ятагана, връчва го в крехките ръце на малкия
си син и му го завещава: „Когато пораснеш... да си остриш молива с
него...”625
Продължаваме по най-югоизточната част на балканската
средиземноморска карта. В романа „Случаят Джем” срещата с
остров Родос е видяна като среща с
„каменистия бял остров, напомнящ на мъртвешки череп,
без зеленина, сред морската пустош… кръстопът в
левантинската търговия. Заобиколен от най-гостоприемното
море на света, този остров е свидетел на много кораби от
Изтока, изтъкани от нечисти интереси…”626
Апологията на западното средиземноморие влиза в
неочаквано негативен разрез с легендарния гръцки остров,
непопаднал никога в османски ръце. Това е островът-умъртвена
градина. За Джем той е смърт, предателство, безутешност.
Сред балканските апологии на морето и морските градини
се откроява една метафора, която историците назовават „синя
тема” или „триумфа на синьото”627. Като възхвала на Гърция тя
оживява в есетата на Иво Андрич и Стратис Миривилис, в
романите и есетата на Казандзакис. Неговият Крит е мост между
Европа, Азия и Африка; синята птица-Духът прелетява първо
оттук. А кои са българските апологии на морето и морските
градини-суши? Борис Априлов? Никола Фурнаджиев? За когото
след привикването с лудешкия бяг на земята, за литературата ни
остава чужд ритъмът на морето, защото „то няма нищо общо с
българина, с неговата съдба, с неговата история, с неговата песен,
624

Казандзакис, Н. Рапорт..., с. 37.
Казандзакис, Н. Рапорт..., с. 43.
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тая тъмна и невярна маса вода...”628. Атанас Далчев, от своя страна,
завладян от магията на Босфора и градината-град Константинопол,
го описва като „прорязан от водата град, в който морето те дебне
отвсякъде” 629 . И в това дебнене отново се прокрадва
страхопочитание и известно недоверие на уседналия земен типажскептик пред стихията на морето. Дори самият Йовков, когото
Андрич чете в упоение, който е живял във Варна и Добруджа и
който възпява в разказите си неистовия стремеж към морето като
синоним на свободата, таи недоверие пред водната стихия. Но
героите му се чувстват уютно в морските градини на Балканите.
Пред очарованието на една, очевидно недостатъчна в своята цялост
„таласократична цивилизация” (Бродел), прегърнала тук на
Балканите, пустинно-степните стереотипи на керваните на
пришълците от Изтока. Почувствали в равна степен неизмеримото
очарование на пустинните и на цветно-зелените градини на света.
В голяма степен балканската словесна култура от антични
до модерни времена представлява обаче „морски епос” и той е
дълговечен. А старото величие на исляма, от своя страна, също се
дължи не само на неговите конници, но и на моряците. „Синдбад
мореплавателят е техен символ.”630 Не напразно той е емблемата
на балканския отрицаващ го дух – Алексис Зорбас.
В „Нишата на позора” Кадаре задава следния въпрос през
гледната точка на неговия герой – османеца:
„Виждал ли си картата на Балканите? На три места аллах ги
е откъснал от Европа чрез морето, а от четвъртата откъм сушата сме
ние... Онези, които са откъснали Балканите от Европа, са били
големи хирурзи... Тия Балкани заседнаха в гърлото на великата ни
държава. Абе глътнахме ги, ала не можем да ги смелим. А една кост
не се ли сдроби, започва да гложди червата.”631
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Фурнаджиев, Н. Пред морето. Публицистика. // Пролетен вятър, София,
2006, с. 231.
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Далчев, Ат. Малка Цариградска мозайка. // Съчинения в два тома. Т. 2,
София, 1984, с. 46.
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Бродел, Ф. Средиземно море и средиземноморският..., с. 106.
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Другаде героите му, разсъждавайки върху своя роден,
албански морски свят, върху отстраненото си и отчужденобезпристрастно чувство към морето, по следния начин:
„… някъде далеч, в онзи чудноват Балкански полуостров
бе сътворен епос за техния род (рода на Кюприлиите – букв.
Мостови-те, от тур. – бел. моя)… – Защо славяните са създали
епос за нас, докато нашите съотечественици… не ни
споменават дори… – Някои наричат албанците нещастници,
други ги смятат за честит народ…”632
Албанците са загърбили морето и не искат да се връщат
към него, да мислят за него, от неговата посока идва злото –
османското нашествие. А брегът и без друго е скалист и зловещ,
морето не носи ласка на албанеца. Албанската градина е строго и
сурово орханявана от скалите и морската шир.
„Когато турците се запътиха към вас с копия и мечове в
ръце, вие, албанците, казва евреинът, съвсем основателно
помислихте, че идват да ви убиват, а те ви носеха даровете на
империята. (…) – На нас, албанците, турците ни дадоха онова,
което ни липсваше – широки хоризонти … разделили властта
с нас, а ние на всичкото отгоре ги проклинаме… Ще получат
независимост (албанците), но ще загубят големите
възможности, … Ще загубят безкрайните простори, из които
се носят като вятър, и ще се затворят в своето парче земя, а
крилата им ще се ударят в планините и като онези птици,
които не могат да полетят към висините, ще залинеят, ще
измрат и накрая ще се запитат: Какво спечелихме от всичко
това? Тогава ще вдигнат очи да потърсят онова, което са
загубили, но дали пак ще го намерят? ”633
А в „Генералът на мъртвата армия” албанският стереотип
е описан така: в Албанските Алпи при смъртен случай „целият
род се облича в черно и дори покриват с черно студената и тъжна
каменна кула на убития и после му сътворяват песен, в която ще
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Кадаре, И. Служителят от палатата на сънищата. Пловдив: Х. Г. Данов,
1989, с. 325-326.
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има непременно нещо за морето, за далечното и коварно море”634.
Там врагът излиза в морето, още от времената на легендите за Георг
Елез Алия, според които злото винаги идвало откъм морето като
някое чудовище и трябвало да го убият на морския бряг, за да не се
настани на земята. Това е една стара тревога, един древен страх от
сините води и изобщо от глъбините, защото „лошото винаги идело
от дълбокото, с лъха на морска шир усещали опасността, а бученето
на вълните вземали за музика на войната”635. Там плажът е осеян с
военни бункери, и Генералът твърди, че това е метафората за
Албания като за морска крепост, но и като „морето, което винаги е
носело нещастия”. Албанците, отбелязва той, по природа са
войнствени, половината им песни са за война, другата – за кръвното
отмъщение, войната тук се води не на един фронт, а „пълзи като
червей навсякъде”, тя е „органична част от нацията”636. Дори децата
си играят с оръжия и си пръсват черепа.
Иво Андрич обобщава чувството на балканеца към морето
по-различно – като своеобразно щастливо екзистенциално пътуване:
„Изведете на море човека от балканските планини и ще
разкриете пред него упойващ празник с радостно
развиделяване и неизвестен заник. Копнежът по морето
вероятно се е трупал и растял от поколение на поколение и
неговото реализиране е мощно като експлозия. Излизането на
едно племе на море е началото на истинската му история,
пристъпване към царството на големите перспективи и
добрите възможности.”637
Всъщност отношението към морето може да се схване
като една от важните балкански културни травми и продукт на
антиномия: на лишените от море, на тези, чиито брегове мие
единствено страшното (Черно) море, а земята бленува да бъде „на
три морета”, и на облагодетелстваните да притежават райското
бяло море, пътя към Едема. Някои го обожават, други го
634
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ненавиждат и се страхуват от него. В този смисъл сръбското
усещане за море се схваща като липса, румънското и българското
– като недостиг. Албанското – като неблагодарност и страх.
Хърватците, гърците и турците са щастливи да имат морето
(светлите морета) на мечтите си. Турците и гърците го
заслужават и владеят изцяло.
Човекът на балканите е респектиран пред първичната
стихия на водата. Героят на Саид Фаик се чувства като „една
частичка от това огромно живо, велико същество, наречено
море… Боляха ме слепоочията, ушите ми бучаха. Винаги съм се
плашил от тоя спокоен, дълбок, безмълвен глас на откритите
води”638. Турският разказвач рисува кораба на мечтите си, побрал
като плаващ остров пъстрия свят, модел на балканските, земи,
обитавани от всички нас:
„Видях шантави принцеси… Гъркини, които флиртуваха
пред очите на неземнокрасиви шестнайсетгодишни деца. В
този кораб аз срещнах щедри евреи, приятелски настроени
арменци, непосредствени и весели англичани и сериозни
французи.”639
На рибарския кей е сякаш побран целият Ноев ковчег от
типажи и комплекси. Пъстротата на цялото човешко племе води
началото си от морето – всички са рибари, всички имат своите
планове, мечти, недостатъци. Христо е алчен, Хасан е страхлив,
Якуб – приятен, но дяволит и завистлив, Николи – скъперник...
(разказа „Синагрит баба”).
Балъкчъсъ композира в своите разкази мелодията на
урагана, сред която „Морето развява властта на султана като сух
лист, захвърля го и накрая остава гол голеничък само човекът”.
Хюсеин Рибарят улавя с въдица жена си, сбъдвайки мита за
русалките, именува я Амфитрита 640 . Четирихилядигодишно е
селцето Халикарнас, където намира пристан в заточение
писателят Джеват Шахир през 1924 година. Тогава писателят се
638

Фаик, С. Разказ за двама души. // Някакви хора, разкази. София: Народна
култура, 1968, с. 16.
639
Фаик, С. Параход. // Някакви хора...., с. 55.
640
Балъкчъсъ, Х. Здравей Бяло море. Пловдив: Хр. Г. Данов, 1976.

249

оттегля под напора на Истанбулската цензура, загърбва
академичната си кариера, градското си име, социалния си статут
и се именува Халикарнас Балъкчъсъ (букв. – Рибарят от
Халикарнас). Там наблизо се издига крепостта Бодрум. Това е
замъкът на рицарите на ордена „Сен-Жан”, окичен с ордена на
кардинал Добюсон, за който пък разказва Мутафчиева в „Случаят
Джем”. Обитаваме едно море, живеем и страдаме, сражаваме се и
воюваме в едни и същи крепости. Биографичните, културноисторическите и фикционалните ни сюжети се преплитат до
неузнаваемост, до шизофренична неустановимост.
„Тук зеленото и синьото са толкова дълбоки и сладки, че
привличат не само хората, но дори камъните и стените.
Най-невинното, най-наситеното и най-красивото синьо на
света се намира тук.”641
Древните елини си представят именно тук трона на
Посейдон и раждащата се от морска пяна бяла богиня на любовта –
Афродита Книдоска. Богинята-Майка, родила Балканите. В разказа
„Море, дай път на майката” се случва същинско, но по балкански,
Маркесово чудо: родилката Фатма е благополучно пренесена сред
бурното море, моряците загиват в жестоката буря, но тя и бебето са
спасени.
„Всички очи се разтвориха с ужас. Точно пред тях съвсем
близко се бе изправила една огромна черна топка – торнадо.
Морето потъмняваше като черно мастило и от единия
хоризонт до другия трепереше, извиваше се, плискаше се,
въртеше се като живо същество, едва не се срутваше върху
тях… Пред тази черна ламя… гемията бе по-безпомощна и от
прашинка.” За да не разбере родилката, че отива на сигурна
смърт, моряците запяват песента „Дай път, море, моряците
пристигат!” и така й внушават, че пътуват към брега на
спасението. И чудото се случва. С песента си укротяват
морската буря, песента се превръща в ореол на младенеца,
вятърът отвява екипажа „като прозвучала и утихнала
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музикална нота… в небето,... като есенни листа и ги омота
около собствената им песен и летящи платна.”642
В разказа „Синът на морето” Егея е отправната точка на
завръщането, на всички завръщания – от Изток към Запад и
обратно. Именно Бяло море е ставало причина за раждането на
странни вълнуващи чувства в човешката душа.
„Родени сме да научаваме, да разбираме, да чувстваме.
Греблата ни се превърнаха в криле и тръгнахме към
океана.”643
Егея е светът на Пенелопа и Одисей.
„Анадолът е влюбен в (егейските) острови, бе протегнал
зелените си потънали в трева ръце и ги бе прегърнал. А
морето около тях бе превърнало бистрите си води в огледало,
за да могат островчетата да се любуват на собствената си
хубост.”644
Митът за неразделните заживява отново и в своя
вегетативен вариант – Анадола, влюбена в островните Балкани,
но неизневеряваща на полуострова. Тя и Той в неговата
множественост. Егея, Мраморно и Черно море си подават ръце
през проливите на Босфора и Дарданелите. В „Гневът на Егея”
Махмуд Опърничавия убива майката-тюленка жестоко, с тояга
(логична е аналогия с „Грехът на Иван Белин” и „Нане
Стоичковата върба”); тогава Егея не му прощава и го удавя.
Морето е живо същество, „водораслите се надигат и спускат като
гърди на великан…”645, а човекът отдавна е избрал морето пред
любовта и е повярвал в съществуването на Бога Пан, който
прегръща и приема двуверието на балканския човек.
Ислямът и християнството се оказват потопени в пантеизъм.
В литературите ни се размесват пантеизъм и магически реализъм.
Всмукал се е есхатологичният мит за Уран и Гея, до която плътно
стои Посейдон. Един любовен триъгълник на границата на
стихиите, един тотален промискуитет на същностите (на вярата, на
642
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пола), между които стои в равни пропорции омразата и любовта.
Преди Апокалипсиса ние, хората на Балканите, ще съзрем именно
онази картина, която четем по първите страници и на романа на
Казандзакис „Капитан Михалис”:
„– Ей, че небе! Разпънало се е върху хората, като черен
чадър и навява скръб в душата. Добре, че по тези места има
много джамии и безброй минарета. Ако не бяха минаретата да
го подпират, небето би паднало върху хората като оловен
купол и би ги смазало. (…) Ей, море, море! Отровно море!”646
Кой е Атлас и кои са жертвите? А кои – спасените от
него? В носталгиите, утопиите и идилиите на райските градини, в
блажените и вечните води на топлите морета търсим
концептуалния литературен дух на Балканите.
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ПЕТА ГЛАВА
БАЛКАНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ ГРАДОВЕ
Безподобният град на Вера Мутафчиева.
Потъналият град, изгубеният град на Никос Казандзакис,
Елиас Канети, Атанас Славов, Иво Андрич. Градът-хамам и
храм на Владислав Баяц. Градът-картина и неговите
художници Орхан Памук, Ара Гюлер и Саид Фаик.
Метафизичният град на Светослав Минков и Константин
Константинов, Ангел Каралийчев, Вера Мутафчиева.
Идвам от пустошта и някой ден пак
там ще се завърна…
Едит Дъръм
Между Рим и Картаген се носи с
любов Истанбул.
Зия Гьокалп
Нови места не ще намериш, ни морета
други.
Градът след тебе ще върви. (...)
Все в този град ще стигаш ти. За друг
не се надявай...
Константин Кавафис

Балканските литературни градове. „Реалността, от която
сме изградени, е неосезателна: Наследство, Историография,
Пейзажи.” – твърди Пиер Нора, обосновавайки представата за
„архетип на национален пейзаж”647. А съществува ли въобще такава
конструкция, особено на Балканите? Дали нашият балкански пейзаж
наподобява на френския пейзаж, „осеян с руини и средновековни
силуети”, преоткриващ „празните пространства” на градовете? Та
647
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нали именно те, градските ландшафти, а не природните пейзажи, са
местата на паметта; това са вековни „улички, стари пътечки, останки
от старинни маршрути”648. Улици, булеварди, авенюта и площади,
малки криви сокаци – те напомнят браздулиците в паметта ни.
Магистрали и слепи ъгли, задънени улички таят образите на нашата
памет. Главите ни са градове на собственото ни съществуване –
колективно и частно.
Градът е жив организъм, който изследваме по аналогия
с хода на историята на видовете, както и на човешката история.
Така разсъждава Итало Калвино в есето си „Божествата на
града”. Преди всичко трябва да го изчистим от всякакви наслоени
представи и да обединим разпръснатите от него фрагменти, за да
конструираме отново цялото. Защото той еволюира. „Мислим си,
че гледаме същия град, но той е вече друг”649. Неговата програма
ще преоткриваме всеки път отново и отново. Трансцендентният
живот на града са усещали по интуиция древните, изобразявайки
духа на града посредством някаква географска особеност (река,
растителност, планина) или митологично същество – основател
на града. Тези образи го персонифицират.
Градът има пряко отношение спрямо представата за
нация, раса и държава. В тази посока разсъждава Ернест Ренан.
„При племената и градовете от античността, фактът на расата,
признавам, е имал много голямо значение. Племето и градът
тогава са били просто разширения на семейството. В Спарта и
Атина всички граждани са били роднини, в по-голяма или помалка степен.”650 Вероятно и затова градът като художествен образ
в балканските литератури е сюжетно пряко обвързан с романа, но
и с темата за непосредствените отношения между род, фамилия и
личност. Градът често е критичният топос, хронотоп, но и
648
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паралелен-еманципиран персонаж в литературната монада. Градът
като проводник на злото или напротив – като съперник, който
трябва да бъде победен, любима, която трябва да бъде обладана,
царство, което трябва да бъде завоювано 651 , в библейските му
конотации на блудница, на гробница, на чудовище или на
господар. „Формирана отначало чрез насилие, а по-късно
поддържана от взаимен интерес, тази огромна агломерация от
градове и провинции (в представите на човешката култура – бел.
моя), напълно различни едни от други, е нанесла най-тежкия удар
върху идеята за расата (разбирай етническата генетична общност –
бел. моя).” 652 Градът утвърждава личността, но консолидира
общността. Затова и неговите прочити в патерналистични култури,
каквито са балканските, са контрапунктни.
Още Джан Батиста Вико разсъждава върху концептите
„векът на човечеството” и „векът на града, на законите, на
разума” – реципрочни на „ерата на възход”653.
Градът живее пълноценно по етажите на цивилизациите,
твърди Фернан Бродел, но на равнището на културите той е едва
загатнат. Решаваща е например ролята на античния град (полисадържава), а след това – и на средновековния и ренесансовия град
във формирането на цивилизационния проект на Азия и Европа.
Градовете на Балканите имат уникални двойствени лица – те
много се различават, но и като двойници си приличат и се
уподобяват един на друг, свързва ги обща съдба. Оглеждат се един
в друг, напомнят един на друг, съперничат за първенството на
съществуването си, борят се за любовта на своите деца – на хората,
които ги населяват. Но и на онези, които бленуват за тях. Градът е
ключов концепт в балканските литературни светове. В българската
литература, на фона на балканските литературни контексти, той е
по-скоро отсъстващ като зрим и осезаем локус на всекидневието,
651
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повече метафизичен и въобразен е. Особено родният град.
Вкусовете към чужди пространства, земи и пристанища като че ли
надделяват. И все пак...
„Градовете са острови на стагнацията на изостаналите им
страни. Те са предобрази на обществото и цивилизацията, които
са някъде в бъдещето.”654 Балканите за западния човек са Изтока.
Срещата на ислямския Изток с христианския Запад тук, на
Балканите, продължаваме разсъжденията на Бродел в тази посока,
рефлектира особено осезаемо именно върху архитектурата на
градското пространство, върху бита и всекидневието на
неизбежното мултикултурно съществуване; върху парцелирането
на център и периферия, на квартали, религии, раси и езици. Ето как
описва Вавилонското проклятие в сарая на османския падишах
през 1651 г. Пол Рико: „суматоха, в която се чували различни
гласове и езици. Едни крещели на грузински, други на албански,
босненски, мингрелски, турски или италиански. (...) Хубав
пример!” – заключава Бродел, обобщавайки представата за
източния, но и за балканския град въобще.655
И, обратно на впечатлението, споделено от Георг Зимел в
есето му „Метрополис и ментален живот”, а именно, че „жителят
на града реагира с главата, вместо със сърцето си (...) усамотен и
изгубен в метрополната тълпа” 656 , балканският човек чувства
града с всички фибри на тялото си. И, както ще допълни Зимел,
от друга страна обаче, градът ни тласка към освобождение,
помиряване и толерантност, може би точно защото е съчетание
на огромно количество сетивни стимули (звуци и гледки, ритъм,
анонимност, регулирано време, мултипликациии и др.)657.
Градовете са двигателите на мощното културно и
икономическо придвижване, на размяна на ценни блага и идеи,
654

Бродел, Ф. Ислямът и мюсюлманският свят. // Граматика на
цивилизациите. София: Изток Запад, 2014, с. 61.
655
Бродел, Ф. Граматика..., с. 113.
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Simel, G. Metropolis and Mental Life. New York: Free Press, 1976.
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Виж още: Стоjменска-Елзесер, С. Шетањето низ градот (фланеризмот)
како романескнен модел. // Движение и пространство в славянските езици,
литератури и култури. Т. 2, София: УИ Кл. Охридски, 2015, с. 418.
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защото всичко минава през тях: стоките, товарните животни, хората,
дори най-ценните културни блага. „Градове, пътища, кораби,
кервани, поклонничества – това е едно цяло: това са снопове от
движения, силови линии на мюсюлманския живот”658, твърди Луи
Масиньон. От Ориента към Европа пътуват „далечни растения,
копринени буби, хартия, компас, местните цифри, барут,
едновременно с много развитата медицина и микроорганизмите на
най-ужасните епидемии… холерата и чумата”659. Това са даровете
на Изтока към Запада. Те са акредитивните писма, които си
разменят цивилизациите.
На Балканите като че ли най-близо до бленуваната Европа се
намират не континенталните градове-центрове и столици, а именно
пристанищните градове, поради таланта на водата, която свързва поохотно от сушата, по думите на Бродел. Това е естествено – водните
пътища са по-евтини и бързи. За добро или зло обаче
пристанищните градове и по-лесно се модернизират, при тях
цивилизацията „идва” по-бързо. А модерността унифицира.
Въпреки забелязваната трайна приемственост във вековете между
османско и предосманско наследство, например. (Въпреки че,
комунизмът успява да съсипе всяка приемственост и невероятно да
загрози и унифицира колоритния ландшафт на градовете, не само на
Балканите.) Балканската култура е подчертано градска, като
съществува своеобразен пиетет към големия градски център и почти
липсващи периферни центрове. Може би затова съвършения проект
на такъв град е Константинопол-Истанбул. Още от византийско
време империята се идентифицира с него, той е нейното сърце,
всичко отвъд него са провинции, на всичкото отгоре заема
средищно местоположение между вода и суша, разполовен на два
континента. Уникален и безконкурентен център на Балканите – и не
само, е именно той (твърди Ал. Везенков)660.
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Балканският град е криволичеща картина от очарователни
тесни улички и ниски или средни на височина сгради,
организирани в квартали и махали, пръснати между внушителни
зелени площи – градини, гробища (погребенията се извършват
сред градовете), а чаршията е средоточието, центъра на
оживения, кипящ градски живот. Задънените улици пък са
характерна част от градския ландшафт и това е много алегорично
присъствие в дефинирането на балканската душа на фланьора.
Градовете си приличат помежду си, твърди Б. Йезерник в
книгата си „Дивата Европа през погледа на западните
пътешественици”, не само на Балканите, но особено много там.
Там градовете вечно искат да се уподобят на своите по-големи и
красиви западни или пък източни побратими – те пък успяват да се
видят обикновено в най-непривлекателния им вид. „Малките
Парижи и Големите Букурещи”661 обичат да се титуловат често те.
И всички те преживяват своите „истории и митологии, които често
са преднамерено преплетени”662, своите комплекси, наследени от
древните гърци. Всеки балкански град страда по своя Едипов или
Ахилесов комплекс. Всички те, едновременно проектирани по
ориенталски и европейски модел (те и особено Букурещ, „градът
от светлина”), стават онази „точка на пресичане, в която
европейските и ориенталските обичаи се срещат”, и съвсем по
Гоголевски, по улицата дефилират „шапки и палта”, съпровождани
с „калпаци и шуби” 663 , „хусарски куртки”, „бели кашмирени
панталони, гарнирани със златни ширити”664, забулени жени, къси
голфове, кожуси и фесове и пр. А колкото повече ориенталски дух
носи един балкански град, толкова по-разточително склонен е да
го загуби, прахоса, да се прости с него завинаги. С него умира и
661
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старият балкански дух на толерантността и нормалния начин на
живот – така, „като че ли Вавилонската кула току-що е паднала”.
„В този процес – отбелязва Б. Йезерник – митологията заменя
историята, а толерантността и мултикултурализмът са неговите
първи жертви.”665 Пътешественици свидетелстват например колко
изрядно внушителен ориенталски облик има София със своите
ханове, кервансараи и изящни хамами. В края на ХІХ век обаче „от
един малък Константинопол” само за броени години тя губи
източния си лик дотолкова, че заприличва на „пълната
противоположност на Истанбул”666. Тя се променя дотолкова, че в
началото на 20-те години Яхия Кемал я вижда като „грубовато и
неособено уредено американско село...” или „досаден американски
град”, несравним с красотата на древния Пловдив667. Нещо повече
– днес вече самият Истанбул рискува да изгуби органичния си
облик, поддал се лекомислено на онзи „добре планиран маскарад”,
който е в състояние „да придаде дори на наместника на Пророка
нелеп вид”668.
Бродел, за разлика от балканския си колега Йезерник, е
малко преднамерен, обобщавайки едва ли не цялостния вид на
медитеранския полис като проектиран от Всевишния по следния
начин: „тесни улички в наклон, естествено към морския бряг,
накъдето са устремени, но и за да се отича дъждовната вода”, с
къщи на по два-три етажа, защото „ислямът забранява къщите на
повече етажи – белег на горделивост от страна на собствениците,
сам по себе си омразен”669. Град се строи обикновено около вода
– река, море, езеро. Има и такива градове обаче, които носят
злощастието на сухоземната си съдба. Но когато е устремен към
665
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морето, градът е построен именно според етажния принцип на
Бродел. Тогава, като в чаша, там долу, близо до водата, се утаяват
ароматите му, чийто дъх се чувства най-силно горе, на високото.
Защото градът е парфюм от аромати на паметта, на историята и
всекидневието. „И до днес – пише Бродел – в България се усеща
една екзотична, богата на силни парфюми цивилизация. И до днес
нейните градове разказват какво е било това претопяване: градове от
Ориента с дълги улички, обградени с плътни зидове, пазар, тесни
дюкянчета, дървени кепенци, пъстроцветни носии, хора,
стоки…” 670 . Така би могъл да изглежда всеки подбалкански
български градец или пък голям и древен град. Устремен към една
река (Филибе-Пловдив, Търново), към цели три реки
(Адрианополис-Одрин) или море (Одесос, Месемврия). Неслучаен е
изборът да се строи град на брега на море или река. Географията,
твърди Ренан, е ключов фактор в историята. „Реките са водели
нациите напред, планините са ги задържали. Първите са
насърчавали движението в историята, докато вторите са го
ограничавали.”671 Планината е крепост, бастион – тя е уседналостта,
консерватизмът и предпазливостта на отбраняващия се; водата е
прогресът. Така поставени – речни и морски – изглеждат и важните
градове на Балканите: Пловдив, Истанбул, Белград, Одрин, Охрид,
Солун, Атина, Скопие, Букурещ.
Всъщност, говорейки за древната памет на градовете и
цивилизациите, знаем, че Пловдив е най-старият жив град в
Европа. Преминавайки през южните български земи,
пътешествениците споделят следното:
„човек пътува към Пловдив през безкрайни поля,
изпълнени с градини, лозя и ливади, покрай селища, населени
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с християни. Равнината била хубава, ...осеяна с много
кладенци...”672
Дубровничанинът Феликс Петанчич описва в свой трактат
посоката на военния път от Белград за Константинопол,
„по който през ХVІ век щели да минат почти всички
западни пратеничества (...) През стръмните и непроходими
подстъпи на планините (проходът Траянови врата) за два дни
се преминавало в равнината на Пловдив или в Романия, през
която някога пътували римляните, когато отстоявали властта
си над Азия.”673
Белон льо Ман пристига в Пловдив през 1547 г., като
преди това е обходил Лемнос и Тасос, Света гора, Солун, Кавала,
Силиврия до ... Константинопол. Всички пътища в началото или в
края водят натам, към Вечния град. Описвайки стълпотворението
от кервансараи, мостове, джамии, хамами, имарети, пазари,
„построени за обществена полза, за покриването на чиито
разходи се грижела раята...”, той коментира порядките в тях така:
„В кервансараите могъл да пренощува безплатно всеки,
получавайки месо и хляб. Никому... не се отказвало – било
той евреин, християнин, езичник или турчин.” Описано е
изобилие от хранителни продукти – месо, яйца, хляб,
сирене.
Но и обилие от примери на мултиетническа пъстрота и
толерантност:
„Въпреки че в един османски град живеят няколко
християнски народности,... когато някой арменец се помине,
само арменци съпровождат тялото му... Хората от една
религия... с нищо не се бъркали на хората от друга... Било
позволено на всяка християнска вяра... да има отделни свои
черкви...; турчинът въобще не се тревожел за душите на
покорените народи – достатъчно било те да си плащат
данъците. Тук не съществуват, както в европейските градове,
тесни роднински връзки... И никой не се срамувал от
672
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произхода си... Имало равнопоставеност на жените в брака –
робинята била равна на султанка.”674 А „всеки – и свободен, и
роб, и мюсюлманин, и немюсюлманин, ... син на рибар,
селянин или овчар... – можел да заеме който и да е пост в
държавата, дори да стане велик везир,... както казва Бубсек
„само защото е способен”675.
Универсализмът на пищния или по-камерния балкански
полис, провокиран от мултиетническия му състав, е насърчен и от
едно особено усещане за вътрешна свобода, което рефлектира върху
социалните
отношения,
поставени
върху
странна
за
средновековието, почти равноправна основа. Толерантност и
мултикултурализъм се оказват съвсем не толкова модерни и
лицемерно-политически коректни понятия тук, на Балканите.
Животът в османския свят и в частност в балканските
градове имал голямото предимство на присъствието на имарети,
ханове и кервансараи; тук гладът бил непознат гостенин, а всеки
друг-различен е свят и приласкан. „В безплатните пловдивски
имарети можел да се нахрани всеки.” 676 Имаретите и хановете,
както и кервансараите (същински крепости с цялостни комплекси
от търговска част, бани, чаршии, обори, гостилници) са важни
социокултурни, комерсиални средища и благотворителни
учреждения. Те са, по думите на Х. Мевсим, нещо като град в града,
нещо и като запазена територия за милосърдието и почитта, себапа,
добротворчеството677. Хенри Блаунт забелязал пък, че „Одрин е поголям от Орлеан, а пазарите тук приличали на панаира в Сен
Жермен... оттук започват българските земи.” Но Пловдив е тяхното
сърце, тяхната стихия – „красив град, сносно изграден с твърде
приятно разположение... малко по-голям от Сен Дени...”678.
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Пловдив обаче е и много повече от екзотичния ориенталски
свят, от пиршеството на античния дух. Да си спомним как само е
запечатан в българската литература чрез Дебеляновата тъга по „този
скръбен град,/ едничък дом на мойта скръб бездомна...” или като
апокалиптичния Лилиевски град на страшния съд, като кипящ котел
от страстите на тълпите: „На страшен съд/ вървят тълпи,/ кипи,/ не
спи/ градът.”. В балканските литератури образите на града като
концепт, знак и символ диаметрално се противопоставят, но и
парадоксално се уподобяват. Градът таи грижата, ароматите,
звуковете (викове, смехове, молитви, музика, шумове) и тоновете на
живота в едно цялостно впечатление. В един цялостен компактен
спомен.
Балканският литературен град в неговата българска
трактовка най-често се колебае между изтока и запада, между
севера и юга. А Югът е провидян повече като Ориент, а това
означава Изток. Такъв, град-сателит на древния Пловдив, е
имагинерният Х... или П... в романа „Поручик Бенц” на Д. Димов.
Ето как е видян през очите на северния човек:
„Нямаше нищо по-красиво и по-дълбоко меланхолично за
един северен човек като Бенц от субтропичния блясък на
есента в тая част на България. Слънцето грееше все тъй
ярко..., под меките му лъчи хълмовете на града тънеха в
пурпурновиолетови сенки. Въздухът бе наситен с миризма на
есенни рози, на тютюн, на узрели плодове, към които се
примесваше дъх на гнилост и миазми – постоянен дъх,
присъщ на ориенталските градове, който, съпоставен с
другите благоухания, понякога тъй странно напомняше на
Бенц за контраста между живота и разложението на
смъртта.”679
Ще последват умопомрачителни с красотата си контрастни нюанси
и контури на снежни върхове и фантастични съчетания на светлини,
отблясъци и цветове, пожълтели градини, зелени котловини и
оризища, наподобяващи „тържествена одежда на източен
свещеник..., пейзаж на умиращо великолепие,..., погребална
679
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тържественост и печал...”. Такава приказна смесица от настроения,
страсти и раси е прелестната „левантинка” (квалификацията е с
висока честота на употреба в целия роман) Елена Петрашева,
фаталната жена, която ще обрече на предателство и дезертьорство,
на смърт и вечно пагубно завръщане към опиума на Ориента
немския поручик, северния рицар на знойната ориенталска хубост.
Тя е предателката, прелъстителката, впримчена в онази нездрава
любов към брата, спрямо която бледнеят всякакви други пагубни
страсти. Така добре познатата ни инцестна страст от романите на
Кадаре и Казандзакис. В „левантинката” Елена е стаен култът към
Изтока, нейна истинска родина (тя е родена в Цариград), с чиято
едновременна чистота, невинност, но и дълбока порочност
(сладострастие и леност), тя се идентифицира:
„Стори му се, че никога Елена не би могла да бъде понежна и по-красива,... вечната жена..., никога, дори в дните,
когато, чиста като лилия,... бе съзерцавала от прозореца на
стаята си минарета и кипариси, чезнещи в мъглата на заник
слънце.”680
Към този мотив – на страстната, но обречена жена, родена в
чистотата на Изтока, но обсебена от пороците на Запада (и
обратно), Димитър Димов последователно и упорито ще се връща
постоянно – в романите си, посредством съдбите на героините си,
свързани кръвно с Изтока (Елена Петрашева от „Поручик Бенц”,
Мария Спиридонова от „Тютюн”, Адриана от „Роман без
заглавие”), инцестно – с някакъв свой брат; смесица от раси и
култури, обсебващи, убийствени и прекрасни.
И отново се завръщаме в Пловдив:
„В Пловдив и останалите градове на Балканите човекът
на Запада смесвал с виковете на мюезините от местните
минарета и спомена за звъна на камбаните в своите градове
(...) И колкото и разнообразно да отеквал, понякога
продължавайки с часове, без да се смесва с нищо,
черковният звън неспирно се извисявал над всички
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останали градски шумове, въздигайки множествата в
сферата на истински ред и спокойствие.”681
Истинска балканска симфония, ще добавим ние, от
шумове, акорди и арпежи, асонанси и дисонанси. Съпроводени с
нюанси, багри и миризми – от запад и изток, от север и юг.
Пловдив е градът на носталгията и любовта на поета и
дипломата Яхия Кемал. В спомените му той възкръсва като Едемския
рай, като неизличимия зелен спомен от личния му златен век.
„Пловдив беше град, който до мозъка на костите си бе
пропит с моята култура. Липсваше ми този град. (...) Колко
красиви са тези места! ... сърцето ми винаги се изпълваше с
тъга. Винаги съм си мислел, че бих могъл да живея вечно в
този край..., където с кошници се продаваха ябълки и грозде.
(...) Пловдив... гледка, напомняща за Бурса. (...) Едно парченце
от някогашния живот... (чешмата с откъртения османски
надпис като рана) ... потънало в зеленина...”.682
Кемал рисува питореските на своето минало, а градът
заживява в имагинерните очертания на бляна. По-късно така ще
види и опише Царицата на градовете – Истанбул – и Орхан Памук.
Безподобният град. В града човек може да се влюби,
твърди Вера Мутафчиева, в селото – не. В конкретния (не във всеки)
град се влюбваш като в жив човек. Голямата любов на Балканите се
нарича Истанбул. Градът мираж, но и раят-клоака, е видян в
спомените на Теофил Готие, които твърде много напомнят на
многобройните
впечатления
на
френски
и
английски
пътешественици. А те се впечатляват от парадоксалните тесни и
криви улички, издадените напред къщи, между чиито еркерни
прозорци човек спокойно може да прекрачи – това създава
усещането за клаустрофобично социално пространство. Създава
усещане за свят, едновременно консервативно затворен за погледа
на другия, но и безпардонно разтворил врати и прозорци към
другия-свой, за свят с разрушени вътрешни стени на личното
пространство на човека. Готие не може да асимилира този парадокс,
681
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защото физическото пространство е налично, „тъй като градът е
пълен с градини и обширни вътрешни дворове, които са абсолютно
безполезни”683. Подобен е и коментарът на П. Брюс, който определя
подобен тип застрояване на града като „грешка”: „тъй като той
изобилства от градини, обширни площади и вътрешни дворове”684.
А. Апуърт обобщава: „той е средновековна гледка, магически
съхранена до наши дни. Ние се намираме във вълшебна страна, в
„Хиляда и една нощ“, а злият джин е омагьосал тази страна. Нека
ходим на пръсти, за да не притесним омайния сън на спящата
красавица от гората...” 685 Архитектурата и географията на
балканския град е показателна за вътрешния пейзаж на душата на
балканския човек. В този план проектът на всеки наш град напомня
на Истанбул.
„За балканския човек съществува град, особен по
значението си за нашия препатил полуостров – пише Вера
Мутафчиева. – Византион, Константинопол, Цариград,
Истанбул. ... завинаги престолнина остава той. В Истанбул не
отиваш, ами се завръщаш – едно мистично потъване към
дълбокото минало, запомнено от кръвта ни. (...) пъпна връв
между два континента...”.686
Подобни пътувания и завръщания към Истанбул
преживява в собственото си творчество самата Мутафчиева: от
романа „Летопис на смутното време” (1965 г.) до пътеписната
книга-обяснение в любов (по собствените й думи) „Белият свят”
(2008 г.). В романа „Летопис на смутното време” персоната на
Града сменя различните си сезонни лица. Сиво-зеленото от
облаците и чимширите на пролетта лице на Стамбул бързо се
променя в самия край на март, когато избухва новата зеленина –
крещяща и сочна.
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„Гладко като джам лежи морето в нозете на Стамбул и
човек би могъл да види в него целия град: тънките бели
минарета, високите тъмни дувари с нахлупени
сивокеремидени покриви, изрисувани от лишеи и закичени
с бурен (тъй много разточителна е влагата край морето, че
дори по покривите никнат треви.)”687
Акварелът на града, видян в перспективата на огледалото
на водата, носи типичните черти на онова, което десетилетия покъсно Орхан Памук ще определи като прочутия турски хюзун.
Безкрайната турска тъга по миналото величие на Града. А покрай
пролива откъм Румели Хисар вече се чуват гласовете му. Именно
те нашепват оптимизма от промяната в тревожната душа на
шехзаде Селим. Дълго време той черпи мъдрост от книгите, но
истинското му прозрение идва именно, когато се носи в
празничната си ладия по вълните на Златния Рог и съзерцава в
огледалото на водите отраженията на „безброй лалета и
зюмбюли, стръмните склонове на Пера и Стария град с джамиите
и къщите им, с кипарисите и младите им лози, а над всичко това –
пролетното ярко и прозрачно небе” 688 . Интимното общуване с
персоната и пейзажа-лик на Града Селим е готов да замени с
мъдростта на света. Сетивното познание надмогва рационалното.
По-късно неговият двойник по съдба и идентичност Кара Фейзи
ще влезе в Стамбул като победител и господар, оглеждайки го
цял „през зелените вълни на житата, над сините вълни на залива”
от високия хълм. В краката му са водните отражения на кулите.
Този миг героят улавя с Фаустовски драматизъм: „искаше му се
да трае дни. Срещата със Стамбул – среща на стихията с
вечността”689. Градът остава непроницаем обаче за своите чада, за
своите завоеватели – също.
„Стамбул мълчеше. Селим хан горчиво се бе убедил, че
няма власт над него. Стамбул живееше свой живот – вечен,
въпреки умората, твърде голям, за да го тревожат човешките
687
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победи и поражения. Селим хан... му се доверяваше:
последните години доказаха, че Стамбул знаеше повече от
султана си.”690
Така е видян той от разказвачката Мутафчиева: като
Константинопол-Цариград-Стамбул, като „кръстопът между
Изтока и Запада, каймака на богатството”, средище, където се
„решаваше съдбата на стария свят”. И тя възкликва: „Този град
никога и никъде не ще се повтори”691.
Велико преживяване е пристигането в ИстанбулКонстантинопол по море, когато пред очите ти се откриват като
на плаваща сцена изпод мъглите водните пари и облаците,
заоблените форми и стройните остроноси профили на Вечния
град. Едмондо де Амичис, Гюстав Флобер, Пиер Лоти, Умберто
Еко – всички те се прехласват още от палубата на своя кораб по
града на всички балкански и световни градове.
„Вечността му ти говори задушевно, сякаш прокудено
дете... – продължава Вера Мутафчиева – няма място за нас
в Цариград, днес Истанбул. (...) Той вече не принадлежи на
Балканите, той е само част от тяхното минало. (...) От борда
съзираш стотината му минарета; те не принадлежат към
изконния профил на града, където било провъзгласено
източното християнство... Минаретата ти напомнят дръжки
на кинжали, забити в умъртвената му гръд.”692
Но защо ли тогава винаги тръгваме към този град като на
поклонение? Вероятно защото заминаването напомня на
завръщане у дома. Тук, в хода на безначалното време Европа и
Азия се срещат, за да разменят съдбите и животите си, времената
и надеждите си. Малко рязка и несвоевременна е алегорията на
Вера Мутафчиева, визираща минаретата като дръжки на
кинжали, проболи свещената плът на града с мъжко име –
Константинопол, Цариград, Стамбул, Истанбул. Значително помека е метафората на Далчев в „Малка Цариградска мозайка”:
„Отсреща, настръхнал с копията на своите минарета, се изправяше
690
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високият бряг на Стамбул и сякаш се мъчеше да повдигне
прихлупеното февруарско небе” 693 . Подобно рицар на кон, той
подпира с копята си небесата. Тук в този Далчевски „акварел” обаче
ключовият образ на равновесието е Мостът, който уравновесява
света: на фона на поклащащите се закотвени корабчета на Еминюню
земятата и водата, човек се усеща във въздуха, едновременно стъпил
на Моста, а под нозете му танцуват бреговете на Стамбул, Пера и
отсреща Скутари. Небето е мрачно, водата огледално се поклаща.
Мостът е вечността. Малко в повече тогава ни идва прокрадващото
се недоверие на Мутафчиева, съвсем в духа на Йосиф Бродски694,
към този вечен град: „прекрасен и неверен, изящен и безвкусен”,
когото „ревнува” всяка култура, дръзнала да си го присвои. И като
изневяра тълкуваме променливата негова столикост във вековете695.
Но защо ли дори Казандзакис опоетизира стройния профил с
минарета като подпори, които държат небето над главите на всички
вярващи, подобно на древните Атласи, които крепят земята. Оказва
се, че в семиотичната трактовка на тази специфична градска
архитектура неминуемо сме обезоръжени от предразсъдъка на етнои религиозно-центричното мислене. От една страна е метафората на
Мутафчиева, от друга – на Казандзакис. От трета Ахмед Юмит
еманципира метафората с кинжалите така:
„Небостъргачите, безсрамно изпънали се пред нас като
кинжали, забити в самото сърце на града,... мостовете –
като окови, нахлузени върху морските длани...”696
Героите му гледат Истанбул откъм морето – през
призмата и патоса на Мутафчиева, де Амичис, Еко... През
оптиката на естета и чужденеца.
Казандзакис вижда Истанбул като потъналия град:
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„Гръцките брегове останаха зад нас и една сутрин, сред
мътния хоризонт от небе и море, се появи съвсем блед,
Цариград. Валеше леко, снежнобелите минарета и черните
кипариси пронизваха мъглата като мачти на потънал град.
Света София, Дворците, полуразрушените императорски
стени се губеха сред тихия потискащ дъжд. – Проклета да е,
курвата й недна697, спи с турчина! – изрече един от нас... – Пак
след години, след време, пак наш ще бъде – прошепна698 друг.
(...) Но аз чувствах, че сърцето ми не трепна. (...) Днес като
отражение на копнението ми, много далечно, много
невероятно ми се стори този легендарен град, като някакво
същество от мъгла и въображение. (...) Доволен бях, че вали,
та не можах да го видя... Валеше, Цариград все повече
потъваше, морето беше станало съвсем зелено и полека лека
вълните му се смаляваха... Минахме Босфора... и навлязохме в
страшното Черно море.”699
Във фантазията на героите на Казандзакис, радикално
разкъсвани от противоречиви страсти, от любов и омраза, гняв и
възхищение, сласт и погнуса, този град е потъналата Атлантида
на балканите, на историята ни, на света.
Но на полуострова „дишат пълнокръвно и други немлади
градове”. Това е, естествено, Атина с белите й улици, с двата велики
хълма Акрополът и Ликавитос. „Да не беше тъй многолюдна и
сбита, прекалено динамична, напечена до бяло, Атина щеше да бъде
най-поучителният град на Балканите” 700 , отбелязва Мутафчиева.
Преобладаващо ориенталският й изглед с минарета, кипариси,
руини и колони, джамии, бързо е преодолян, за да се превърне в
„младият феникс на Гърция”701, възкръснал от дедите си. Градътмузей на Елада сбъдва балканската мечта да пътува на запад и да
697
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бъде запад, уви, твърде печално. Турците го плячкосват, но
венецианци и англичани решават да го „спасят” (западното
ограбване се назовава спасение, кима иронично Мутафчиева) –
първо Моросини и венецианците, а след това и лорд Елгин отнасят
във Венеция и Лондон шедьоврите на Акропола, Пропилеите,
Минервиния храм и мрамора на Фидий. „Всеки поклонник на
несравнимите творби на безсмъртна Елада трябва да се чувства
дълбоко задължен на Негова светлост, който, запазвайки тези
красиви фрески, направи услуга на творците от всяка страна”702 –
лицемерно признава Е. Спенсър.
Пирея е глътката море и бряг на Атина. Тя е прастаро
пристанище, което „все ще намери с какво още да те зарадва, със
среднощна песен и тънки морски мезета, с тежко вино, което
дъха на егейска смола”703 . Тези градове и пристанища са нещо
повече от просто отправна точка на балканския пътешественик на
юг. В пътеписния роман на Борис Априлов „Цикладските острови”
Пирея „мига сънливо в зараждащия се съботен ден” преди
отплаването към Цикладите, а човекът, тръгнал на път, я наблюдава
отвисоко и твърде меланхолно. Впрочем, героят му е отделил в
плановете си за великата Атина само някакви си два дни, „люлеейки
се в люлката на нищото”, и преглеждайки картата на островите.
Атина му е омръзнала, но напускането на материка си е плод на
„чисто човешки фатализъм”. И все пак решението е взето и той,
героят на пътуванията по море (екзотична рядка птица за
българската литература, впрочем), отплава или отлита на юг,
„подобно пеперудите, които усещат кога трябва да отлетят
нанякъде, за да снесат яйцата си и да умрат”. И, усетил „тръпката на
пътешественическата наркоза”, той вече дълбоко съжалява за дните,
прекарани на континента, в Атина704.
Да не пропускаме сред урбанистичните перли на
Балканите и Дубровник –
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„град на достойнството, взискателен, претенциозен
дори, стараейки се да мине за небалкански. Без да
принадлежи на Балканите, той не е и на Европа, модел на
измислен град... държава... република.”705
Надвил е анадолците с хитрост и конформизъм, тъй като
разполагал със злато, той сключил сам сделка за себе си,
откупвал се с годишен данък пред султана, купувал си
достойнство и спокойствие. Събрал църквите от всички
християнски изповедания, той продължава да бъде найестествено защитената автентична крепост-полуостров и
обетованата земя в земята на Балканите. И продължава до днес
състезанието с времето като суверенната крепост-държава на
славянството и републиканския дух.
В „Измислянето на Руритания” Весна Голсуърти
коментира западните литературни и медийни представи за
Балканите, основани върху образи на популярната литература.
Балканите са място някъде в края на Европа, „в безпорядъка и
великолепието на Изтока”706. А един от стереотипните образи на
Изтока е Градът. Ето как би могъл да изглежда балканският град:
като очакван „романтизиран ориенталски рай, целият в бял
мрамор, сини води, с внушителни турци в широки бели дрехи,
забулени хурии, рози и славеи”. Истината обаче е по-различна:
той е „скучен, мразовит и мъглив”, „кален и разнебитен, с
дървени къщи и мръсно предградие, ръждиви ламарини, мръсни
и бледи деца, тесни стръмни улици, гробище с каменни турски
фесове…”707. Този град си има име и това е Русчук. Пейзажът му
обаче е приказен. Впрочем всички балкански пейзажи край
Дунава са като излезли от Андерсенова приказка – сънливи,
благодатни и изобилни. Русе е един балкански град, „старо
дунавско пристанище”, разположен на голямата европейска река,
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обезсмъртен от онзи европейски Нобелист, който се обявява за
враг на Танатос и инстинкта към смъртта – Елиас Канети.
В спомените си „Спасеният език” Канети, подобно на
Пруст, Бергсон и Казандзакис, разказва за детството си, видяно
през очите на града. Той, космополитът по произход и дух,
проекцията на един модерен Ахасфер, отраснал под българско
небе, се завръща в личния си златен век. Това са годините на
детството му в Русе:
„Русчук, в долното течение на Дунава, където съм се
родил, беше чудесен град за едно дете и ако кажа, че той
беше в България, давам непълна представа за него, тъй като
там живееха хора от най-различен произход и само за един
ден можеха да се чуят седем или осем езика. Освен
българи... имаше и много турци..., гърци, албанци, арменци,
цигани..., идваха и румънци. Многообразие, непрекъснато
усещах неговото въздействие.“708
Канети рисува една идилична, типично Броделова
картина на етажирания град с тесни, криви уличики, стремглаво
спускащи се към реката, която през зимата замръзва и по която
минават свирепите вълци и върколаци от север. Побратими на
Белите вълци от Турну Магуреле на Радичков, може би?
Пищното обилие и великолепие е като епизод от филма на един
спокоен и охолен свят на детството в светлата триетажна къща в
турски стил, с просторни, хладни стаи и с дюкяна на дядототърговец, приютил подобно на приказките от Ориента, стоки,
подправки, вкусове и миризми. Тази светла къща той ще
припознае като дежа-вю в една Брьогелова картина във Виена
години по-късно. Уханията на детството са на кафе, просо и
шоколад; визуалните картини са от светлите Пасхални нощи,
боядисаните в кафе яйца, ярките отблясъци и апокалиптичен
трепет на Халеевата комета. Баба Лаура е по ориенталски
тромава и ленива:
„от всички роднини тя най-много бе запазила турския си
нрав... от Едирне”; дядото му пее протяжни турски песни:
708
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„Ябълчици червени, идват те от Стамбул”.709 След години
вече възрастният Елиас ще възкликне: „Всичко, което
преживях по-късно, вече се бе случило в Русчук. Там
останалият свят се наричаше Европа (...) Европа започваше
там, където някога е завършвала турската империя”710.
А родовото съзнание на писателя-нобелист и космополит
живее в целостта, наречена Балкани, в спомена за онзи град, наречен
Истанбул. Родът Канети тръгва от Истанбул. Порасналото дете ще
разсъждава върху предразсъдъците и презрението към другия човек,
другия град, градът на детството, квалифициран и като град на
ориенталщината, мизерията, провинцията на света – без култура, без
познание и информация. Майка му ще прокълне този град, но той
винаги мислено ще се завръща в него.
Градовете по Дунава носят особеното очарование на
архетипа на паметта и времето на Балканите, така отделени, но и
толкова плътно свързани със своя свят Европа. Дунав – голямата
бяла река – е и споменът, но и Лета, забравата. В ислямските
представи това е реката на рая, на изобилието и щастието.
Границата. В книгата си „Пътят и времето” (1998 г.) Атанас Славов,
проследява светските биографии на трима видни връстници
свищовлии, превърнали се в имена не само на българската
литературна и духовна история – Алеко Константинов, Георги
Чакалов и Петър Дънов. Писателят прави следното наблюдение,
което превръща дунавския град Свищов в представителна извадка
на идилията, наречена Балкански полуостров-градина:
„Гледката отгоре, от Чифте кафене си остава такава, че
само истинският последовател на Мохамед може да забележи
такова чудо, да осъзнае красотата му, да усвои и насели място,
от което да му се наслаждава. (...) И като седнеш там, и като
заброиш зърната на броеницата, и като ти донесат кафето,
дето три пъти си е играл кафеджията да дига и слага над
пясъка, за да дигне истински гъст каймак, и като се загледаш
над тази сребърна лъснала пустота над Дунава, и като
заспуска леките си кърмъзени пердета залезът над западната
709
710
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врата на света, за да успокои душата ти и да ти даде да се
доближиш до Твореца си..., до мириса на пускащите влагата
си фунийки в горната махала, зюмбюлите, гюловете..., и като
запотъва душата ти...”711
Тогава? Тогава в главата ти се вмъква и зашепва като
последна твоя мисъл в земния път преди пълната медитация на
съзнанието четирийсет и шестият стих на Корана „Паяка”: Това,
което е дадено на нас, е дадено и на вас; нашият Бог и вашият
Бог са един, и на него се кланяме712. „И тогава гледането ти на
тази красота магически се превръща в съзерцание на Божието
величие, и ти провиждаш. Виждаш.”713
Ключово значим град на Балканите е Сараево: „град с
бели минарета, усукани като захарни пръчки”714. Греъм Грийн го
рисува като балкански град, потънал в „кал, сняг, изостаналост,
пронизващо чувство за опасност”715, като непроницаем хаос, като
клаустрофобично, дестабилизирано и невралгично място,
откъдето човек трябва да се измъкне. Впрочем, такава е
визитната картичка на който и да било балкански град не само от
„онова” време. Впрочем, кое именно? В спомените на Канети
така изглежда например и Варна в началото на века, когато
файтонът им затъва в уличната кал на централната улица и майка
му възкликва: „Това е ориенталщина! Тези хора няма да се научат
на нищо!”716. Думите са изречени малко след като тя е нарекла
България „благословена страна”, в която никой не бива да се
срамува, че се е родил. Приликите между Варна и Сараево
продължават в митологичния дискурс на съответствията: „бях на
711
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изследователско пътешествие в екзотична страна” 717 , целта на
което е Черно море и Омировата Колхида... Само човек, който не
е балканец, може да бъде очарован и да повярва на мисълта, че
Колхида е някъде тук. Само истински балканец обаче може да
теоретизира върху Одисеевия и Язоновия мит като проклятие718.
Ребека Уест е очарована от османската архитектура на
Сараево: „оплюта от мухи, прашна сомнамбулна атмосфера… там,
където са били турците” 719 . Това е и невидимата граница между
Изтока и Запада, където пътуването е приключение. Пътуване към
себе си. Сараево е „Северният Дамаск”720, възгордял се от естествено
бушуващата между високите брегове река, събрала около себе си
къщи с гигантски градини, всичко това „придава на Сараево вид на
огромна градина” 721 . Истинският град-градина – естествената,
природна архитектура на ориенталската градина на свободата и
толерантното, безпорядъчно разнообразие на видовете е именно тук.
В първите летни дни на 1913 г., едва прикривайки
вълнението си, старците на Андрич от „Мостът на Дрина” се
навеждат се над географската карта, където е означена бъдещата
подялба на Балканския полуостров. Техен ориентир е
планинската верига и отново водата – реката Дрина. Те знаят и
разбират всичко, защото носят своята география в кръвта си и с
цялото си същество чувстват картината на света.
„– На кого се пада Усчуп (Скопие)? – пита привидно
равнодушно един старец младежа, който чете. – На Сърбия.
– Ух! – А чий е Селаник (Солун)? –Гръцки. – Ух, ух! – А
Едрене (Одрин)? – пита друг тихо. – Български, уж. – Ух,
ух, ух! (...) И сега, ето че доживяха тая власт, като
фантастичен морски отлив изведнъж да се оттегли и да
отстъпи нейде в безкрая, а те останаха тук като водно
717
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растение на сушата, излъгани и застрашени, изоставени на
себе си и на своята зла съдба.” 722
Балканският човек усеща във възходяща градация
„как земята под него се измъква подмолно като килим, и
как границите, които би трябвало да са непоклатими и трайни,
стават подвижни и променливи, отместват се, отдалечават се,
отдалечават се и изчезват като своенравни пролетни
потоци”723.
Той чувства, че живее на полуостров, между брегове
ронливи и суши нетрайни, търсейки закрила в крепостите на
градовете си. В притежанията им.
Градът-хамам и храм. И така, както някога в стария Рим
нямало сграда, по-разкошна от баните и храмовете, така и в
градовете на Османската империя не се виждало нищо по-хубаво от
храмовете (джамиите) и хамамите. И в двете пространства блика
вода, а водата пречиства. В романа си „Хамамът Балкания”
Владислав Баяц прави неочакван паралел по отношение на един
внушаващ авторитет, меродавност и повторяемост във всички
култури, топос и локус на паметта – Града. В разговор помежду си
героите Йосиф-Синан и Байица-Мехмед Соколович очертават една
внезапна контаминация, която руши митове. Тя се основава върху
мотива на вечното съперничество за Вечния Град. Ето как изглежда
картографски сдвоеният образ на балканския град БелградИстанбул:
„Сравнявах на различни карти разположението на
Белград и Истанбул, по-точно частите, известни с имената
Калемегдан и Златен рог: от едната страна на Белград е
Сава, от другата – Дунав, от едната страна на Истанбул е
Черно море, от другата – Мраморно. Пред Златния Рог
Босфорският канал се раздвоява с един ръкав към тесния
залив Халич, а с по-голямата си част се влива в Мраморно
море. Заливът Халич е истанбулската Сава, а краят на
босфорската теснина – Дунав. Белград има дори и своя
Юскюдар срещу Долния град под името Земун, та дори и
722
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Андрич, И. Мостът на Дрина. София, 1964, с. 239-240.
Андрич, И. Мостът на Дрина..., с. 239-240.
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свои Принцови острови – речни островчета, които се
подават над водата. Няма значение, че единият град е
заобиколен от реки, а другият от морета. Водата е вода.
При нея дълбочината е по-важна от широчината. Иначе, ако
съпоставиш картите и плановете на двата града, ще
намериш още много прилики. Ако не ги намериш, можеш
да ги направиш!”724
Това си говорят двамата архитекти, строители и
политици. Техните мисли и слова от миналото паралелно отекват
в задочния диалог между двама писатели: самият Владислав Баяц
и неговият турски колега Орхан Памук. Двамата пътуват в
разказите си през времето, през вековете на общите ни балкански
съдби. Повествуващата романова рамка на романа Баяц-Памук
контрапунктира жизнените линии на Синан-Соколович и
пресечните точки между съдбите им. Те са идентични, защото
това са двама исторически герои, родени като православни
християни – гъркът Йосиф (симптоматично е съвпадението с
името на библейския Йосиф дърводелеца, пастрока на Божия син)
и сърбинът Байица, съответно превърнали се в Мимар Синан и
Мехмед Паша Соколович. Първият е най-големият османски
архитект, вторият – най-великият везир и дипломат на империята.
Двамата приятели дирят своите корени, разпознават се в
миналото; писателите чрез тях също търсят корените си и се
борят с творческото си безплодие в разговори за историята.
Класическият литературен мотив за пътуващата двойка Данте и
Вергилий през Ада, Чистилището и Рая обаче тук е обърнат.
Преминавайки пречистващото място на родното – хамама
Балкания, те опознават света – земния, а не отвъдния. Тяхната
724

Баяц, Вл. Хамамът Балкания. София: Сиела, 2009, с. 285. Впрочем, подобно
описание на Белград фигурира в записките на принц Мартен Фиме, придворен
на Анжуйския принц, публикувани под заглавие „История на архитектурата в
Унгария и Ердели” през 1526 г. (цит по Баяц, Вл. Хамамът Балкания..., с. 286).
Преди него обаче, друг и то не кой да е, а Константин Философ в
знаменитото „Житие на деспот Стефан Лазаревич” (обновител и кръстник на
престолния град) сочи, че на Лазаревич Белград „му напомнял с нещо на онова
господстващо издигане на Цариград над Златния рог и Босфора.” (Виж пак:
Баяц Вл. Хамамът Балкания..., с. 342).
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обща съдба и пространство са осмислени в триадата храм,
държава, хамам. Впрочем и трите ипостаса във въпросната
триада са посветени в културата на града, а това означава – на
цивилизацията. Защото сivis на латински означава град.
Хамамът пък е мястото, което служи за постигане на
духовен и физически катарзис и плътно следва легендата за
вълшебните извори на Вишеград, лекуващи безплодие. Хамамът
дава живот, оплодителна е силата на водата, а в културата на
източния свят грижата за плътта е не по-малко важна от грижите
по духа.
„Хамамите – казва Байица-Соколович на Йосиф-Синан –
са място от голямо значение. В тях се къпе не само тялото.
И не само външно. Измива се и всичко отвътре, което не е
чисто. Насладата, която ни предлага банята, е от онзи вид,
който далеч надхвърля обикновеното удоволствие.”725
Амбицията е политическа и екзистенциална – да се
построят обществени хамами за всички, за да може самата
империя да бъде изкъпана и ритуално, но и буквално от греховете
си. Така френският пътеписец А. Пуле през 1658 г. съчинява
много интересна похвала за водата, но и за белградчани,
опитвайки се да обясни дълбокия смисъл на обществените бани
чрез примера на Белград:
„Баните в Ориента, които в името на истината, са парни
бани, защото в тях човек не се къпе, макар че се измива,
показват, че всички хора успяват в нещата, към които имат
най-голяма склонност, и че духът на тези хора, така
изтънчен по отношение на баните, ние трудно бихме могли
да подражаваме.”726
Симптоматичен факт в това отношение е, че белградски
архитекти строят водопровода на старопрестолния Цариград и
дори основали там свой Нов Белград. Това са акведуктите и
язовете, известни днес под наименованието Белград Ормани
(Белградската гора). Любопитна е тази антиномия на назоваването:
725
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Баяц, Вл. Хамамът Балкания..., с. 189-190.
Баяц, Вл. Хамамът Балкания..., с. 398.
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старият Белград е наричан „сръбският Париж” 727 и полага
всевъзможни усилия да заприлича със своите широки и прави
улици, с електрическите си трамваи и бели сгради не само на
Париж, но и на Виена, на Пеща, дори на Истанбул (със своята
Стамбул Капия). Новият Белград обаче е... гора. Белградската гора
се превръща в твърде интересен модерен литературен топос на
всекидневието – място на уикенди и любовни срещи, на семейнобитово общуване в романите на Орхан Памук („Музей на
невинността”). Балканският град умее да се мултиплицира, да
изчезва, угасва и отново да се възпламенява на ново място – все
един и същ, своечужд, усвоил природните пространства, успял да се
превъплъти в мегаполис, но и да оцелее в извънурбанизираните
територии на мита – градината, гората, водата.
Авторите от балканските литератури виждат Балканите в
призмата на цивилизационния проект на държавността, градската
култура и градските пространства посредством образите на
приватни пространства (дом, хамам) или духовни пространства
(храм). Секуларното, цивилизационно усвоено пространство на
града е калейдоскопичната физиономия на всички тези интимни,
но и сакрални топоси. Авторите мислят съществуването през
темата на града, през конкретната сюжетика на града. Самият
романист и есеист Орхан Памук – вече извън фикционалното
пространство на „Хамамът...” на Баяц, заедно със самия него,
разказва сюжета за Белград Ормани в своя роман „Истанбул”.
После го оркестрира в „Музей на невинността”. Романите на
Памук разказват за различни човешки съдби, а всъщност през
призмата на съдбата на Истанбул. Той е не просто хипотетичен
времепространствен континуум, той не е формален топос, а
пълноценен герой на повествованието.
Като че ли не човекът обитава града, а обратното – градът
обитава и владее човека. И това е налагащо се впечатление у
читателя, който дори и само движейки се по демаркационните
линии на тематологичния прочит на текстове от различни
727

Aškerc, A. Izlet v Carigrad . – Цит. по: Йезерник, Б. Дивата Европа през
погледа на западните пътешественици..., с. 249, 269.
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балкански литератури, неочаквано би се впечатлил от градското
им звучене в сравнителната литературна география.
Градът-картина Истанбул и неговите художници. Не
съществува невинно четене, нито невинна интерпретация (Дж.
Уолф), настоява социологията на изкуството. Изкуството
предпоставя явленията в света (М. Дюфрен), тъй като формира
представи в съзнанието на хората, а известно е, че всичко, което
виждаме и усещаме тепърва, е вече отдавна в главите ни. Нужно е
обаче отдръпване на разстояние, защото „за да схванем
действителността, трябва да се откъснем от настоящето” (Е.
Панофски) 728 . Също както се гледа картина. Художникът избира
единствено езика на изображението си.
Текстовете на Орхан Памук, и особено романът „Истанбул”,
са подчертано художнически творби – самият разказвач е и
художник. Те са признания в любов към града, моделирал
персоналната му картина на света. Да нарисуваш града Истанбул е
огромно предизвикателство, достъпно само за онзи, който се
вглежда не в природата, а „в рисунките в главата си” 729, подобно на
Памук. Градът-музей и градът-палимпсест на културната памет,
събрал в едно биографиите на различни цивилизации, тук е
естетически осмислен едновременно епически мащабно, но и много
интимно като визуална плоскост в рамка, натоварена с важни
терапевтични функции. Като картина, чиято терапия е необходима,
тъй като литературното съзнание дефинира потискащото усещане
на човека, че живее далеч от центъра, далеч от модерните ценности
и качества на света. Това е травмата на европеизиращото се,
озападняващото се съзнание730, за което Европа и Западът далеч не
728

Виж: Панофски, Е. Историята на изкуството като хуманитарна дисциплина. //
Смисъл и значение в изобразителното изкуство. София, 1986, с. 65. И още: Дюфрен,
М. Феноменология на естетическия обект. // Философска мисъл, 10/1990, с. 89;
Wolff, J. Aestetics and the Sociology of Art. London, 1983 , p. 14.
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Памук, О. Истанбул, Спомените и градът. София: Еднорог, 2007, с. 168.
730
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са единствено световен еталон за лукс, нямащи равни на себе си
светове на свободата (Бродел).
Идеята за града-картина е провокирана от новоисторическата
концепция на Фернан Бродел за картографирането на града като
модерна форма на изучаването на цивилизацията. Бродел цитира
няколко интересни факта от биографизирането на КонстантинополИстанбул от западните пътешественици (Робер Мантран и книгата му
за Истанбул, например), но и от автентичните жители на града на
градовете (в картата на Осман Ергин, например). Градът е ключов
цивилизационен топос, особено средиземноморският град, чиято
еманация са Рим и Константинопол-Истанбул. Това са градове, които
трудно могат да бъдат картографирани, и въпреки това Ергин и Решат
Екрем Кочу, за когото разказва и Памук в „Истанбул”, го правят.
Стихията на града е движението, неговото сърце е пазарът,
гъмжилото. „Градовете са парниците на всяка цивилизация, които
създават ред”731, те поглъщат богатствата на Запада и Изтока, те са
„мотори, те се въртят, оживяват се, задъхват се и пак тръгват
напред...” 732 , твърди Бродел. Ето как изглежда Истанбул през
западния поглед: „Градското пространство е накъсано...
повърхностно... от прекалено широки морски реки”, ... дворци,
лозята на Пера, пазари, кервансараи, ханове, градини и резиденции,
кьошкове, джамии, мегдани, тесни, криви, неравни павирани
улички, притиснати от къщи, боядисани в бяло, светлосиньо, розово
и жълто 733 . Градът на Робер Мантран и Бродел като че ли не
изглежда особено да се е забързал да достига или изпреварва някого,
той не се суети, нито се измъчва в собствената си „изостаналост”, не
се съизмерва. Той просто съществува върху собствените си
„привилегии”. Той напомня на заплетен цивилизационен „лабиринт
от улички”, в които „ниските постройки са притиснати една до
писатели – и това ги лишаваше от надежда.” – Памук, О. Куфарът на баща ми.
Нобелова
реч.
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друга като нарови зърна”. И това е неслучайно – ислямът забранява
високите къщи като белег на „недопустимо лицемерие”734. Аллах не
обича съперници – високата сграда го обижда. Ориенталецът, от
своя страна, е достатъчно прагматичен, за да не инвестира във
високи къщи, тъй като в османското минало материалното
наследство принадлежи на падишаха. Религиозна символика,
ценности и битийна прагматика си подават ръка.
Френският ориенталист Анри Корбен, бащата на т.нар.
духовна или мистическа компаративистика, съзира в очертанията
на града на Босфора метафизичните проекции на Mundis
imaginalis735. Във Вечния град духовното се сдобива с телесност, а
телесното – с духовност. Това е небесен полис, разделен на две –
изток (Азия) и запад (Европа). А неговото изхабяване, би казал
Лоуентал, украсява античния му произход и автентичността му.
„Западането показва и гарантира старинността, (...), цепнатините
или счупванията, или петната, или растителността уподобяват
архитектурата с работата на природата”736. Руините се превръщат в
природа. Патината възстановява баланса на цветовете, преодолява
преходността и оценностява миналото, удостоверява упадъка, а
именно демонстрирането на упадък е акт на срастването на
поколенията с опита на предците. „Пълноценното усещане за
битието изисква съзнание за остаряването и упадъка, защото всичко
живо се заражда и отмира”. А това е възможно да се случи
единствено в съзерцание. Защото „животът, прекаран без никакво
съзерцание на смъртта, е отрицание на живота, защото смъртта е
неизбежния логичен край за всички нас”737.
Градът на Памук е подобен и същевременно доста
различен. Той също избира западната, съотнесена спрямо източната
734

Бродел, Ф. Структурите на всекидневието: възможното и невъзможното.
София: Прозорец, 1997, с. 410.
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гледна точка. Западната обича живота. Източната съзерцава живота,
мислейки за смъртта. Наваксването на изгубеното време далеч от
центъра (Европа и света) в града-картина е една много Прустова, но
и твърде много балканска фиксация на художника-разказвач в
романа „Истанбул”. А картините му – всъщност става дума и за
собствените картини на Памук, но и за изображенията на
художници и фотографи, върху които той разсъждава в книгата си,
следват оптиката на т.нар. двойна текстуалност. Текстовият
коментар превежда и допълва нарисуваното, графически
щрихираното, фотографираното. Този обемен двуоптичен разказ, в
който наративът е задължителен, работи в посока на
популярността, но само привидно следва популярната форма на
своего рода педагогическата квалификационна задача преразказ по
картина. Театралността 738 тук е задължителна, универсалната
достъпност обаче е съмнителна. Съмнителен е и вмененият
рекламен успех на дестинацията Истанбул.
Романът „Истанбул” на Памук залага, от една страна, на
дефинитивния успех на Кенет Кларковата постановка „какво се
случва в съзнанието ни, когато гледаме картини”, от друга – поставя
фундаментално важния за изкуството въпрос за усвоеното
пространство като екзистенция. В книгата си „Когато гледаме
картини” Кларк говори за съществената функция на активното
съпричастие и дисциплинираното мислене в акта на гледането, за
първоначалното общо впечатление, определящо съотношението
между „тонове и петна, форми и цветове”, което предшества
тълкуванието. „Погледът се мести от една част на друга и се
наслаждава” на конкретни неща, очаквайки „уравновесеност и
устойчивост”, провокирани от ограничението на рамката или
кадъра. В театъра това е рампата, а за театралността вече стана дума.
Чисто естетическото възприятие трае „не повече от едно вдъхване
на аромата на портокал” (тази визуална метафора на мимолетността
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и неопределеността ще вземе от Кларк именно Орхан Памук739) за
не повече от две минути. Едва след това заработва разсъдъкът,
именно той „задържа вниманието ни върху картината, докато
сетивата ни имат време да си отдъхнат” 740 . Тогава ще последва
вникването и разбирането на съкровената същност на картината
посредством инструментариума на словото. Кларк говори за
сюжетиката на картината по принцип, а сюжетните форми не
изискват непременното човешко присъствие върху повърностната
плоскост на платното: графиката, гравюрата, фотоизображението.
Още по-интересна е скритата проява и присъствие на човешкото –
то е стаено в тъгата. А тъгата (хюзун) е запазената марка на
светоусещането на този град Истанбул. Памуковият хюзун е стаен в
мистичните картини на различни точки на града, без разлика между
център и периферия: и кулата Галата, и Джихангир, и Истиклял, и
свещените исторически места около Султан Ахмед, и крайните
квартали на градската беднота, и Юскюдар, и островите. Хюзун се
таи навсякъде.
Основният автор на визуалния Истанбул в романа на
Памук обаче е немецът с италианска и френска кръв Антоан
Игнас Мелинг 741 с неговите прочути гравюри-репортажи на
времето, в което Истанбул е Скутари, Стамбул и Пера, а околните
възвишения и заоблени хълмове са голи и празни („пустеещи
хълмове с тополи, чинари, градини...”). Мелинг рисува една
окръглена геометрия на града, устремен към Боазиджи и Златния
рог. Жанрът на тези творби на Мелинг е питореска, а почеркът е
739

„Ако не си западен човек, към теб ще се отнасят винаги... като че ли си нов
вид плод... нещо средно между портокал и праскова...”. – Виж интервюто му с
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съобразен с т.нар. „хибриден вкус” (Танпънар), съчетал
европейски неокласицизъм и ориенталски елементи. Памуковата
трактовка на жанра е обоснована от Ръскин и неговата концепция
за случайно постигнатия ефект на красотата „от различен
ракурс и чрез подарената ни от историята перспектива” 742 ,
замесена обаче с онази прословута босфорска, турска печал.
Памук е убеден, че тези картини на печал (хюзун) представляват
истинския „дух на града, неговата красота”743. Тя е величествена
и ценна, именно защото е менлива, несъхраняема, разпръсната и
разконцентрирана.
Мелинг е ценен за Памук с това, че неговите 48 гравюрипиторески, както и много повечето питорески-разкази за душата
на града, разказани от самия Памук, напомнят, че „онези кътчета
от детството... център на вселената и живота, изходната точка на
познанието” 744 някога не са били. Което означава, че те не са
вечни. Аналогиите им са горящите конаци, срутените зидове и
руините на града. Стигаме отново до проблема за центъра – не
просто на една картина или на едно творчество. Защото така,
както липсва идеалният център в картините на Мелинг, така
липсва и център в разказа на Памук в „Истанбул”. Такъв идеален
център липсва впрочем и в самата архитектура на града
Истанбул. Кое е център в Стамбул, Скутари и Пера? Впрочем
именно в Стамбул, в близост до цистерните Йеребатан, се намира
онзи каменен „нишан”, бележещ пъпа на света – знак за
непреодолимостта на балканските митове. Нали центърът е топос
на социалната екзистенция? Но Памуковият Истанбул далеч не е
асоциален. Или мистично-несъществуващ.
Мелинг е правдив и категоричен в рисунъка си, твърди
Памук и настоява за реабилитация на реализма. Постига го с онази
своя скрупульозна пунктуалност към детайла и „капризите на
перспективата” 745 . Те постигат усещането за автентичност и
вдълбоченост, сериозност и (почти готическо) изящество.
742
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Спокойствие е ключовата дума, описваща характера на тези
пейзажи (а и на Памуковия разказ Истанбул), а топографската
прецизност е несмутима от факта, че в тези пейзажи „единен център
няма, както е в китайските свитъци или подобно на движението
пред обектива на кинокамерата...” 746 . Дори и при наличието на
персонални или предметни композиции (както е в случая с лодките,
или пък други култови изображения на Генуезката кула, хълмовете
на Бебек, кипарисите и развълнуваното море, уличните музиканти с
мечка, целуващите се одалиски, кафенето, чешмата на Ат Мейданъ
и пр.747) е отказана копцепцията за фиксиращ център. Този вкус на
Мелинг напомня на древното майсторство на миниатюристите, той
е залог за хармоничност, спокойствие и простота в рисуването на
тези късчета от рая, това е „точката, в която тъгата и щастието се
пресичат” 748 . Мелинг рисува по хоризонтала един разгърнат,
нискоархитектурен свят, видян в широка перспектива откъм
„лоното на града”749. Гледната точка към града от лоното му Памук
си фантазира от позицията на лодка в Босфора, която обикаля
бреговете, и градът се сменя в кадри пред очите му. Или пък от
центъра на дома му, видян през рамката на прозореца навън.
Светът е уловен в движение, та било то и илюзорно (когато се
движи субектът) или реално (когато субектът застива в
определена точка, а корабите, минаващи през Босфора, описват
света в движение). Прозорецът, рамката на картината и
границите на фотообектива пропускат света пред очите на
художника. Тази кинематографична перспектива властва не само
тук, но и в цялото творчество на Памук. И той съзнателно я търси
като рефлексия у други творци.
Без да прекалява нито с източния романтизъм, нито със
западните хитрини на изображението (обеми, светлосенки,
арабески), Памук регистрира наблюденията си върху Мелинг, но
всъщност и върху собствената си художническа техника. Двата
746
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погледа много си приличат: едновременно на родения
истанбулчанин, но и на непредубедения западняк, и двамата носят
този двойствен поглед към света. Така видян и нарисуван, градът е
неизмислен – топографски презцизен в джамии, хълмове, география,
спомени, но и уникален, неповторим. Сюжетите на Мелинг
наподобяват сънища наяве. Знаем от опита на художник като
Търнър, например, че сънищата и виденията, плод на дълбоко
погребани спомени, са всъщност израз на художническата интуиция
и помагат светът да бъде нарисуван по реалистичен, но безподобен
начин. Поне така твърди Кенет Кларк 750 . Липсата на център в
картините на Мелинг, може би, е свързана с интуитивното усещане
за неравновесието на източния човек, устремен към Запада, но и
разколебан от него. Именно това запленява Памук. Той ще доразвие
тази своя идея в мотива за движението на пейзажа, усетен още при
Мелинг.
Изгубеният град. Другият главен герой в художническия
спектакъл-пленер за Истанбул (и в романа „Истанбул. Спомените
и градът”) е най-големият турски художник-фотограф Ара Гюлер.
Окото на Гюлер не е окото на чужденеца Мелинг, на своечуждия,
въпреки че рожденото му име е Гантех Араратян. Атмосферата на
града в неговите фотографии поставя акцент върху носталгията и
тъгата. Пред погледа на читателя-зрител се сменят пейзажи със
сняг, замръзнали пристани и бели преспи сред джамиите, мрачни
зимни небеса, вечерни дъждовно-снежни улици и шосета,
тъмните порутени улички и сгради, сивите павета, сиво-черни
лодки и трамваи, димящи фабрични комини, проблясващи
улични лампи и бликове от автомобилни фарове и реклами,
вечерна мъгла и здрачаване. Привечерно черно-белия Истанбул
на детството си Памук осмисля и чувства пред призмата на
обектива на Гюлер. Той е запечатал бликовете и отсенките,
„играта между светлината и водата” на този уморен и забравен
град-питореска. Става дума за албума на Гюлер „Изгубеният
Истанбул”. И въпреки че учителите му по рисуване ще бъдат Льо
Корбюзие и Утрильо, художникът Памук нито за миг не забравя,
750

Кларк, К. Когато гледаме картини..., с. 83.

288

че преди да е хванал четката и молива, модерният художник
трябва да може да държи фотоапарат и да наглася обектива
спрямо собствените си „сънища” (инвенции), рисувайки със
светлината. Особено силно го вълнуват сюжетите с параходите и
„фантастичния образ на дима” 751 , гъстият дим, чертаещ
траекторията на тъгата в пейзажа. В романа си Памук буквално
разказва една фотография на Гюлер на корабна катастрофа в
Босфора пред моста Галата: обективът щастливо улавя момента, в
който коминът, обвит в гъст димен пушек, пада върху моста.
Алюзията с Търнър би ни подсказал Кенет Кларк, ако преди това
самият Памук не бърза да подчертае: „Харесваше ми как черният
дим и ниските застрашителни облаци се сливат на хоризонта като
в платната на Търнър...”. Отново и отново, припомняйки си
формата на димния облак в повествованието и зад обектива,
обективът повтаря света с други средства...
Черно-бялото лице на града е запазената марка на
Мелинг-Гюлер-Памук (въпреки че и тримата предстои да го
рисуват и цветно). Тази визия на Истанбул е добре уловена от
американската преводачка на Памук – Морийн Фрийли, която
възкликва, че думата „хюзун” и сложният й превод заемат
изречения, страници и дни от мисълта й, а асоциациите с
изгубения Истанбул на миналото и спомена безотказно се
свързват за нея именно с това състояние. „Бил ли е някога
Истанбул монохромен?”752, пита тя, възпроизвеждайки етюда със
затворените и рязко отворени клепачи. Това е рутинна
фотографска операция, осъществима чрез премрежване на
миглите. Тяхната ситна решетка, наречена във физиката
дифракционна,
облекчава
разчитането
на
светлинната
композиция, предварителната визуална оценка на яркостното
съотношение между различно осветените части на кадъра. Когато
рязко отвориш очи, възкликва Фрийли, те заболяват от
светлината на небето и морето. От блясъка на Истанбул.
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Изкушенията на художника-живописец или график, но и
фотограф, дебнат Памук на всяка крачка в романа „Истанбул”.
Преоткривайки непрестанно своя град, той свещенодействено го
полага непрестанно в рамка – в рамката върху статива на
художника или пък го затваря в пръсти, измерва с молив (това са
рутинни упражнения на фотографите и художниците,
преценяващи мащаба на онзи къс от света, който искат да
изобразят). Гюлер, в оценката на Памук, е летописец на времето,
неговите творби са репортажни, в тях се чувства отново
динамиката на света, уловен в застинала частица от вечността.
„Светът е около мен и когато в него се случва нещо, което силно
ме наранява или трогва, аз натискам копчето на апарата –
разказва Гюлер пред репортер на Би Би Си. – За мен най-важно е
събитието, моментът. Той не може да бъде пропуснат”753.
„Какъв е смисълът да се родим тъкмо на определено място
от света и тъкмо на определена дата?”754 – пита Орхан Памук своя
имплицитен читател, а всъщност себе си и всички нас в романа
„Истанбул”. Дали е щастлива орис, дали неизбежна съдба, дали
случайност? Както е известно, случайностите раждат нелепици. Но
раждат и прелестта на питореските. Щастието да се луташ и
блуждаеш в търсене на отговори, в търсене на себе и другите. Това
са сюжетите, събрали художниците Памук, Мелинг и Гюлер –
толкова близки и толкова далечни, на точното място, в точното
време. Във времето на спомена и сегашността. В безподобния град
Истанбул.
Истанбул е главно действащо лице и в новия роман на
Памук „Странност на ума”, чийто герой е Мевлют Караташ,
продавач на боза, чийто живот минава между седемдесетте и края
на първото десетилетие на новия век по улиците на Града. Дете
на геджеконду-тата (незаконните постройки от покрайнините,
гетата), пред очите му се редят картини от различните лица на
града. Най-интересното е, че именно поради морето
пространствената опозиция горе-долу е обърната: бляскав,
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осветен, централен, той се позиционира „долу”, а кален, мръсен,
беден и печален е там „горе”, по възвишенията. Новозастроен,
незаконен и тъжен – в рехавата зеленина на черници и смокинови
дървета, градът прозира подобно на „неясно създание, полегнало
в калта, сред мъглата и фабричния дим, сред белите кутии”755 на
незаконните постройки. Погледът се движи отгоре-надолу и
проследява града.
„Да чува какво му говори вечерта, да учи езика на
улицата – това изпълваше Мевлют с гордост.”756
Бейоглу, Каракьой, Галата... – героят живее и чете
приказката на своя живот от заглавията на вестниците и слоганите
на рекламите, по надписите на многобройните кина, „повтарях
многозначителните думи, написани върху колите и камионите и
усещах как градът разговаря с мен”757. И само след определен час на
нощта градът придобива мистичния облик на пространство на
сенките и спрялото време. По промяната на урбанистичния профил
и архитектурата на града – етажирания град, Мевлют започва да
отчита и запаметява социалните промени и политическите събития:
превратът през 1980 г. (с изградените надлези по големите
булеварди), разрушаването на гръцките къщи в Бейоглу и по
Таксим, с изникването на цветните реклами на кетчуп „Тамек” и
сапуни „Лукс”. Двамата с града си разменят любовни погледи. Само
така Мевлют се чувства свободен, оживява сред живеещите в ума
му картини, „опитвайки се да фантазира, се отдаваше на себе си”, на
„света, обитаващ ума му”.
„Мевлют откриваше сред сенките на града своя вътрешен
свят” и „химията на улиците”, усещайки своя „лек за самотата
– улиците” (но и отдалечените крайградски гробища с
кипарисите) и „бавното приближаване на тъгата.”758
Тъгата, примесена с тревога, отчита промените в света
(превратите, Чернобил, края на Студената война, идването на
неоислямистите на власт), а градът, подобно на митично
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същество, се разпростира необозрим, необходен и извисил се в
четиридесететажните си небостъргачи... „Мевлют усещаше, че
той не е вече един от новите хора” на града и започва да сънува
покойната си любима, която го очаква някъде в дървения конак
на вечността. Без да се откъсва от любимите си улици и
разговорите му със самия себе си – по улиците, а всъщност из
своя собствен ум.
Истанбул е не само градът на спомена, на застиналите
цветни платна, на фотоизображенията, спрели дъха на един
действен и динамичен свят. Истанбул е градът на разказите за
социалните контрасти и човешки драми. Всички балкански
литератури романтизират (идеализират или демонизират) Истанбул.
Турската литература го вижда в безпощадните пропорции ту на
балзаковската суета („Джевдет бей и неговите синове” на Памук) и
флоберовия трагизъм, ту в романтичните конфигурации на Юго или
суровия реалистичен рисунък на социалните контрасти на Зола. В
импресивните тоналности на спомени и мечти, в декадентския унес
на представата за тоталната самота, дебнеща и настигаща човека в
многомилионния град. Друг такъв град на Балканите няма, а и по
широкия не-балкански свят всъщност са само няколко.
Един от големите разказвачи в турската литература и
художник на града, признат за негов учител по разказвачество и
реализъм от самия Орхан Памук, е Саид Фаик. Неговите разкази
описват Истанбул в къси синкопирани изречения и елиптични
изрази като „грозен град, мръсен град”:
„Особено в дъждовни дни. А нима в други дни е хубав?
Не. Не е хубав. Мостът е потънал в храчки. Страничните
улички са кални, каменисти. Нощите са пълни с бълвоч.
Къщите са обърнали гръб на слънцето. Улиците са тесни.
Жителите им са жестоки. Богатите са равнодушни. Хората
са такива навсякъде. Дори девойките, спящи в позлатени
кревати, са самотни. Самотата е изпълнила света. Всичко
започва с любовта, с влюбването в някой човек. Тук всичко
свършва с влюбването в някого.”759
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В разказа „Долапдере” героят му разсъждава върху
звученето на имената, но и върху полифонията от звукове и наречия,
която произвеждат истанбулските квартали: „Нали знаете имената
на истанбулските квартали? Какви хубави имена имат някои! И
пробуждат спомени, свързани със съвсем други неща. И в мрака на
мозъците ни започва да се върти някакъв странен филм. (…) Щом се
свечери, във всяка уличка се чуват познати подсвирквания с уста.
По тъмните ъгли се дочува любовен шепот на гръцки”760. Другаде се
дочува „гръмка ругатня на арменски рибар от Кумкапъ”761.
В този град хората си говорят така:
„– Сутринта да ти е калимера, синко. Другият схващаше
калимера като карамела и отговаряше: – Твойта пък да е
локум. – и те дружно се смееха.”762
Но разноезичието и космополитизмът на града,
богатството и мощта на неговите децибели не успяват да
превъзмогнат самотността на човека. В разказа „Човекът, роден
от самотата” (който очевидно навява директната Кафкианска
алюзия с „Роден съм да живея в самота”), в мислите си двамата
приятели Ицках и Панджо, евреинът и арменецът „с безизразно
лице”, се пренасят в самотата на бирарията, където хората идват
по двойки, но човекът е „сам сред милиони”:
„Болката постепенно се усилва. Горчи като горчив
пъпеш, като отрова. Кое е това, което намираме, след като
сме го изгубили? Над сърцето ти няма нищо. Самота.
Самотата е хубава. Не е хубава. Като горчив пъпеш.”763
Така горчи истинската балканска самота, в нея има хюзун –
наслада и трагика. Не случайно именно тя се възпроизвежда в
творбите на този, симптоматичен за турската, а и балканската
литература автор, френски възпитаник, учил и творил в Лозана и
Гренобъл. Неговата биография е сюжет за декадентски роман, в
който си дават среща и европейската изисканост, и източният
760
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мистицизъм, и творческата енергия, и покрусата, и уединението на
остров (един от симптомите на балканската душа и балканския
полуостровен комплекс), и непризнатостта на таланта в схватката
му с цензурата, и алкохолът, и битката за лична свобода (неуспешен
опит за емиграция), и художническите изкушения в стила на
фреските и гравюрите на Йеронимус Бош764. Градът в картините и
разказите му е отново тъжният изгубен, потънал там някъде на
материка и в мъглата на покъртителната самота, милионен град. А
човекът? Той е спасен, или по-скоро обречен, в прегръдките на
прелъстителното, лъжовно, свободно, мъничко пространство суша в
морето, сред птиците и рибите, сред усвоения свят на вещите,
придобили душа. В бездушния дехуманизиран свят ще му останат
само те. При Фаик има и социално състрадание, но и Чеховска
активност спрямо съдбата на човека, която заглъхва в спомена и
разказа-импресия. Разказите му напомнят за изкушенията на
вещизма, акмеизма, импресионизма на Халикарнас Балъкчъсъ,
същевременно – на социалния реализъм на Сабахатин Али. Той е
художникът на града в турската литература. А в българската? Той
би могъл да носи категорично името Атанас Далчев или Константин
Константинов.
Метафизичният град. Метафизичният призрачен град и
градът като такъв (като картографирано пространство, като топос,
но и като текст, като роман), в неговите съвсем реални зрими
очертания, в българската литература е безспорен факт.
Противоречив, старомоден, но и ултрамодерен е неговият образ,
подлежащ на множество трактовки, също тъй противоречиви като
него. Стародавен, патриархален и селски или, напротив, градски,
модерно-чувствителен, е обликът на нашата българска литература
въобще? Това е проблем, който ни терзае поне от времето на Вазов
насам. В подчертано „балканско-медитеранската, нордическо764

Години наред Фаик живее във Франция, където в първата половина на 30-те
години пише етюдите към своя роман – поне така е бил замислен – със заглавие
„Някакви хора”. Остава сборник с разкази, който обаче полицията изземва през
1941 г. И след като цензурата прекъсва творческото му начинание, той се
оттегля на остров Бургасаада (един от Принцовите острови) и заживява в пълно
уединение. Умира непризнат, отхвърлен и забравен през 1954 г.
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мистична” по дух българска чувствителност в литературата ни
образът на града очевидно липсва, по наблюденията на Св. Игов765.
Или поне липсва интензивната активност на темата, липсва и
контекстът на града в българската литература от гледната точка на
литературния канон и в нейната цялост. Това ни тласка към едно
светоусещане повече провинциално, отколкото космополитно,
възпрепятствайки усещането ни за цялостност и единение със света.
Формира в родовото ни читателско съзнание усещане, което може
би Орхан Памук най-добре дефинира като усещане за живот и
съществуване „далеч от центъра на нещата” 766 , там някъде, в
периферията на страната и света, на голямата библиотека. В
провинцията на европейската цивилизация. За Памук образите на
града, света и библиотеката (хармонична, пълна и добре устроена
по Борхесовски) са еквиваленти.
Разбира се, в поезията на символистите ни неизменно
присъстват болката и самотата на града, отчуждеността, но и
насладата от нея. Така е в поезията на Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Хр.
Ясенов, Т. Траянов, Ем. Попдимитров, Н. Райнов. Факт е
манифестираната възторжена активност на градския човек, чиито
утопии за социална промяна и справедлива победа се позиционират
именно там, на „улицата-огнен змей” (Смирненски), сред пóлета на
„мъртвите площади” и героиката на градските „барикади”
(Вапцаров).
В подчертано диаболична или футуристична проекция ще
усетим болката и насладата в образа на градските екстериори в
текстовете на поети от поколенията на 30-те и 40-те години – А.
Далчев и Е. Багряна, А. Разцветников, Ламар, Н. Вапцаров, Б.
Райнов, Ал. Вутимски. Градът е технически конструиран (Ч.
Мутафов) като метафизика на модерната душа. Или като
карнавална маска (Г. Райчев), скрила гримасите и миметичния
лицеизраз на същата тази душа. Сам той е карнавал от маски.
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Героите го населяват, но и сам той е вътре в тях, върху тях 767.
Тези български модерни автори категорично ще се разграничат от
идиличните патриархални селски представи, наложени ни от
стереотипите на канона – те на практика ги надрастват, подобно
на града, който опровергава патриархата. Така в белетристиката
ни градът определено ще се установи и като екзотичен образ, но и
като реално и зримо, привлекателно художническо присъствие.
Творчеството на Г. Стаматов например вижда града като “малък
Содом”, въплъщение на политическа поквара и социална разруха, на
лично човешко нравствено падение768. А в 20-те години авторитеавангардисти овладяват урбанистичната проблематика през
интересните и привлекателни чужди оптики, опити и призми – на
немския диаболизъм (Ч. Мутафов), на фантастичната гротеска и
антиутопия (Св. Минков), на аналитичния психологизъм (Вл.
Полянов, К. Константинов)769.
Именно Константин Константинов, една „благородна (и
рядка за балканските предели) издънка на традиционния европейски
хуманизъм, е създател на модерна психологическа белетристика,
сред която се открояват с прозренията си за драмата на
отчуждението у съвременния човек разкази като “Една нощ” и
“Седем часа заранта” 770 . Цялостната визия на Константинов по
отношение конструирането на Аза на модерния човек и
възможностите за неговото „разпознаване и саморазпознаване” като
идентифициране в големия свят и малките индивидуални родови
светове (което е еквивалент на провинциалното или, напротив –
космополитното усещане на българина) е съизмерена с образа на
града в творчеството му. Човекът живее и се разтваря в градските
пространства, но и те го обсебват. Човекът обживява града, но и
767
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обратното – градът оживява в човека. А „концептът място,
разработен като инструмент за анализ, е многослоен конструкт,
който осмисля мястото като компонент на схващането на Аза за
себе си и в този смисъл мястото е и топос, и зона, и пространство, и
оцялостностяваща общост, заедност и разподобяване с другия”771.
Така „провинциалният град и мегаполисът” се схващат като „места
във времето”772, но и места извън него.
Творчеството на К. Константинов акцентира върху
качествено новите лица на човека и човешкото, върху
противоречията в динамиката на живота и облика на градския
човек и градските сюжети на живота в литературата ни 773 .
Интересното е, че диференциацията между малкия провинциален и
големия космополитен град у Константинов е екзистенциално
обвързан с усещането за идентичност, смисъл и пълнота, хармония,
с проблема за изтичащото време. Провинциалната пустота на
градчетата е механизъм за обезсмисляне на съществуването и
ограничаване на възможностите на човека да живее пълноценно
своята всекидневност. А всекидневието е видяно и като проклятие, и
като хармонично благо за мъдрата и съзерцателна човешка натура.
„Нищетата на делника” превръща героите в „автори на събития”,
защото именно там „измислянето, въобразяването, спомнянето,
четенето са дейности,... които придържат света в цялост, (...)
стимулират, създават памет”774. Те са възможни единствено в града
(в селото не можеш да се обособиш, да се усамотиш) – прогонването
от него е като прогонване от рая. А „в рая на Константинов се
контаминират два архетипа на рая – като градина и като град”,
облян със светлини, ухаещ на липи, лайкучки, чимшири, фунийки и
пълзящи цветя, потънал в бухлата зеленина, тръпчив смокинов и
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орехов вкус, денонощно и непрестанно. 775 Това са осезаеми
усещанания, които селото и природният бит не могат да доставят
именно поради липсата на урбанистичния контраст на другите
усещания (бензинни пари, неонови светлини, пространство в
мащаб) въпреки стереотипните представи, плод повече на
предубеденост към чуждия, неприветен, отчужден и зловещ град,
който превръща и обитателите си в свои подобия.
Градовете са „местата отвъд времето”776, които носят вкуса и
мириса, но и зримите образи на детството, те задължително
притежават своите конкретни имена („Старият град”, „Сливен”,
„Панаирът”, „На улицата”, „Мелник”, „За София”, Ловеч от „Път
през годините” и др.). Обратно, големият, милионният, обикновено
чужд, космополитен град (Марсилия, Париж, Венеция, Хавър,
Авиньон) неизменно носи усещането за геометрична симетрия,
трескавост и динамичност, разсечена на „многобройни темпорални
зони”, „различни пластове култура и време”777, в които има толкова
много живот и очарование.
Големият град е еквивалентът на живота и широкия бял
свят 778 и не на последно място, защото той обикновено мие
бреговете си в голяма река или море, истински космогонични
великани, по чийто широк гръб лениво се влачи и протича
времето. Градът създава усещането у читателя за тоталната
сетивна и духовна пълнота и цялостност на човека, той
неочаквано се превръща в образ на родното – в противовес с
усещането за провинциалност. „Провинцията е другото, опакото
на родното място, образът на родното, който остава във времето.
Споменът откликва на импулса за припомняне, в негативната,
времево зависима представа, родният град постепенно
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потъмнява, погрознява, натъжава. Място на човешкото време, той
е амбивалентен, отблъскващ, но и неудържимо привличащ...” 779
Така или иначе, импулсът на спомена, и каквото и да е усещане за
историчност, девалвира ценността вечност, оставена от
представата за големия, космополитен град – „проект на
свръхвремето и свръхпространството” 780 , център на онова
бленувано желано „там”, където се случва животът. „В своята
принадлежност към отминалото и красивото (и, бихме вметнали,
в този смисъл и на непостижимото – бел. моя)... мегаполисът е
мястото на много времена... и е усвоен като място без време, в
своята принадлежност на движението, той е усвоен като място
във времето... дистанциран, непознат, за да бъде достроен,
довършен като идея, идеално усвоим...” 781 . И именно поради
което – привлекателен и прекрасен.
Константин Константинов е сред художниците в
литературата ни, съизмерими с балканските литературни
разказвачески и художнически тенденции в прозата за града и
проблематиката на провинциализма и космополитизма, с
художниците, притежаващи явна урбанистична чувствителност и
ерудиция. Става дума за съвременни разказвачи, у които градът и
човекът са видени в синхронен (в художнически план от натура, тук
и сега), а не в „диахронен”) план. Впрочем, именно Константинов е
българският разказвач, който бележи, заедно с Йовков, допирната
точка спрямо балканския белетристичен дискурс. Става дума за
автор като Иво Андрич, когото Константинов внимателно чете
(есето „Срещи”) и в чиито знаци по кръстопътните посоки на
литературата той акуратно се вглежда. Иво Андрич пък чете в
захлас Йовков.
У Константин Константинов градът има космополитна
физиономия и точно затова притежава в повечето случаи чужди
имена. Той е там някъде, сред просторните полета на Фландрия:
това е „мъртвият Брюге на Роденбах” („Брюге”782), с просторните
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празни площади и каменни настилки, откънтяващи под нозете на
случаен минувач, в хладната нощ, с готическите църкви. Градът
може да се притаи, закодиран в съзнанието на миналото ту като
Атина с широките булеварди и бледорозовия Партенон
(„Микени” 783 ) на път към Пелопонеските хълмове и буколически
пейзажи, познати от Омир (Морея, Микени, Навплия), ту като
Фонтебло, в ореол, извисил в сияйната си шир „всичките слави на
Франция” и блясък на Версай, скрит зад старите кестени и ромона
на Дианиния фонтан. Той може да бъде и същият онзи стар Париж с
легендарните площади Конкорд, Венсан, Етоал и Шан дьо Марс,
сред „ефимерната същност на сградите денем, бели палати, стройни
изискани дворци, храмове отпреди десет века”, казина с
прозвънващи жетони и цялата пъстра екзотична тълпа от раси,
народи, облекла и езици, под бодрия звън на камбанарията Сен
Женевиев („Оазис”, „Празникът”784, „Белите”785).
Париж е европейският голям град, който
„предполага една удобна анонимност (...), а многолюдността
позволява да се поглежда и отстрани, да се наблюдава, да се
анализира – нещо, което не би могло да се случи в селото,
където всеки знае всичко за другия и като във всяка малка
общност отношенията са много по-близки, почти без
дистанция.”786
Но, ще добавим, тъкмо тази измамна близост очертава
усещането за практически дълбоката отчужденост и дори
ожесточеност между хората. Познаваме я в множество
красноречиви примери от класическата българска белетристика.
Достатъчно е само да споменем колоритните селски и градски (в
това число и т.нар. „интелигентски”) разкази на Елин Пелин.
Селският човек не е нито по-добър, нито по-човечен и съпричастен
от градския жител, от човека на мегаполиса. А малкото
пространство на обитание от идилично може лесно да се превърне
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в клаустрофобично. Общата самота на хората или самотата на
многото (за тези феномени говори Св. Игов в поезията на
символистите ни) де факто е не самота, а духовно съпричастиенеобходимост за модерната космополитна душа.
Градът на Константинов може да се казва и Арл, Авиньон,
Марсилия, Нормандия, Кан („аристократичната красавица на
Ривиерата”), Ница. А по окъпаните му дъждовни булеварди
проблясват фарове и профучават „Пакард”, „Хиспано” и „Ролс
Ройс” надолу към безлюдните кейове (на океана, на Сена или Рона)
и безкрайни еспланади с вековни жилести чинари и разперени
палми. Някъде, в кестеновите корони, се провижда статуя на
Благославящата Богородица („Авиньон”, „Арл”, „Пътьом”,
„Нормандия”, „Марсилия”, „Лазурният бряг”787). И независимо дали
това е огромен френски, скандинавски град или провинциално
северно белгийско градче, крайморски и океански курорт или
столица, той притежава универсалните черти на чуждата култура и
вечно дъждовния нероден пейзаж. Ако ли случайно той носи
отпечатъка на родното, близкото и милото, то ще е някак
срамежливо сгушено в „собствената си незначителност между
рошави хълмове”, с „крайпътни камъни” и „изсъхнали дънери” в
дългите предиобедни часове. Ще мирише на катран и прах, в бистра,
бездънна и лъчиста тишина и катранено черен дълбок нощен сън,
там някъде на пътя „към Узунджово, Едирне и Стамбул”. Събития в
градчето няма, освен грохотът на талигите, идването на следователя
от големия град или вечерята на съдията. Градът е очарователен с
неговите звуци и шумове, той напомня симфония на живота.
„В тоя същи час блесналите улици на милионни градове
бучат от движение, електричество и тълпи. Под стъклените
куполи на грамадни гари пъхтят под пара бързи влакове, хора
тичат по шумните перони, качват се в светли купета, усмихват
се, махат кърпички. Из огромните пристанища излизат
океански параходи със стотици светнали прозорчета, цели
звучащи от трескава глъчка, музика и смях. Излизат с
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трикратен рев и потъват в нощта, запътени през океаните, към
далечните непознати брегове на земята.” („Градчето”)788
Животът, раят, промяната и времето са някъде далеч и вън
от нас, вън от тук и сега.
„Едно много интересно и извънредно характерно явление се
наблюдава в нашето изкуство и особено в литературата ни – пише с
Пенчославейковски патос, в края на 30-те години Йордан Бадев –
господството на селото и на селския бит. Вижда се много ясно в
разказа, романа и после в драмата. Наложило се е и на
вдъхновението на поети, които по литературно възпитание и по
поетически мироглед минават за най-чисти елини...” 789 . Това
характерно, но странно, по думите на Бадев, явление да се чете
градът в диспропорция с носталгичното пространство на селото,
вероятно е естествено. Мнозина от авторите ни, продължва той, са
родени и възпитани в градски условия, но защо ли лицата на
техните герои са „или царе и велможи, или селски чорбаджии и
ратаи. Обстановката – или тъмни старинни царски дворци, или
селски стаи с опушени стени, с кандилце в единия ъгъл и с поличка
в другия и няколко цветни пръстени паници върху нея. Костюмите –
или сърмошити болярски доспехи, или сукман и черни потури”790.
Най-интересното, според критика, е, че социално погледнато,
столицата ни напомня действително голям европейски град „с
типичния център и надменното доволство и охолство, с лицемерния
морал и с изтънчения потулен разврат”, с кискащите се големи
сгради и „елегантно изкусителните подземия на кабаретата, с
ниската прихлупена периферия...”. Но литературата ни, и в частност
белетристиката, е вгледана в „селския мегдан, към сукмана и
потурите, към жетвата и седенките. Градът, столицата, с всичката
многоликост на живота в нея не задържа погледа ... и не се мярва в
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творбите...”791 Дали защото в живота на съвременния български град
няма „материал за драма”? Или защото липсва потенциал и
образованост у авторите ни да снемат картините на битието,
тържеството и всекидневието му, да опишат сблъсъци на
мирогледи, естетики, нравствености, антиподи човешки? Въпреки
че и в драмата, и в романа, и в късия разказ, и в поезията – твърди
категорично Бадев – тогава, в 30-те, нашите балкански колегиавтори „не са ни изпреварили твърде много”792.
И ако все пак темата за града се налага властно в
литературата ни именно от този период, то заслугата за това е
повече на експресионистите, отколкото на писателите реалисти
(Вазов, Стаматов, Елин Пелин). Защото нашите реалисти мислят
последователно града в диспропорцията, упадъка, ужаса от
разрушаването на човешкото, на колективистичния блян и родовата
задруга, от една страна, и на личностната хармония – от друга.
Константин Константинов обаче разрушава този стереотип и
приобщава родните литературни търсения в друга, повече
европейска и балканска литературна посока. Защото градът е
еквивалент на хармония, смисъл и уют за модерния човек и
манталитет.
Позитивизмът впрочем съвсем не е лишен от афинитет
към изобразяването на градските прослойки и на социалните
напрежения в градовете. „Вниманието на експресионистите обаче
не е насочено към градския бит; те разкриват експанзията на
града в човешкото съзнание, в психиката на масите, на
конкретния индивид от началото на XX век, психика,
чувствителна към бунта, болката, смъртта, болестта и
самотата.” 793 Градът на Ламар, Димо Хаджилиев, Гео Милев и
Чавдар Мутафов е иреалният метафизичен град, „визионерският
град-декор” на световния космос, на бъдещето. Това е
литературният проект на града-гротеска, а не градът-картина,
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блян и спомен, градът-размишление и медитация, градътсебепознание (на К. Константинов).
Градът е метафизичен симулакрум на още по-нереалните и
бленувани културни топоси Париж, Берлин, Виена. В него някак си
се намесва и мнимата София с нейните фрагментарни сюжети и
урбанични траектории на булеварди, улици, здания, кръстовища в
„геометрични и стереометрични очертания”794. А одушевяването на
вещите и оживелите урбанистични пространства е твърде условно,
някак необживени са площади, улици, паважи, реки, сгради.
Повествователните акценти се оказват привлечени върху болестните
градски дестинации – аптеката, моргата, болницата, гробището.
Хипнотично и халюцинационно звучи симфонията на големия град
– тя е иреалност. Мостове, мансарди, балкони, локали, кабарета,
театри, покриви, трамваи, електрични глобуси и пр. се свързват не с
тържеството и насладите, с вакханалията на живота, с пъстрота и
космополитизъм, а единствено с изоставеност, самота и смърт.
Градът, бил той родният български град или чуждите градовелегенди на Европа, е пейзаж на душата на модерния човек, видяна
от експресионистите разконцентрирана, хаотична, умъртвена.
Човекът е положен не само отвъд града, но е и живеещ отвъд света.
В експерименталния роман-гротеска, плод на рядко за
литературата ни съавторско дело на Светослав Минков и
Константин Константинов „Сърцето в картонената кутия” (1933
г.) младият поет Валериан Пламенов преживява необикновеното
приключение по загубата и преследването на своето сърце,
разбира се, в декора на модерния град. Космополитът, изгубил
себе си вън в света, няма шансове да се намери в провинциализма
на родовата душа. Такава няма, липсва и каквото и да е познание
за провинциално пространство.
„Около него фучаха автомобили, тичаха малки крещящи
вестникопродавчета, по слънчевите тротоари се търкаляха
първите пролетни колички с румени бебета, чиито бистри очи
пиеха учудено далечния лазур на небето. Влажната земя
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димеше като запалена, хората крачеха бодри и усмихнати,
отнякъде долитаха веселите звуци на латерна”.795
Много бързо ще стане ясно, че идеално устроената картина
на света-град е въображаемото пространство на условното
човешко съществуване. То е непреодолимо литературно, то
напомня на „дълбоката и сгъстена поема” на измисления от
литературния човек свят, в който той сам се е въобразил ту като
Онегин, ту като някой друг сред майското разточително
великолепие на градски градини, паваж, разтворени прозорци,
почти доловим аромат на люляк и влажна пръст, синкавото
опалово очарование на вечерните улици, градските кестени и
пламващите вечерни лампи. А в сияещото великолепие на
урбанистичния пейзаж почти случайно се намесват и реални
отправни точки като сградата на Агрономическия факултет,
кафенетата, където „точно в 7 и ½ вечерта” се събира духовният
елит на страната, бар „Риуоне” с полуголи жени под сини
прожектори, джаз, танго и кубинска румба, дворцовият парк с
пеещи славеи, нежно звучащата река, градската градина,
светещите прозорци на книжарници и витрини, мокрият паваж на
централния булевард 796 . Господи, иде ни да възкликнем, нима
някога изобщо София е изглеждала и звучала по този начин? Или
фантастичната сатирична гротеска е в състояние да си въобрази в
най-невъзможния проект (най-) големия български град? Това е
град, в който със сигурност е невъзможно да се изгуби едно
поетическо сърце. И затова наетият детектив Томи Бляк ще
обикаля като фантом софийските улици не дълго.
Като че ли най-естественото състояние на търсещия роден
дух е заминаването ... отново за Париж?
„Валериан Пламенов най-после в Париж! Безбройните
клаксони на автомобилите, трясъкът на товарните коли,
бодрият шум на огромния град, който се събужда, всичко
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се е приготвило да му се представи така, както той го е
виждал в най-хубавите свои мечтания.”797
И отново се зареждат конкретните очертания и точки на
града с имената им: Гар дьо Лион, Шамбр де Депюте, Плас дьо ла
Конкорд, Авеню Анри Мартен, Камарата, Площадът на съгласието,
улицата на букинистите, Нотр Дам, Авеню дьо л’Опера, Порт-Роял,
Айфел и Фоли Бержер, брегът на Сена, Авеню Виктория, Площад на
Отель дьо Вил, Джамията, Жарден де Плант. Грамадни сгради, без
следа от балканска скромност, напротив – високомерие и спуснати
клепачи на щорите, сини сенки върху тротоарите, пъстри тенти на
кафенетата, хора, смучещи със сламка цитронада или с кутии
сладолед в ръка, градска жега, спасителните хладилни дупки на
метрото, автобуси, подобно на лениви зелени буболечки пълзят сред
мирис на бензин и асфалт. Така би могъл да изглежда всеки голям
европейски град.
„Като неуловим фантом синята кола плува из горещия
океан на безкрайния град. Мерва се при Пантеона, слиза
край Люксембург, спира при гроба на Наполеона. Виждат я
под арките на Айфел. Виждат я да слиза към Трокадеро.
Минава край гробищата на Паси, сетне се спуска край нея.
Реката лъщи ослепително, замирисва на тиня, откъм
летните бани се чува глъчка и смях. След няколко минути
автокарът спира пред парадния вход на Лувър.”798
А после – Ла Плас Вандом с прочутите парфюмерийни
къщи, обелискът Конкорд, Мостът на Александър ІІІ, Елисейските
полета, Арката и паметникът на незнайния воин, Етоал, Монмартр,
кабаретата, блясъкът на Пигал и Сакре Кьор, Площад Сен Мишел и
Сен Северен ... Светослав Минков и Константин Константинов
разказват географски плътно и пунктуално, почти като в
туристически наръчник или пътепис, картографирайки своя
литературен град. Една география на литературата или литературна
география, която допълва към ореола на Париж метафизиката на
идеалния за приключения град.
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„Тълпата шуми, весела, пъстра, космополитна. Отсреща
Куполът и Домът греят в оранжево-сини блясъци. Какво
прави сред тоя океан от чужди и непознати хора Валериан
Пламенов, в тоя огромен, потаен и лукав град – сам, с тая
празна чаша пред себе си?”799
Не смеем да повярваме на искреността на този въпрос,
въпреки балканските си предразсъдъци обаче. Защото този град със
същия успех може да бъде всеки друг, който и да е град. И той
преживява метаморфозата на другия още тук – става Венеция, после
Ню Йорк... Тук, в романа-гротеска, в седем невероятни
приключения, безкрайно тесните и тъмни парижки улици ще ни
поведат към световете на Бодлер, към кораба на сънищата и
неизвестността... Два диаметрално противоположни културни и
визионерски модела на представата за града и градското
пространство предлага литературата ни само по протежение на едно
единствено десетилетие – това на 30-те години на ХХ век. През 1939
година Ангел Каралийчев пише своя пътепис-очерк за Истанбул
(„Цариград”). Така нашият настоящ литературно-исторически
разказ ще затвори параболата си, завръщайки се отново към се
темата Истанбул – Градът на градовете на Балканите. Разказътпътепис на Каралийчев очертава траекторията на едно пътуване,
започнало от София, през Ихтиманското поле с влак, после зад
гърба на нашите пътешественици угасват прословутите светлини на
Одрин, следва полунощно филджан-кафе на Узун кюприя, а
призори блесва над Чаталджа утринната розовина на изгрева.
Разказът на Каралийчев е изключително плътно интертекстуално и
интратекстуално наситен. „Тук някъде стануват земляците на
Йовков” – отбелязва той. Чаталджа и Сан Стефано са толкова
знакови български места, Каралийчев обаче ги описва, вкарвайки ги
в устойчивия медитерански стереотип на земята-райска градина, по
която препускат „някогашните позлатени кочии”, заприличали днес
на мидени черупки; „дървени къщи”; „нежна млечна морска шир”,
„малки езера, тъмнолисти смоковници”, „градини, ангенарии,
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цветя”800. Неговите герои-пътешественици са един писател (самият
той, Константинов) и един поет (Трифон Кунев), а тържественият
им вход в Цариград следва изцяло разпознаваемата приказна
картина на града на Босфора с цялата емблематика на градския
екстериор.
Пред очите на читателя Цариград заискрява в своеобразна
рамка на Великата крепостна стена, опасала подобно спасителен
пояс града и възвеличала го точно като египетските пирамиди и
Вавилонската кула. Над града се извисяват „погрознелите стени на
двореца Седем кули (Йедикуле), минаретата на Ахмедовата джамия
и църквата „Света София”, а „първата тясна улица”, по която
поемат, носи името Балтоглу. И това име отключва историческия
разказ за българина адмирал Балтов – наречен с признателност от
османлиите герой Балтоглу, който пристигнал от Галиполи на
помощ на Мехмед ІІ и скъсал подводната верига, затваряща града
със слабите му заливни стени откъм Златния рог. В пътеписа на
Каралийчев наративните ядра, разиграващи историята на града като
на сцена от векове и времена, не са рядкост. Но художникът-поет е
изкушен (съвсем като Памук в неговия нобелов роман „Истанбул.
Спомените и градът”) да рисува импресии и да запечатва моментни
снимки (понякога в драматико-анекдотични диалози) на душата на
града. Пред очите ни се роят картини: водните кафенета под Моста
Галата, сладки кафета и тънки наргилета; „по радиото предават
източни народни песни, глас на млада жена – чувствен и сладък като
мухалеби”; а „гълъб със зелена шия”, кацнал на рамото му „с
портокалови очи и розови крачета”, повежда цял ням разговор с
пътника-„птица без криле” 801 за историята и живота. В мисления
разговор с птицата се роят истории за страшния хан Крум, натопил
краката на войниците си в Мраморно море, за кладата на Василий
Ересиарх и неговия палач Алекси І Комнин, за бунтовниците на
Хиподрума, за белия кон на Мохамед ІІ, преминал през Романовата
порта, за славната битка на Мустафа Кемал Ататюрк с гърците при
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Сакария. Четем и асоциираме алегориите на Вечния град с поуките
от историята...
Картографирането на града продължава и Каралийчев
описва в коректни детайли подробности от разположението на
забележителностите на стария град – Хиподрума, Чешмата на
Вилхелм Кайзер, Змийската колона от Делфи, обелиска на Теодосий
Велики от Хелиополис и паметника на Колоса, арената на
Хиподрума с императорските ложи, пред които дълго препускат
бронзовите коне, продадени на венецианския дож Енрико Дандоло
за входа на венецианската красавица, базиликата „Сан Марко”. И
продължава с фактите от историята: тук се разиграват кървавите
драматични сцени – екзекуцията на Юстиниян ІІ и позорът на
Андроник Комнин, нашествието на бичовете божии Атила и
Василий Българоубиец, дързостта на нашия цар Симеон срещу
Роман Лакапин, поучителната сцена с крадеца на кораби и
император Теофил, съсипването на Ат Мейданъ и божествените
статуи от Фидий и Праксител. Следват възрожденските истории за
подвига на Неофит Бозвели, Иларион Макариополски, патриарх
Йоасаф и Евтимия, Стефан Богориди и Петко Славейков. Пейзажите
на Цариград и вътрешния пейзаж на този град пазят нашите
спомени за историята. Съхраняват и метафизиката на нашите души.
Две паралелни картини, два свята изтъкават разказа-пътепис на
Каралийчев – преди и сега. Пътепис, който притежава сетивни и
натаривни натрупвания, достатъчни поне за роман.
„До късно стояхме в градинката на едно кафене и
гледахме високите минарета на Ахмедовата джамия, с
пръстени-викала от мраморна дантела...” Динамиката и
пиршеството на живота в настоящето потапят всяка тъга и
носталгия в забрава: деца гонят футболната топка, войници
дъвчат семки, сред здрача мигат светлинките на
отсрещните прозорци „като очи на средновековни
котараци”, а кораби се плъзгат „като прилепи” по черните
води на Босфора... „Радиото предава танго ноктюрно. Един
бюлбюл чурулика над главите ни.”802
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Многоезичието и полифонията на града се сливат в
безкрайната мистика на неговите багри и полутонове – във
всичко прозира тържеството на празника и всекидневието.
Следват картини от посещението на „Свети Стефан” и джамията
–някогашна църква „Кахрие”. Стенописът Света Анна в своята
градина отключва болката на спомена за покойната дъщеричка
на писателя:
„От коя градина къса зелени листчета моята мъничка
закръглена ръчица, която влезе под земята миналата
пролет?”803
Значенията на града-рай и земята-рай зазвучават в
драматичната доминанта на личния спомен за собственото
нещастие, за преживяната трагедия (смъртта на малката дъщеричка
на писателя). И още по-неочаквано тук, в големия космополитен
мегаполис, са разпознати небесните селения. Това е божественият
град, спуснат тук, на земята. В него бродят сенки на близки
мъртъвци, тук си дават среща миналото и бъдното, времето на
историята, спомена, фантазията и блена, пречупени през
всекидневното. Голямата история е разказана от Каралийчев като
приказка, а Цариград е не просто литературен топос, а средищен
концепт в голямата балканска приказка за прословутата източна
тъга (хюзун).
„До късно стояхме в едно Фенерско кафене. Слушахме
турски народни песни, чиито тонове излизат с устрем нагоре,
изтъняват и се губят като върховете на минаретата в
небесната синевина. (...) Вечеряхме в градината
„Джумхуриет” над нашия хотел Лондра. Насреща, отвъд
тъмните води на Златния рог, лежеше Истанбул – страшен и
мълчалив, като ковчег на покойник със запалени свещи.”804
В този пътепис оживява изцяло познатата стилистика от
„Ръж” на писателя Каралийчев, но и от „Жертвени клади” (на
приятеля му Разцветников) и въобще цялостната поетика на
българското септемврийско поетическо поколение. Нещо повече
– оживява и цялата декоративна поетика и естетическите образи
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на времето и мястото на родното (манифестирани в естетиката на
„Родно изкуство”). Тук родното е припознато в амбициозно
мащабния му балкански-ориенталски-средиземноморски ареал и
читателят се чувства така близко и познато тук, на бреговете на
Босфора. И се оказва, че, бидейки Медитерания, Балканите
съвсем не са провинцията на Европа и света.
„Денят се ражда в пустините на Мала Азия. Той пристига,
нарамил един кош, в който има краставици, череши, ягоди,
дуди като бял корал. В четири часа сутринта Големият мост
затваря параходите, които са влезли през нощта в Златния
рог...”805
И картината се развихря в пищно обилие от образи на
кервани с коне и камили, натоварени със зеленчуци, хлябове,
заклани овни, въздух, „пропит с дъх на риба”, а морските риби се
изсипват по тържища и пазари като от рога на изобилието –
лаврак, барбуни „със седефен блясък”, лефери, калъч, мерджан,
Христова риба „с черна следа от пръстите на Исуса, когато я
докоснал при Генисаретското езеро”, омари, мастиленосини
морски зайчета, морски кучета и невестулки, купища лакерда...
Из въздуха се носи мирис на мастика и обилие от българска глъч.
Езикът ни е навсякъде. Това е и наша земя, прошепва
пристрастно разказвачът.
Прелестните натюрморти на разказвача, в които живее
художникът-фотограф, напомнят ренесансовата пищност от
маслените платна на старите майстори. Картини от натура
(питорески) снемат пейзажи на човешки присъствия, ето как:
„... в джамийния двор клекнал бездомник и заспал,
главата му пропаднала между краката, конник без глава, ...
упоителен сутрешен сън...”; „джентълмен със закърпена
дреха. Шалче. Левият крак напред. Пуши и чака.
Хиподромник”; „Балкапан – търговското средище на
българите от миналото столетие... диви лози и смоковници
са поникнали между корнизите... най-старите прозорци са
тесни и дълбоки, с ръждиви мрежи...”; „... низ от почернели
805
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ковачници..., към Баязидие – дом на аллаха... джамията на
гълъбите”.806
И навсякъде хюзун... Тук оживяват контрастите на града,
разиграни в сцени от историята, от вековете и настоящето,
защото животът протича именно тук и сега, в някогашния
старопрестолен град. А историята е заключена в случки, в
сюжети, но и в парадокси; в поезия и митове. Така от
множеството красиви, вълнуващи и невероятни истории, които
разказва Каралийчев за Цариград, научаваме как поколенията
запомнят Юстиниян с най-величествената църква „Света София”,
а Велизарий – с изкланите четирисет хиляди на Хиподрума, за да
спаси Юстинияновата корона. Същият онзи император, който уж
„бил син на българин”. Когато влизат двамата със своя спътник в
храма, потресени от мащабите и могъществото на невидимите
колони, върху които е опрян куполът, Трифон Кунев въздъхва:
„Хайде да излизаме, защото ще се сгромоляса върху главите ни”.
Как не, след като ангел е проектирал това чудо на архитектурните
чудеса и той донесъл плановете на императора. Тогава Юстиниян
възкликва: „Аз те надминах, Соломоне!” и заповядва в памет на
вдовицата Ефразия, поила с водица добитъка на строителите, да
обезсмъртят името й в храма. Евангелската притча за лептата на
вдовицата зазвучава в нов оркестриран вариант за пореден път в
литературата ни. Годината е 1939, само преди няколко години Елин
Пелин е завършил своя дълголетен цикъл „Под манастирската лоза”,
където помества един разказ върху този мотив (става дума за
„Занемелите камбани”). Тук, в Каралийчевата интерпретация,
знаковата мисия на името Ефразия (Евразия?) се вплита в
символичната прегръдка между изтока и запада, вярата, прошката,
благодорния жест на даровете и обещанието за спасение.
Пунктуалното описание на вътрешната архитектура и
украса на храма е съпроводено с поредицата нови разкази върху
историята – този път на кръстоносните походи и подвизите на
Енрико Дандоло, а след това и героиката на последния император
Константин ХІІІ, османските нашествия, архитектурните чудеса,
806
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сторени от султан Ахмед и отново от византийците (Бин бир
дирек – Юстинияновите водохранилища); Покритият пазар и
неговите чудеса (сред които миниатюри от „Шахнаме”), дворецът
на Абдул Меджит Долмабахче, крепостите Румели и Анадолу
Хисаръ, Йеди Куле и Златната врата на страшния Крум, легендата за
кръчмарката Теофана и нейния пъклен син Василий Българоубиеца,
Топкапъ, „Света Ирина”, подземната гробница Сидон. Разказът тече
подобно река, подобно морските проливни води, разгръща се в
оригинално подбраната форма на свидетелското време и гледната
точка на посветения, очевидеца. Обстановката предразполага
именно това. А също и демонстрации на анекдотичния дар, толкова
рядко чувство в лирическата проза на Каралийчев. Показателна е
например историята с Трифонкуневата развята от вятъра брада,
тогава, в Ататюрковите времена, когато „всичките бради в Цариград
са обръснати”, а нашият поет събира уважителни аплаузи от типа на
„мерхаба, ходжа ефенди”. Анекдотичното е, че самият той, Кунев,
се титулува като новия рицар Барбарус, „който ходил да се бие със
сарацините на гроба господен” 807 . Като в сън преминават
последните мигове от разказа за престолния град и спомените на
историята за Цариград. С небесната литургия и последното
причастие на Константин ХІІІ. С невидима ръка, който ръси
безброй звезди над Тракия. С огромната „замислена огнена глава
на месечината,... излязла от водите на Мраморно море да
изпроводи”808 своите гости, завърнали се в собственото си минало
за малко удома. В своя град.
Оказва се, сред всички експресионистични и
модернистични фантазии все пак метонимията на Балканите си
остава Градът с множество лица и имена. Градът на сложната и
противоречива културно-историческа памет. Градът на враждите
и любовите, на динамиката и нирваната, на радостта и
меланхолията, на екстаза и хюзуна. Балканският и световен град
на градовете Истанбул. И още, оказва се, че в българския
литературен манталитет мащабите нямат особено значение.
Защото милионният мегаполис може да бъде и домашно
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обживян, почувстван със сетивата на историческата памет, с
осезателния спомен на привичките, дрехите, кухнята, със
сантимента по езика (лингвистично погледнато, безкрайно чужд
и все пак съдбовно близък). Париж може да бъде усвоен, дори
Венеция, Арл, Авиньон. А София да изглежда далечна.
Провинцията на родовия спомен да звучи като най-отчужденото
и непостижимо място в света.
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ШЕСТА ГЛАВА
МОСТОВЕ-ПЪТИЩА НА БАЛКАНИТЕ И МИТЪТ ЗА
ВГРАЖДАНЕТО
Иво Андрич „Мостът на Дрина”, Исмаил Кадаре „Мостът с
трите свода”, Ангел Каралийчев „Росенският каменен мост”
Така както аз потръпвам в
зида, тъй да потрепва и
мостът след това.
Стара албанска легенда за вграждането

Балкански мостове. „Балканите винаги са предизвиквали
представа за мост, път или кръстопът. Мостът като метафора на
района е толкова силно свързан с литературното творчество на
Иво Андрич, че в самоопределението на всички балкански
литератури и в ежедневната реч граничи с баналното.” Балканите
са своеобразна „расова смесица, мост между раси, те са запада на
изтока” 809 . Това твърди Мария Тодорова в своето изследване
„Балкани и балканизъм” и обосновавайки обвинението в
баналност, тя изследва в сравнителен план формирането на
метафората мост и раждането на стереотипа мост в текстове на
англоезични и балкански автори. Но мостът е нещо повече от
литературна метафора и топос. Тук, на Балканите, той има своите
социокултурни и политически основания да бъде алегория на
тези географски ширини.
В романа „Дракула”, например, добил блестяща
кинослава, Брам Стокър описва сбогуването на своя герой
Джонатан Харкър със Запада. Върху този момент спира
аналитичното си внимание Весна Госуърти, обобщавайки
спецификата на текстовете и архитекстовете, както и техните
литературни субекти, обитаващи „екзотичната анахронична
периферия” 810 на стария континент. Качен на моста Сечани в
809
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Будапеща, Джонатан поглежда за последно назад през рамо и влиза
в земите на османското владичество. Това прилича на пътуване с
отказано завръщане. Потъва в царството на опасностите и
безвремието, „в свободното неисторично, стоящо извън времето
място на екзотичните удоволствия” 811 и бавното спряло време.
Такова място са Балканите. А пътят към тях е видян като мост над
дълбока пропаст. Преодоляването на човека обикновено се случва
на моста. И срещата с другия обикновено е именно там.
Мостът в балканските култури е (не)познатият път към
другия. Или към другото място. И мостът и другият (приятел или
враг) много си приличат по двойствените конвенции на своя статут
и функции. Мостът винаги свързва – за добро или зло. Никога не
знаеш какво да очакваш от приятел. Никога не знаеш какво точно те
очаква на моста и дали въобще ще успееш да го преодолееш.
Понякога, точно за да продължиш напред, трябва да разрушиш
мостовете. За да победиш, трябва да се обособиш. Да няма мост
назад.
Балканското живеене винаги е наподобявало непрестанно
преминаване през въздуха и над водата, между брегове на
континенти. Мостът свързва суши, твърдини. В балканската
историческа интерпретация мостовете са и емблематика на
утвърдената държавност. Когато османците стъпват на
полуострова, те векове наред живеят с усещането, че все пак са
гости на тази земя. Затова погребвали султаните си задължително
на азиатска земя (султанските тюрбета се намират в Бурса), в
земите на своите деди, където вярвали, че рано или късно ще се
завърнат. Докато липсва мост, парадоксално, но налице е ясен
ориентирът къде се намираш и къде никъде няма да бъдеш.
Мостът е път, който създава объркване, гради илюзии, че си
всемогъщ. Доколко объркваща е подобна метафора в нейното
балканско звучене сочи фактът, че дори когато си я постигнал и
буквално си стъпил на моста, до последно се колебаеш от коя
страна на брега ще се озовеш. На изток ли или на запад? На север
или юг? Към или срещу ориенталския друг? Всеки, който е
811
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стъпвал за първи път последователно на всеки от трите
истанбулски моста Боазиджи, Фатих и Галата, е преживявал
объркването на световете и посоките. А сега на кой бряг съм –
азиатския или европейския? На изток или на запад съм, в случая
на северозапад-югоизток, в Азия или отново в Европа, но просто
от другата страна на Златния рог? Водата винаги разделя от
познатото, от близките други. А посоките са колебателни.
Преодолявайки мостовете, вършим героизъм. И компромиси.
Живот на моста, вземане на важни екзистенциални решения,
преминавайки моста – какво е това, ако не демонстрация на
тоталната освободеност на човека?812
Тук ще разгледаме концепта мост като метафора, но и
като метонимия на Балканите. Като сюжетен модел на
обвързването, пътуването и преходите в усвоени теми, мотиви и
образи от различни балкански литератури. Като символ, но и
топос в балканските литератури, мостът е „каменна арка над буен
поток” и „брод между варварството и цивилизацията” 813. Той е
симптоматичната алегория на непроницаемите, каменни,
скалисти, планински Балкани, въздигнати над буйния поток на
времето и превратната история. В сравнителен интерпретативен
план ще излъчим три художествени текста за мостове, много
популярни, иначе несравними нито по обем, нито по значимост в
предразсъдъка, наречен литературен канон на балканските
литератури. И в дълбокото съмнение, че въобще го има. Това са
романът „Мостът на Дрина” на Иво Андрич, повестта „Мостът с
812
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трите свода” на Исмаил Кадаре и разказът „Росенският каменен
мост” на Ангел Каралийчев. Има големи и малки мостове.
Внушителни ли са в този смисъл българските литературни
мостове? Има епични и камерни текстове, посветени на
мостовете (ни). Имаме и общи легенди. Може би защото по
мостовете ни минават всички? И от Изток, и от Запад. И по
мостовете ни ще ни познаете.
Дръзки и широки са балканските мостове. Те са мостове
на гордостта и времето, на фатализма и любовната обсесия, на
отчаянието и страданието. Мостът е ключов топос в балканските
литератури въобще. Относно понятието топос и наложеното почастно, дори затворено понятие локус ще бъде направено
следното уточнение. Аристотел в своята „Реторика” дефинира
понятието топос в литературата, говорейки за „ентимемите… и
техните общи места”814 – „специфичните места почти за всеки от
видовете полезни и нужни неща… така че имаме предварително в
наличие местата, въз основа на които трябва да строим
ентимемите за добро, зло, хубаво, грозно, справедливо и
несправедливо” от типа на ”справедливото не винаги е благо”815 и
т.н. Става дума за някакво отвлечено разсъждение върху съвсем
конкретни примери при Аристотел (в разсъжденията си в
„Реторика”, той отпраща към аргументи и примери и от „Топика”
като: човекът може да се нарича чинар, или бялото е цвят и т.н.
Тоест – той мисли топоса според принципа част от цяло, не
непременно място, но и предмет или родова или видова
характеристика, или представа за „взаимоотношение”, „представа
за повече или по-малко” или „съображения за време” 816 и т.н.
Ернст Курциус определя топоса като способ за оформяне на цял
комплекс, свързан с типична ситуация. Тоест, в този смисъл
мостът като литературен и фолклорен образ задава комплексната
тема за пътуването и завръщането на героя, за преодоляването на
предизвикателствата на съдбата, за движението, себепостигането
814

Аристотел. Реторика. Предговор и вст. студия, прев. проф. Ал. Ничев, 1986,
Софи-Р, 1993, с. 139.
815
Аристотел. Реторика..., с. 142.
816
Аристотел. Реторика..., с. 141-142.

318

и свързването на човек с човека (с другия) въобще. Нещо повече,
в този смисъл, както твърди Курциус, „има конкретна архетипна
връзка между колективното несъзнавано и литературната
творба”817. Това би означавало, че движението между два бряга,
свързването, неистовият (познат) стремеж към (непознатия) друг,
намират своя изразител в толкова експлоатирания топос мост
именно във функцията му на образ, тема, мотивповествователно сказуемо, речева формула, общо място,
свързващо звено в комплекса от теми и архетипи в културата.
За моста като топос, локус и концепт в сравнителен
порядък спрямо подобни нему места в творчеството на Андрич
(двора, града, замъка, затвора) разсъждава Оливер Радулович,
обобщавайки връзката между материалните и спиритуалните
светове на тези концепти в символния порядък на ада (пáкла),
кръга, лабиринта, тъмницата и острова. Мостът, според него, е
амбивалентното отворено, но и затварящо пътя пространство (на
улицата – чаршията свършва, за да започне мостът), обвързано с
трагичните съдби на героите. Мостът се свързва архетипно и с
жертвата, и с промяната на живота и перспективата на жизнените
стереотипи на хората, с вълшебния предел на възможностите в
живота. Той е винаги врата между изтока и запада818.
Мостът се възприема като един от най-важните елементи от
митичната и поетическата структура на пространството и космоса,
твърдят по повод на работата си върху материали от фолклора (а тук
– с оглед на Андричевото творчество) Мириана Детелич и Лидия
Делич819. Мостът (кюприя) е епичен хронотоп, хоризонтална връзка
на точки от пространството, той е изоморфна структура спрямо пътя
817

Курциус, Э. Р. Европейская литература и средневековье. (1948), цит. по:
Махов А. Е. Топос. // Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий - гл. науч.
ред. Тамарченко Н. Д. Москва: Издательство Кулагиной; Intrada, 2008, с. 264-266.
818
Виж: Радуловиħ, О. Отварање простора у Андриħевим романима. //
Движение и пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник
с доклади от 12-те международни славистични четения. Т. 2, София: УИ Кл.
Охридски, 2015, с. 291.
819
Виж: Детелиħ, М., Л. Делиħ. Мост/ħуприja као епски хронотоп. // Движение и
пространство в славянските езици, литератури и култури. Сборник с доклади от 12те международни славистични четения. Т. 2, София: УИ Кл. Охридски, 2015, с. 503.
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(друм, дромос), но, за разлика от него, той свързва не само земната
стихия (почва, пръст, гора, дървета), но и водата – той е брод през
водата820.
Мостът е пътят на душата, на (под)съзнанието на Аза,
устремен към неговата Анима или Анимус. Той свързва и двете
лица на Янус, пазителя на дверите на времето. Освен всичко
друго, мостът търси визуална аналогия с други устойчиви
балкански мотиви: например със силуетите на мъртвите влюбени
от мита, чиито дървета сплитат клони – по аналогия със свода,
арката, дъгата, купола на храма. Мостът е девственият пояс, но и
дъгата, размисълът и промяната на идентичността. Той е
изгубената или, напротив, съхранената невинност. В този план
мостът може да бъде осмислен, освен като топос, и като
затворено пространство – локус, в литературната творба. Като
място за разгръщане на смисъла, което влиза в корелация с
фрагменти от реалното пространство. Място, което е относително
независимо и устойчиво в литературната творба, мястоуниверсалия, където се сливат естетически и нравствени
проблеми, вечни теми с митопоетически смисъл, „част от
пространствения континуум”, според който „следва да се говори
не просто за топика, а за национална аксиоматика”821. В случая
ще разширим националното звучене на художествения топос
мост в балканския му ареал като носител на исторически,
естетически и нравствени послания. И като урбоним (присъща
част от градския цивилизационен балкански пейзаж), и като
820

Потебня („Переправа через воду как представление брака”) и Проп
(„Исторические корни волшебной сказки”) интерпретират мита за Нарцис,
предлагайки различни тълкувания на символния акт „пресичане на вода”. Става
дума за гранична ситуация, разбирана от Потебня инициационно, като
изпитание за зрелост, а от Проп – есхатологично, като граница между тоя и оня
свят. – Виж: Шуликов, П. Семат анагнонтос. Разпознаване, познание, медии.
Велико Търново: Фабер, 2016, с. 251-253.
821
Виж: Лотман Ю. М. Структура художественного текста. Москва: Искусство,
1970; Виж още и: – Лотман, Ю. Теория литературы. в 2 тома, под ред. Н. Д.
Тамарченко. Т. 1: Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа, С. Н. Бройтман; Теория
художественного дискурса. Теоретическая поэтика. Москва: Издательский центр
Академия, 2007; Хализев Е. В. Теория литературы. Москва: Высшая школа, 2002;
Булгакова А. А. Топика в литературном процессе. Гродно, 2008.
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природен знак, като характерна част от балканския (планински)
релеф и водния (речен, морски) пейзаж на полуострова, обграден
от острови.
„Водите имат необяснима власт над нас”, отбелязва Вера
Мутафчиева, допускайки, че подобно влечение съдържа ужаса на
„бозайническия спомен”, на кошмара и травмата на тъжното
сухоземно обитание на един „град без река, без море...” 822 .
Мостовете като че врастват в целостта на бреговете,
представлявайки онтологичното единство между небе, вода и
суша. Мостът коригира несъвършенството на земната твърд,
продължавайки сушата. Мостът е наблюдателница, път, арка,
надлез, стълба (към небето), той свързва светове. Такива са
мостовете-хоризонтали над Босфора, на морското равнище.
Такива са мостовете-вертикали в Босна и в Черна гора, устремени
към планинските зидове и облаците. Умиротворени между
небето, скалите и земята са каменните мостове в Родопите.
Балканският мост пътува към небето, подобно мостоветевертикали с форма на арка над Мостар и Дрина. Мостът с форма
на арка бележи своеобразна победа, триумф над водата.
„Никой град не се разкрива тъй привлекателен, ако не
застанеш на мостовете му”, откъдето се вижда „най-звучната
картина на града”, проектирана тъкмо от моста. Откъдето се
вижда как къщи и катедрали „се обръщат към водата с найкрасивото си лице”823. Мостът улавя акустиката на града, той е
неговата ложа, празнично пространство, откъдето зрителите
наблюдават сцената на всекидневието. Мостът е границата между
различни състояния, мостът осъществява инициацията на човека.
Мостът вмества, концентрира съвкупния инициационен опит на
човека и в този смисъл е, така да се каже, остатъчен (особено в
градска среда) хиперзнак за инициационните изпитания,
„квалификационно” предхождащи зрелостта. А това така много
подхожда на балканските народи и култури.

822

Мутафчиева, В. Мостове нощем. Есета. Събрани съчинения в 12 тома.
Пловдив: Жанет-45, 2009, с. 161.
823
Мутафчиева, В. Мостове нощем..., с. 163-169.
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Съществува определена антиномия между водните и
сухоземните пътища и кръстопътища, които мостовете свързват. А
пътищата, добре помним от Бродел, са сърцата на цивилизациите.
Съществува и определена драма, определен сблъсък между вкуса
към сухоземните и морски-речни пътища-мостове на Балканите.
Драмата на балканския сухоземен планински път и кръстопътищата
на полуострова е разгърната в мистичната новела на Исмаил Кадаре
„Посърналият април”. И тази толкова албанска творба всъщност
зазвучава като еманация изобщо на балканската драма на
безпътицата. Героят Гьорг тръгва по така наречения Голям
Байрактарски път: това е пътят на бéсата, защитеният път, който в
същността си е повече хронос, отколкото топос – път във времето,
път на обречеността. Той води за никъде, защото след като изтече
указаното му време на бéсата, героят трябва да бъде намерен,
настигнат и убит, трябва да се изпълни възмездието на кръвното
отмъщение. Това е път с предизвестен финал, път за никъде и „какво
ли няма да види човек, когато тръгне по него”824... Там, на пътя, се
кръстосват посоките на Гьорг и знамението на предизвестената
съдба (в алегоричната среща с черния вол). Пътят е Голготата, от
която завръщане няма. И като че ли всички балкански пътища са
такива.
Сръбският писател Владислав Баяц в романа си „Хамамът
Балкания” разказва пък как Йосиф-Синан и Байица-Соколович
строят Вишеградския мост заради важния път, който минава
оттам. Става дума за великия Архитект на империята Мимар
Синан и великия Везир Мехмед Паша Сокоолу. Тук, по повод на
хипотезите относно произхода им, е важно да се отбележи, че
първият е грък или арменец (а има и допускания, че е потомък на
българите-богомили от Карамания), а вторият е босненец по
рождение, но и двамата носят двойствената принадлежност към
вярата и общата кръв825. Мостът е емблематиката на техните дела,
824

Кадаре, И. Посърналият април, новела. София, 1989, с. 278.
Повече виж в: Moravcsik, G. Byzantium and the Magyars. Amsterdam, Hakkert, 1970;
Kouymjian, D. Armenia from the Fall of the Cilician Kingdom (1375) to the Forced
Emigration under Shah Abbas (1604). // Hovannisian, R. G. (ed.). The Armenian People
From Ancient to Modern Times, Volume II: Foreign Dominion to Statehood: The Fifteenth
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на балканската им принадлежност. И понеже „нито един градеж
не е един и същ”, а Везирът е обсебен от градежа не по-малко от
Архитекта, двамата дълго дебатират около построяването му.
За Синан „мостът не беше направен само от камък,
строително скеле и спояващи материали, но и от вода. И то
не каквато и да е, а точно тази, над която е трябвало да се
прехвърли”826.
Всъщност дебатът за моста и укротяването на водата е
дебат за смисъла на човешкия живот, за пътя (моста) на твореца,
преодолял времето (водата). Това е разговор, който по опасенията
на Байица-Соколович не бива да се води навсякъде, защото не
всеки ще го разбере, а само реките и водата са в състояние да
бъдат привлечени и опитомени от силата на човешкия дух.
Впрочем, духовете взаимно се подчиняват и опитомяват, а
обикновено в реката живее някакъв митичен дух (веда,
самовила).
В произведенията на балканските литератури водите и
мостовете бележат граничните човешки състояния, но
обикновено те са еквивалент на плодородието и надеждата. Баяц
описва Белградския Златен рог като рог на рибното изобилие,
наблюдаван от моста, и после рисува с еднаква страст различните
балкански мостове над река Сава и над пролива на Босфора.
Разказва се, че Мимар Синан построил за десет години два напълно
различни моста – над Бююк чекмедже и над Дрина. Вишеградският
обаче „бил чуден мост, който едва ли може да бъде видян другаде,
шестстотин и шейсет метра, двадесет и шест дъгообразни стълба”, а
силуетът му напомнял на четири гърбици, които се издигат плавно
към средата и се спускат към края. „И така четири пъти…”827. Но
освен архитектурно чудо на шестнадесети век, този мост е
олицетворение и на истинската красота, създадена с оригинална
елегантност и стабилност.

Century to the Twentieth Century. New York, St. Martin's Press, 1997; А също и В:
Чилингиров, С. Какво е дал българинът на другите народи. 1938 и др.
826
Баяц, Вл. Хамамът Балкания. Сиела, 2009, с.123.
827
Баяц, Вл. Хамамът Балкания..., с. 362.
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Вишеградският мост в Босна бил опредметената любов на
великия везир Мехмед Паша Соколович към родния му край,
себапът, който той би желал да стори за своите. В тази любов
„очевидно е въвлякъл и своя приятел, родения като православен
християнин Мимар Синан”828. Симптоматично е обаче, че върху
Вишеградския мост Синан оставя не своето име, а името на
приятеля си Соколович. Мимар настоял венецът на мостовото му
дело да е друг и това да е мостът над Бююкчекмедже в Стамбул.
Случило се нещо като разпределяне на родовите територии на
мостовете. И много прилича на симптоматичната размяна на
местата, животите и идентичностите на героите от един роман на
Орхан Памук. Литературната или историческата истина да
предпочетем – пита в романа си автобиографичният герой на
Баяц своя колега по перо, писателя Орхан Памук. Защото
сюжетът в сюжета на този роман е още по-провокативен от
разказаната „мостова” история за Синан и Сокоолу. Един сръбски
писател разказва тази история на своя световно прочут турски
литературен приятел, сам определил себе си като живеещ на
моста между две култури. Между Изтока и Запада. Да градиш
мостове е дело благородно, но може да се окаже и твърде опасно.
Мостът е себап и когато го градиш с камъни и хоросан, и когато
го моделираш в слово829.
Темата за моста като себап (sebep olmak от тур. – причина,
кауза; понятие, разбирано като добро, сторено от сърце за упокой
на душата, път към вечността) в българската литература се
свързва с един конкретен разказ от Йовков. Мост или чешма да
издигна, е дилемата пред нравствено-житейската кауза на Сали
Яшар („Песента на колелетата”), защото творецът трябва нещо да
остави след смъртта си. „Каруци трябва да правя аз, каруци” е
прозрението на майстора, а в дълбоко заложената (все пак)
828

Баяц, Вл. Хамамът Балкания..., с. 362.
Подобни внушения присъстват съвсем директно в романа „Истанбул. Спомените
и градът” (2007 г.), в многобройните интервюта и есета на Памук – Виж: Памук, О.
Други цветове (2011 г.). Метафората мост е уловена проникновено и от режисьора и
сценариста Фатих Акин на филма „Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul”
(Germany, Turkey, 2005 г.), преведен като „Музиката на Истанбул”.
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прагматика на избора му се долавя и типично родното
светоусещане на уседналия човек, на равнинната психология на
българина, отстранен от морето, реката, водите въобще и
пристрастéн към сухоземните пътища830. В „Над черкова” легендата
за неразделните в смъртта Милчо и Янка е разказана от Петко
Тодоров в тенденциозния модус на модерността. Любовта на
героите надмогва предразсъдъци, клетви и одумки, тя се възвисява
като свод на храм на новата вяра, въздигнат над черквата, където
двете тополи, изникнали от гробовете им, сплитат клони. Като мост
на душите. Изплитат мост над клюките и лъжата, над забраните и
несвободата. В „Калиопа” на Яворов лозата и бръшлянът сплитат
вейки като мост над буйните води на потока. Тук връзката с мотива
Неразделни (обработен от Пенчо Славейков) е по-скоро алюзивна,
едновременно метонимична – в духа на вегетативния анимизъм, но
и метафорична – в дискурса на модерността и индивидуализма.
Невъзможното вегетативно сдвояване на различни видове (явор и
калина, бръшлян и лоза) бележи алегоричното докосване-сливане с
другия.
Най-симптоматичният балкански автор на литературни
мостове обаче безспорно е Иво Андрич. В заглавията на Андрич,
посветени на мостове, се залага на разрастването на символиката
до степен на „екзистенциален копнеж”.
„Мостът – твърди той – дискретно символизира
протегнатите ръце..., които докосват предмета на своя
копнеж, които достигат другия бряг.”831
Балканските литератури – в лицето на Исмаил Кадаре и
Иво Андрич – мислят моста в контекста на (не)сбъднатата
колективна утопия на общностния дух. В българската литература
тази (не)сбъднатост се символизира чрез строежа на храма.
Мостът може да бъде и храм. Тук, на Балканите, общи храмове
нямаме, но затова пък имаме мостове... Те са проблематичните ни
830

По това, твърдят, си приличаме с албанците и тяхното почти враждебно
отношение към морето. Липсата на солидна маринистична литература и
изкуство в една култура е сигнал за този тип мислене.
831
Игов, Св. Иво Андрич – творческо развитие и художествена структура.
София: БАН, Марин Дринов, 1992, с. 116.
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колективни градежи отвъд постулатите на религиозната вяра. И
за тях обикновено сме заплатили високата цена на собственото си
вграждане. Очевидно литературната топика на моста е органично
свързана с представите, дефинирани от другите устойчиви
балкански мотиви – за Вграждането и за Неразделни.
Балканските версии на мотива за Вграждането.
Навсякъде в балканския фолклор вградената жертва е жена – найчесто съпруга или годеница, а в албанските версии тя може да
бъде доброволно отиващата към смъртта сестра на майстора.
Жертвата от любов към брата е популярна и в гръцките варианти,
при това съвсем неслучайно, защото, както отбелязват и М.
Арнаудов, и Ив. Шишманов, именно „силната привързаност на
сестра към брат у гърците”832 функционира и спрямо този мотив и
обяснява алогичността на суицидната жертва. Така митът за
Вграждането тук на Балканите (а го има и в европейските
култури) функционира в единен комплекс и с мита за Неразделни,
и в инцестния комплекс.
В сръбските песни Майстор Раде Неимар вгражда
Гойковица млада невеста и тя моли да оставят прозорци, през
които очите й да виждат слънцето и собственото й дете, което тя
да кърми. (В този план може да се потърси аналогия с така
популярния мотив за Гроба с прозорци, интерпретиран от Пенчо
Славейков в „Псалом на поета”.) В някои румънски версии,
докато я вграждат, на булката й е заповядано ритуално да се смее.
А когато е пожертвана, тя повлича и майстор Манол със себе си в
смъртта – той потъва от мъка във водите на реката, а останалите
коварни майстори са наказани заради лъжата си. Но като „найдревна и в известен смисъл прототип на всички останали” е
гръцката версия на мотива за Вграждането, категоричен е М.
Арнаудов 833 , и с лекота разрешава безплодните спорове (между
Шайняну, Махал, Шладебах, Стоилов) за преимуществата и
първенството на „варварските” пред „меките, нежни” версии на тази
832

Арнаудов, М. Студии върху българските обреди и легенди. София: БАН,
Марин Дринов, 1972, с. 395.
833
Арнаудов, М. Студии..., с. 351, 375, 379-382. Стоилов също е категоричен, че
родината на мотива е Гърция. – Стоилов, А. Периодическо списание, І, ХІІ, 1902, с. 210.
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легенда. Като че ли може да има нежен вариант подобна ситуация?
Така или иначе, от Гърция този мотив се разселва на югозапад,
югоизток и север, подложен на процеси на амплификация и
симплификация, на трансформации..., движейки се ту към реализма,
ту към фантастичното834. Българските варианти ще заемат поради
своята география именно „централно място в движението на
поетическия мотив” 835 , отбелязва Арнаудов. Но затова ще стане
дума по-нататък...
Гръцките варианти разказват за жената на майстора (в
Епирския вариант той е майстор Яни, а тя – Янка), която слиза в
подножието на средния свод на моста да търси изпуснатия златен
пръстен на майстора. Когато срутват камъните и варта върху нея, тя
кълне предсмъртно: „както трепери сърцето ми, тъй да трепери и
мостът, както плаче детето ми, тъй да въздиша реката,/ както падат
сълзите ми, тъй да падат и пътниците...”836 И само опасението, че
брат й може да е сред тези пътници-жертви, ще я разколебае да
промени клетвата си: „Както държат коленете ми, така да държи и
мостът...” (Трапезундски вариант) 837 или „желязо е сърцето ми, като
желязо да е мостът,/ желязо са косите ми, като желязо да са
минаващите...” (вариант от Керкира) 838 . Вградената невяста слива
тялото си с моста, накитите си дава на славея, косите си – на
кукуруза, за да не сподели никоя участта й, което е алюзия с
превращението в Световното дърво, с вегетативния анимизъм
(Критски вариант839). Мостът е проект на света, а човешката жертва
е неделима част от мирозданието. Всъщност, общуването с другия
само по себе си е вече жертва. И то, също като строежа на мост,
изисква себеотдаване, отказ от себе си.
Андричевите
Мостове.
Ненапразно
западните
пътешественици определят Мостарския мост над р. Неретва като

834

Виж: Арнаудов, М. Студии..., с. 338.
Арнаудов, М. Студии..., с. 436.
836
Арнаудов, М. Студии..., с. 351.
837
Арнаудов, М. Студии..., с. 357.
838
Арнаудов, М. Студии..., с. 353.
839
Арнаудов, М. Студии..., с. 355.
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„най-красивият на целите Балкани и в света” 840 . Съществува
хипотеза, че мостът в Мостар е дело на римляните или пък на
османците. Съществува и лингвистично тълкуване на Мостар: Moststar (стар мост). Наричат го още мостът на Мимар Синан (по-точно
на Мимар Хайредин, който е негов ученик), мостът на султан
Сюлейман или мостът на мъченика Раде. Мюсюлманите в Мостар
разказват легендата за красивата Мара Леховиня, жената на
Проминския крал, която Сюлейман се заклел да целуне жива или
мъртва. Кралят заповядал да я обезглавят и да хвърлят тялото й в
реката. Но се случва невъзможното – някой си Хусо от Мостар
открива трупа и главата на красавицата и ги занася на султана. След
като целува мъртвата Мара, Сюлейман сбъдва желанието на Хусо и
строи два моста – един над река Неретва и един над Дрина във
Вишеград. Има и православна легенда: тя е за архитекта Раде, който
спечелил свободата си с делото на своя живот – издигнал моста,
отвоюван от злата Вила, феята на планинската гора, като вградил
влюбените Стоя и Стоян841 в основите на градежа. Мостът, освен
изпитание пред другия, може да бъде и награда. Именно тази
легенда харесва Андрич, за да оркестрира мотива си и да го вгради в
своя роман „Мостът на Дрина”.
М. Арнаудов цитира други версии, очевидно
контаминирани по-късно от Андрич. Това е босненската
(Вишеградска) народна песен за Мехмед Паша (Соколович),
който намислил „по Босна хаири да прави.../ да съгради на Дрина
кюприя”. Майстор Митре бил главéн. Нагазил той в реката, а
вила оплела коси в предните крака на коня му; той я пожалил, а
тя обещала да му помага. Посъветвала го: „Vec’ prošetainiz polie
zeleno,/ te uhvati Stoju u Ostoju. Te uzidaj u cùpriju kulu…”. След
което с няколко товара сребро, изсипани в реката, майсторът се
наплатил със злите сили. Има и херцеговски вариант, според
който майстор Раде разсича косите и ръцете на злите вили, които
840

Твърдят го: Trevor, R. My Balkan Tour, R. West. Black Lamb and Grey Falcon Виж: Йезерник, Б. Дивата Европа..., с. 215, 225-227.
841
А мотивът е безброй пъти оркестриран: в основите на моста се вграждат живи
близнаци Стоя и Остоя или пък трупа на мъртво дете, на друговерец - мюсюлманин
или евреин и т.н. – Виж: Йезерник, Б. Дивата Европа..., с. 217-218.
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са запречили реката, но е нужна и жертва, за да бъде здрав
мостът. Раде спасява от побиване на кол всички майстори, като
измолва от крал Милутин децата му Стоя и Остоя, и те били
вградени в основите на строежа842.
В есето си „Мостове” Иво Андрич пише:
„От всичко, което човек издига и гради в нагона за
живот, в моите очи няма нищо по-добро и по-ценно от
мостовете. Те са по-важни от къщите и по-свети от
храмовете, защото са общи, към всекиго еднакви, полезни,
издигани винаги с мисъл на място, където се кръстосват
най-много човешки потребности, те са по-трайни от
съграденото и не служат на нищо, което е трайно и зло.”843
Мостът като образ, знак, идея и вдъхновение ще
преследва Андрич в цялото му творчество и, разбира се, венецът
на мостовете му ще бъде романът „Мостът на Дрина”. Мостът на
Дрина се превръща от огромен балкански комплекс от идеи, във
велик символ, в химера на победата над вечността, в илюзия за
величието на една малка нация. Не на последно място – в
сбъднатия блян за балкански роман, някога. Във възможната
сладка заблуда (може би) на мултикултуралната идея днес.
На западния читател Андрич изглежда дистанциран и
екзотичен, твърди Силия Хоуксуърт 844 (една авторитетна
съвременна изследователка на Андрич, широко позната в
англоезичната литература). Особено на онзи, който не познава
аромата на Изтока в стълкновението му със Запада. Сам писателят
твърди, че е роден в най-мрачния ъгъл на Европа. И, може би, точно
заради това, той сътворява най-яркия символ на срещата между
мрака на ъгъла и светлината на континента, добавяме ние, и така
клишето „ъгъл”, „мрак” се превръща в „мост”. А мостът е „сборният
842

Арнаудов, М. Студии върху българските обреди и легенди. София: БАН,
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пункт на Изтока и Запада”, по думите на Андрич, защото самата
Босна е „малка страна сред световете”. В творбите на Андрич
откриваме
следните
противоречия
на
балканския
мултикултурализъм: кои са автентичните, родени тук мюсюлмани,
кои са турци, кои босненци-славяни, кои – наследниците на ереста
на богомилството; защо е факт предпочитанието на родените
босненци-дуалисти към мюсюлманството, а не към католицизма,
например? Още Р. Мънро, от гледната точка на пътешественикописател, говори за видимото объркване на културите при вида
на хората, населяващи Босна. Босна представлява интересен
колаж от кринолини, бомбета и фесове, минарета и куполи, а
молитвата на мюезина е естествен отговор на традиционната
славянска песен. Празниците, кулинарните картини, модата на
дрехите – всичко в Босна говори за това смесване на култури. А.
Евънс говори за важността на Сараево и пътя Сараево-ИстанбулДамаск. Градът Сараево е осеян с катедрални куполи и минарета
на джамии, като че организирали свой турнир – в надпревара към
небето, а редуването на джамии и бани, на стройни европейски
улици му придава причудлив пъстър облик. Това е и босненският
пейзаж на Андрич845.
„Истинската история на човечеството се съдържа в
легендите му – казва Адрич при връчване на Нобеловата
награда – и чрез тях е възможно да се отгатне, ако не и да
се открие истината за значението и смисъла на човешкия
живот. Има няколко основни легенди на човечеството,
които изясняват извървения от него път, в тях се чуват
гласовете ни, те сочат посоките ни. Това са Легендата за
падението и пропадането на човешкия род, Легендата за
Потопа, Легендата за Човешкия син, разпънат, за да спаси
света, Легендата за Прометей и открадването на огъня.”846
Подобно на Борхес, и Андрич събира мъдростта и
наративния апломб на човечеството в четири истории. Старите
легенди, твърди Андрич, стимулират създаването на нови и нови
845
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разкази, които да обяснят съдбовното ни развитие... и се предават
до безкрай от човек на човек. В „Мостът на Дрина” Андрич
описва както привидно безметежното спокойствие на времената
на турското управление, така и очевидното бурно развитие на
Босна, благодарение на емиграцията и движенията на хора зад
граница, провокирана от различните войни. Той изтъква ролята
на образованието, търговията и сдружаванията за навлизането на
новите идеи – от европейските университети към малките
градове.
Дрина е онази древна река, разположена изцяло в земите
на Босна и Херцеговина и съставляваща неизменна част от
границата между бившите югославски републики. Това е знак,
подчертава Хоуксуърт, защото нейните брегове представляват
буквалното разделение между Изтока и Запада в този
чувствителен към войните регион. Още в 1566 година по този
начин мисли самият Велик Везир Мехмед Соколлу – трябва да
бъдат свързани източните със западните земи на империята.
Неизменното сърце на романа е Мостът. Дори когато всичко се
променя и пропада, мостът остава неизменен. Той се превръща
във фокусна точка на съвместния живот на сръбски православни,
босненски мюсюлмани, римокатолици и евреи. Всички те
буквално живеят и дебатират „нещата от живота” върху двете
издигнати малки тераси-капии на върха на моста. Мостът е
неизменен свидетел на всичко, което сполетява жителите на
града – хармоничното съжителство, нарушено от войни, битки и
стълкновения, пожари и наводнения, опити за взривяване на
моста, промените при строежа на водопровод и релсов път.
Драматично е значението на моста във времената след
изграждането му. Според легендата847, залог за успеха на моста е
вграждането на сръбските близнаци (става дума за децата Стоя и
Остоя). А мотивът за жертвата на близнаците, които са гаранти за
у-стоя-ването на строежа, за успешното моделиране на света –
847

А легендата аргументира колективната памет за мъдростта, кодирана в
каменния надпис върху централната каменна плоча на моста, посветена на „найвеликия сред мъдрите на своето време и във времената” – Мехмед Паша
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разполовен и отново сдвоен, събран (ще добавим ние), се
превръща очевидно в лайтмотивен фундамент на балканския
литературен патос. Другостта и двойничеството като
диалектическите дихотомии на балканската космогония, но и
въобще на човешката екзистенция, се оказва темата на темите
в балканските литератури въобще.
За смисъла на човешкия живот в красотата на творението,
събрано в образа на Моста, говори Е. Джой848. В началото на 90те години обаче творчеството на Андрич последователно се
възприема от официалната конюнктура на сръбския
национализъм „на нож”, двояко, заради събитията в Босна.
Пораждат се нонсенсни тълкувания на неговите литературни
творби. Относно критическата рецепция, цензурата и
идеологическата реторика на 90-те години спрямо творчеството
на Андрич и псевдоидеологическите нарочни тълкувания на
творбите му в диаметрално противоположни контексти говори
Радмила Горуп, която е склонна да мисли творчеството и
вдъхновенията му и през призмата на психобиографизма и новия
историзъм. Тя също успоредизира собствените си наблюдения с
критичните концепции на Мухсин Ризвич по отношение на
„враждебния” образ на босненските мюсюлмани в творчеството
на Андрич. Формалните обвинения спрямо Андрич в
„измисленост” на литературните истории в романа „Мостът на
Дрина” и на голямата история въобще са повече от безпочвени,
твърди Радмила Горуп. Защато добре знаем каква е всъщност
природата и какви са функциите на художествената литература.
Останалото са политически употреби на историята чрез
литературата 849 . 90-те години са удобно време за оспорване на
литературните митове, но и за раждането на нови на основата на
злословия. По повод на „Травнишка хроника”, например,
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Goy, E. D. The Work of Ivo Andriс. // Slavonic and East European Review
41/1963/ р. 301-326.
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332

творчеството на Андрич се чете в призмата на ксенофобията,
сепаратизма и демонизирането на мюсюлманските характери850.
Впрочем (изследователят Б. Ракич цитира и коментира
преднамерените постановки на босненските критици и
изследователи Куртович, Филипович, Зулфикарпачич и Ризвич),
Андрич попада под обвинителните аргументи на късогледата
критика, облъчена от Енгелсовите постановки за литературата.
Тази критическа ниша твърди, че „Мостът на Дрина” представя
необективно историческата истина поради липсата на сюжетно
единно ядро. На всичкото отгоре се намесва и обвинението в
плагиатство конкретно заради експлоатирането на сцената с
мъченическата смърт на Раде, която се приписва на египетския
мъченик Сюлейман ал Халеби (публикувана в „Сараевски лист”,
на 7 май, 1915 г.). Това е роман, твърдят злонамерените
изследователи, „пълен с религиозна омраза и националистическа
отрова”, който „измисля историята” и обстоятелствата, буквално
„не предлага никакви исторически прозрения” и манипулира
читателското съзнание, като „фрагментира” етническия дух.
Хиляди страници са посветени на отричането на Андрич и
охулването на творчеството му като опортюнистично и
ксенофобско, включително и с методологията на теорията на романа
и на психоаналитичната интерпретация 851 . Всъщност Андрич
изобщо не злоупотребява нито с посоките на мултикултуралното
мислене, нито с илюзията за етническа „хомогенност”, „братство и
единение”. Нима би мого да има подобно нещо на Балканите?
850
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Паралелни обвинения в липса на исторически прозрения, а и
плагиатство, спомняме си, че претърпява и Вера Мутафчиева със
„Случаят Джем” в края на 60-те. На преден план отново излиза
въпросът кои сме ние сред другите, кои са другите, въобще има ли
други на Балканите? Възможни ли са трайни съжителства на
различията, в чиято трайност различията престават да бъдат такива?
Така ли е и в човешката общност, подобно в света на литературните
идеи? Оказва се, че модерно направеният роман, независимо в коя
епоха е създаден той, е предизвикателство спрямо всяка конюнктура
и притежава двоякото острие да оперира с историческото съзнание и
националната идентичност, с естетическото въображение. Той ги
отрезвява, развива, освобождава.
Диаметрално противоположни на ксенофобските прочити
на Андрич са англоезичните критически отзиви (Р. Алекзандър,
Уотчъл, Помер, Ернст, Уинстън, Хоуксуърт 852 ) за Андричевото
творчество. Според тях той е мъдрецът, който разказва с любов за
съседа, за мюсюлманския друг, той е философ и моралист, който
проповядва и не мрази, той е живото въплъщение на
етнокултурния синтез на Източна Европа, към който Западът
храни известни резерви. А темата за различието намира своето
потвърждение и в оригиналния жанров и стилистичен изразрепрезентация на самия автор853.
Преди „Мостът на Дрина” и есето „Мостове” Андрич
пише разказа си „Мостът на Жепа” (1925 г.), който разказва
история, подобна на детството на Мехмед паша Соколович.
Такава е съдбата и на Великия везир Юсуф, когото отвеждат от
родното босненско село на девет години. Единственият дървен
852
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мост (и възможен път до Вишеград) над река Жепа е отнесен от
придошлата река. Каменните зидове на бъдещия мост пък се
срутват върху италианския майстор, дошъл от Цариград. След
много перипетии блесва над водата и чудната плетеница от греди
на моста:
„строен и бял, в изящна дъга извит над реката” и „сякаш
двата бряга бяха изхвърлили две разпенени струи вода, а те
се съединили в дъга да бдят над водната бездна.” Жепа се е
оставила „да й сложат мост” и така обяздена, тя „гърголи
укротена в своя полет...”854
Подобно на буен кон, на митична птица, на укротена
стихия. Жертвата, вградена в моста, е здравето на майстора – още
нестигнал в Цариград, той умира от невярна болест. Оставил е обаче
паметен надпис на моста: „За радост на поданиците. Слава на
Юсуфа и на двата свята”. Световете на земята и стихиите (вода и
въздух), световете на правоверните и иноверците, на свои и чужди.
Показателен обаче е урокът на съдбата и менливостта на времето –
Юсуф изпада в немилост пред падишаха и изтрива собственото си
име от горделивия надпис на моста, като го перифразира в
окончателния му вариант за историята: „В мълчанието е
сигурността” 855 . Подобна шекспировска постановка на сюжета в
балканската му редакция звучи повече от предизвикателно,
именно защото не останалото е мълчание, а останалото след това
ще пребъде в словото, в разказаната история за моста.
В „Травнишка хроника” на Андрич темата за пътищата и
мостовете на общуването е дефинирана през погледа на другия.
Двамата чужди консули Давил и Дефосе коментират:
„... днес в Европа няма друга такава страна без пътища
като Босна; в тази нещастна страна пътищата не се запазват и
не траят дълго, като че ли сами се рушат. Тези хора не искат
да имат пътища, дори и в тяхно съседство. (…) и турците, и
християните, от различни подбуди, еднакво са против
създаването и поддържането на каквито и да били
854
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съобщителни връзки.” И това е така, защото „колкото по-лош
е пътят, толкова са по-редки турските гости. (…) дори и
когато турците оправят пътя, нашите хора го разкопават и
развалят още при първия дъжд или сняг. Така поне донякъде
отклоняваме нежеланите гости.”856
Мостът е възможност за път, липсата му в тревожните
времена е равносилна на покой. Мостът е компромис, който
изисква сторване на грях, някакъв отказ, жертва. Този мотив за
разрухата и градежа, който има нужда от жертва, ще се превърне
в тема на романа „Мостът на Дрина”. Мотивът е взет от мита за
Вграждането, той ще възприеме статуса на едно от найвековечните, устойчиви повествователни конструкти в
балканските култури въобще. А през погледа на френския консул
Дефосе в Сплит („Травнишка хроника”) на Балканите въобще
човек се чувства „като вграден” в постоянна несгода и
безпокойство, стегнат в „невидимия обръч” на съмнения и
непостижими усилия. Стегнат в обръча на Изтока. На
безвремието и глухото равнодушие. Поради липса на път.
Подобно е усещането на човека, затворен между каменните
зидове на затворническата килия. Андрич се вълнува от темата за
свободата и трескаво търси разнообразните континуални
превъплъщения на локусите затвор и каменен мост. Такава линия
предначертава още „Прокълнатият двор” (1954 г.) като „своеобразен
жанров и проблемно-тематичен синтез в Андричевото творчество”,
снабден със съответните акценти и маркери от лирикомедитативното към епическото в различните му творби от
различните му периоди. Затвореното „сводесто пространство”
въобще в текстовете на Андрич Светозар Игов определя като
устойчив „хармоничен и симетричен модел в композиционните
структури на неговите творби”, където може да се открият
„паралели с мостовите и сводести конструкции” 857 , но и с
цикличността като конструктивен белег на неговото креативно
въображение, предполагащо повторенията. Игов дава конкретен
856
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пример за вероятен първообраз на романа за моста още в „Мостът
на Жепа” (1925 г.), превърнал се в реален „конспект на бъдещия
роман” и сподирен от есето му „Мостове” (1933 г.)858. А животът
върху мостове или в тъмници е подобен. Така поне дефинира
съдбата си другият, чуждият, лекарят Джовани Колоня в изповедта
си пред Дефосе в „Травнишка хроника”:
„Никой не знае какво значи да се родиш и да живееш на
ръба между два свята, да познаваш и да разбираш еднакво и
единия, и другия, а да не можеш да направиш нищо те да се
разбират и сближат, (...) да останеш завинаги чужденец, с една
дума, да живееш, но като разпнат, като жертва и мъченик...
Това са хората от границата, духовна и физическа,... Това е
онази ивица между морето и сушата, осъдена на вечно
изменение и неспокойствие...”859
И независимо дали тази ивица суша е „тъмницата” на
Травник или на Босна, или на Балканите въобще (Игов), тя носи
амбивалентното усещане за отчаяние и надежда.
Ако в „Травнишка хроника” важен е погледът на другия, в
случая това е западният човек-дипломат, то в „Мостът на Дрина”
като че ли чужденци няма, липсва представата за другост, защото
граничното пространство върху моста над реката се усвоява от
всички и приобщава всичко и всички. Омразата, враждите,
ксенофобските ерупции на историческата драма са само
привидният пласт на творбата, в която „историята е превърната в
игра”, и нито съжителствата са чак толкова „хармонични”, нито
потисничествата – така „абсолютни”. Набитият на кол Радисав
обаче е не по-малко покъртителен образ от Али ходжа, който на
финала на романа не успява да преживее взривения мост.
Гледката взривява собственото му сърце, а погледът му угасва,
вгледан за последен път ... в пътя. Смъртта на балканския човек е
представена като стремително изкачване. Подобно изкачване
предприема Али ходжа пред смъртта:
„Да можеше само да поеме повече въздух, да не беше
пътят така стръмен..., да можеше да види някой от близките
858
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си... Само че сега няма спасително пробуждане. Разтвори
широко уста и усети, че очите му изтичат от главата му.
Стръмнината, която до тоя миг непрекъснато растеше, се
приближи съвсем до лицето му. Цялото му зрително поле се
запълни от твърдия просъхнал път, който се превръщаше в
мрак и го обгръщаше цял.”860
Затваря се сюжетната парабола на романа: така от двете
страни на моста, в началото и в края на каменния му живот, са
вградени скъпи жертви – на християнина Ради и на
мюсюлманина Али. На Майстора и Учителя (защото ходжа
означава учител).
Всички житейски и митологични ситуации, разиграни на
моста, разположени посред множеството песни, легенди и
истории, разказани и изпети на моста и за моста, моделират
„драматургията” на творбата, в която съдбата на героите в
историята се предопределя от градежа. Той е повествователната
рамка на творбата. „Това може би дори не е роман, – допуска
Йомер Тюркеш – а романс, посветен не на един конкретен народ
или общност, а на една страна, родина.”861 И тази формулировка в
духа на жанроложката типология на Нортръп Фрай 862 , а и на
Памуковата метафора на любовта между Изтока и Запада,
вместена в реална литературно-жанрова традиция, очевидно се
оказва важна не само за турската, а и въобще за балканската
рецепция на тази ключова за Балканите (не само защото е
Нобелова) романова история, разказана от Андрич. „Мостът на
Дрина” е този балкански роман, през който се мисли
литературната ни концепция за историята, за функцията на мита.
Това е роман на „идеята за прехода” и сбъднатия
„трансцендентален копнеж” 863 . Със своята поредица от
„новелистични”, „мозаечни повествования, обединени около
860
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историята за Моста”, той добива вид на „белетристичен
компендиум и енциклопедия на историческия живот в Босна”864.
Този роман е дефинитивен в представите ни за модерен
литературен епос на Балканите.
Сюжетите на Моста. Функционално и композиционно
проникнат от идеята за всеобщност, образът Мост в този роман
обгръща безбройните съдби човешки и исторически в големия
разказ за съдбата на един град в протежение на няколко века. Във
вставно-новелната композиция на романа (по думите на М.
Богданович) изпъква свързващото звено на хронотопа – Мостът,
носещ прословутия „дъх на фатализъм, така типичен за
мюсюлманския свят”, но и за фолклорната балканска традиция.
Тук са вплетени легенди, разкази и песни за Крали Марко 865 и
Алия Джерзелез, за смъртта на мъченици, за градежа на мостове
и ханове, цитирани по приписки, хроники и устни разкази. Тук
присъства фолклорното самосъзнание, чувства се духът на
„епическия фолклорен колектив” и се чува „сладката тишина на
турските времена...” 866.
Пред очите ни се възправя белият каменен мост с
единайсет широки свода на фона на черните каменисти планини.
Под него тече зелената Дрина867, над него пламти южното небе.
Мост към Рая. Мостът сключва дъга, съединявайки двата края на
пътя за Сараево. „Само още два такива има в царщината”, казвали
в старо време; мостът е „дълговечният корен на градчето на
864
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вода” 868 . Най-важната част от моста е капията – вратата към
простора на света, издигната „като корона в средата... между
небето и земята”, а под нея е всичко онова, което „мътната вода
отнася” 869 . Тук ще се разгърнат сюжети и драми, тук ще се
ситуира животът за столетия.
Жителите на градчето буквално живеят на моста, тук се
споделят влюбени погледи, тук възникват спогодби, свади,
сдобрявания и облози, оттук преминават шествия, кервани и
кортежи на сватби и погребения, оттук минава и холерата. Тук се
продават плодовете на благодатната земя, дрехи и оръжие, тук се
пият горещи кафета и салепи. Мостът е сцената на „преходните
човешки страсти и нужди”870. Мостът е и ешафод – на издигнатия
дървен чардак се извършват екзекуции, а профилът на
екзекуторите е разностилен. Също като на осъдените. Също като
вкусовете на живота. Дебелият анадолец Хайрудин, палачът с
груба и тежка ръка, и бръснарят Мушан, с по-леката ръка, „като
бостанджии, които обхождат своя бостан”, оглеждат реда на
изложените на слънце, побити на колове глави (един така познат
мотив от Йовковия разказ „Юнашки глави”) и ... отново лягат под
сянката. Нещо толкова естествено за балканската душа е
насилието и смъртта, те са част от всекидневните грижи. Тук, по
тези географски ширини, насилието пише история.
Мостът образува цял завършен култово-ритуализиран, но
и всекидневен комплекс, състоящ се от път, кафене, софа, чешма,
с вградена върху нея каменна плоча с паметен надпис. На моста
се пеят песни, „а песента е най-добрият начин за забрава, защото
в нея човек си спомня само онова, което обича” 871 . Затова и
песента лекува. На моста се разказват легенди – отново за моста.
Като легендата за двете близначета Стоя и Остоя, които майстор
Раде уж бил вградил в средните стълбове, за да устои строежът
му на времето. Затова, разказва легендата, по стълбовете на моста
за изрязани „слепи прозорци”, където диви гълъби вият гнезда, за
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спомен от дадената майчина жертва. През тези отвори майката
кърмела своите деца, а тънки бели струи от кърмата й се стичали
по отворите. Пак там, в сводовете, е вграден пияният Хамид
Арапинът, за да не може да избяга.
Поредица легенди буквално връхлита лавинообразно
сюжетното начало на Андричевия разказ. Такива са митът за
старото време на юнаците с великански ръст, „когато камъкът
бил мек и незрял като земята” 872 , а по повърхността му се
отпечатват следи от копитата на Крали-Марковия Шарколия. Или
когато Джерзелез Али прескочил брега и потънал във водите на
реката, а дервишът шах-Турхания загинал в бой и „гробът му е
тук някъде”.
Летоброенето в историята на Андрич се разделя на преди
и след построяването на моста. В началото на новото летоброене
стои историята за малкото момче от село Соколовичи, взето в
кръвен данък, сподиряно от безчет такива като него и стотици
разплакани майки. Аналогична на тази история впоследствие ще
се окаже и картината на изпращането на новобранците от
градчето във Виена. Андрич разказва кинематографично и
драматично. Чертае контрапункти, прави постоянни аналогии,
разказва
лайтмотивно.
Проспективното
уточнение,
че
десетгодишното мургаво момче ще се превърне в султански зет и
велик везир („капудан паша, пълководец и държавник със
световно значение Мехмед паша Соколи, който на три
континента води победни войни”873), всъщност е обосновано от
приказно-митологичното му посвещение. В погледа му завинаги
се запечатват черните скалисти брегове и опасният брод през
реката. Дрина се превръща в Ахерон, а от този спомен завинаги у
него остава усещането за студ. Мехмед паша е призван да
построи мост над тази река и това е по-важно от всички негови
политически победи. Малкото момче преживява инициацията на
път през воден брод и се превръща в юнак, а „черната бразда,
която минава през гърдите и ги разсича с познатата от детинство
872
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болка” 874 , ще се трансформира в бялата бразда на градежа на
каменния мост.
Този градеж още в самото начало се оказва прокълнат.
Нито Абид ага успява да се справи със сила, нито по-първите
турци – с убеждение и спокойствие. Амбицията е „да се вдигне тук,
на Дрина, нов Стамбул” 875 . Мостът е заплаха, той свързва
враждебни светове (а те са враждебни именно заради своята
амбивалентна познатост-непознатост) и затова християните го
рушат. Абид ага е демоничният майстор на злото, който с рушвети,
закани, гняв и мъст, насилие и ангария, се опитва да стори
невъзможното. Не надмогва природните стихии – вълшебната река
приижда мътна и бясна и отнася всичко, не успява да се справи и с
човеците. Титаничният сблъсък между агата и Радисав от Унище ще
се разгърне на фона на митичните песни и слухове за приказни
легенди: черногорецът нарежда на гусла песента за цар Стефан,
презвитер Михайло и сестра Кандосия, работниците от градчето
пускат мълвата за вила-бродница, скрити зад която, те рушат
скелето и не дават да се вдигне мост над Дрина. Вярата е градеж,
градежът е вяра. Мълвата за Стоя и Остоя, родени от Девата
(малоумната девойка – сирота Илинка) карат Абид ага да повярва в
езическата легенда и той, правоверният, грях ще стори. Легендата
за вграждането носи изначално усещането за съмнение и грях:
така и между хората „непрекъснато се плетяха и вълнуваха
неразбираеми чувства на омраза, отвращение, страх и
недоверие..., надумани от шейтана”876. Защото жертвата иска след
себе си нова и нова жертва.
Поредица от вграждания и жертви, съмнения,
предателства и клетви очакват бъдещия мост. Жив набит на кол,
Радисав ще умира с дни, изправен там, като че взидан на моста,
зловеща статуя на дързостта, и всички очакват предусетения край
на „тоя чуден човек, който се рее над водата, сякаш застанал за
скок”877. Цялата история на Радисав е обвита в легендата. Такова е и
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своеобразното разпятие-побиване на тялото му, застинало като
истукан паметник на моста (алюзия с вграждането), и тайното му
погребение, и мълвата за неговото великомъченичество, и
полудяването на предателя Плевляк. „Жените приказваха, че
погребали мъртвото тяло на нещастния Радисав под Буткови скали и
че нощем от небето падала силна светлина над неговия гроб: хиляди
запалени свещи, които пламтят и трептят в дълга редица от небето
до земята.” 878 В историята на Радисав ще добавим поредната
междулитературна комуникация на Андрич с Йовков, проявена
конкретно в мотива за спуснатите от небето запалени свещи от
разказа „На Игликина поляна”, но и в последвалото развитие на
романовия сюжет на „Мостът...” – с онези Йовкови чудаци, познати
ни от „Последна радост”, „Другоселец”, „Серафим”. Такива
Андричеви типажи са пияницата-несретник Чоркан, но и
множеството безделници, фантазьори, страдащи от нещастна любов.
Такава е красивата Фата, която се хвърля от моста в деня на сватбата
си (аналогиите с Женда, Божура и Тиха от Йовковите
„Старопланински легенди” са прозрачни), а образът на хотелиерката
Лотика е абсолютната реплика на Сарандовица от Антимовския хан.
За това ще стане дума след малко.
След смъртта на Радисав, строежът продължава под
господарството на Мисир Баба и майстор Антоний от Далмация, а
християните продължават да таят „потайни мисли” и да пожелават
неуспех на начинанието. Злите помисли привличат злото,
следващата вградена в моста жертва е младият негър от Улцине,
затиснат от каменния блок, когото цялото градче пожалва. Втори
Арапин оставя тялото си в градежа. Чуждата жертва се оказва поценна от своята. Тогава духовете на моста се успокояват, хората
празнуват с хорá и песни, с пищни гощавки и е нужно само ново
чудо, което отново да привлече вниманието им. Някак неусетно,
градчето свиква да бъде център на мирозданието. През него
преминава важен път и кервани, около моста се съгражда
кервансарай и хан, а паметна плоча в чест на справедливия мъдър
везир, благодарение на когото завършват моста, остава да
878
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удостоверява истината. И изговорените проклятия се превръщат в
благословии. Малко след това поредна, най-скъпа жертва на
„вграждането” в стените на моста ще стане и самият паша
Мехмед Соколович, убит от наемник дервиш. Себапът от него
обаче вече е многократно сторен.
Първите стотина години изминават почти като сън в
романа-епос на Иво Андрич. Като в сън преминават наводнения,
бунтове, войни – мостът е границата между светове, територии и
време. Мостът осъществява еквивалентните връзки, той е
аналогията между своето и чуждото. Тази градивна балканска
философия има своите еманации – обикновено в легендите и
народните песни. Ето една от множеството, изпети в романа:
„Когато Али бей – млади бей се биеше,/ девойка му
байрак носеше –/ Когато Георги – млади бей се биеше,/
девойка му байрак носеше.”879
От двете страни на границата, на моста между вери и
култури, животът протича по еднаква логика. Едни и същи са и
героите ни, и имената на пътищата, и атрибутите ни, и названията
на каузите ни, и развръзките на съдбите ни. Сама се налага
аналогията между името на героя Гьорг и Байрактарския път на
бесата от Кадаревия разказ, с който започнахме. В тази велика и
чудна борба между вери и народи, отбелязва Андрич, а всъщност
за себенамиране в уредбата на света, „противниците си
отнемаха... жени, коне и оръжие, но и песни. И много стихове по
тоя начин минаха от едни у други като скъпоценна плячка”880. А
щом песните и легендите ни са общи – и каузата ни, и себапът ни
са общи.
В пъстрия балкански свят, оказва се, че чужди всъщност
няма. Срещу поп Никола седи Ибрахим молла и двамата
разговарят, двамата раздават мъдри съвети по равно, „като двама
души, които носят на душата си всички живи двуноги в градчето,
единият – тия, дето се кръстят, а другият – ония, дето се
кланят”881. В края на ХVІІ век из Босна се пее, шепне и говори за
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„Маджарско, което турската войска след стогодишна окупация бе
почнала да оставя”882. Погледът от Балканите е насочен натам с
надежда, че има край теглото, сигурно и затова Маджарско дълго
време се мисли като част от територията и духа на полуострова,
титулува се като балканско място883. Носи се мълвата на времето
и отлитащите десетилетия, че границите на империята оттук
насетне непрестанно ще се променят. Интересно е, че те винаги
се очертават от водната межда: реките Лим и Дрина, а дори
„казват, че няма да мине и един човешки живот, и границата ще
отиде чак на Карадениз, на петнайсет дни път оттук”884.
Времето се измерва според митичната хроникална логика
на цикъла, на геометрията на култовото разчертаване на
сакралното пространство на своето. При Андрич това се случва
посредством родните реки, те са пътищата, а морето е далечната
граница на чуждостта. Моментално се поражда аналогията с
Яворовия кървав кръст, разчертал реките и моретата на целия
полуостров, амбициозно усвоен „от Дунав до Егея бял/ и от
Албанската пустиня до Черноморските води”. (Странно, дали
някой някога повече дръзва да нарече някъде Албания
„пустиня”?)
С оттеглянето на турците от Маджарско обаче запада
кервансараят на Вишеград, който Дауд ходжа се опитва да спаси
– отново за себап, за градчето, за пътя и за хората. Сам плеви
бурена и поправя счупените керемиди на покрива му, там един
ден го настига и смъртта. Срещу нея не въстава нито времето,
нито славата на великия везир, нито съдът на историята.
Преждевременно запуснат, се руши и Каменният хан, но „мостът
си остана същият и непроменен, свързваше раздалечените
брегове... както в първия ден”885. Сам той е свят, населен с живот,
882
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птици вият гнезда в сводовете му, тънки стръкове трева растат
между камъните и в хоросана му. И само циклите на голямото
прииждане на реката и наводненията на градчето променят хода
на времето. Водата е течащото време, наводненията са
приказната хала, мостът е короната на вечността, константата,
очевидецът, дъгата над всевиждащото божие око. Но същинският
човешки живот все пак е в покоя, човешкото съзнание някак
априори е склонно да не помни злото. Така поне мислят
вишеградчани.
Животът на моста продължава в полумитичния унес на
сказанието и песента за Фата Авдиагова (лайтмотив, който ще
отзвучава до самия финал на романа): красавицата – неродена мома,
за която достоен жених няма, за която приживе песен запяват и
някак естествено съдбата я повлича в своята необикновеност, а
животът й се превръща в песен и приказка. Не става ясно кого чака
и на кого се надява прекрасната Фата, но и на Наил бей, сина на
Мустай бей от Назуки, жена тя няма да стане. Посред сватбената
процесия тя стъпва на капията и скача от моста в реката.
Суицидният балкански комплекс оживява в Андричевия разказ,
паралелно с Йовковия „През чумавото” (въпреки че любовната
кауза на Тиха е разкрита, ясно е, че тя умира за любовта си). Каузата
на Фата се съдържа в свободния избор на личността: няма да го бъде
Вели Луг в Назуки да слезе. Но и в неизказания колективен избор
никога да не бъде преодоляна границата на гордостта в отказа да
бъде преминат мостът.
Започва Австроунгарската война с империята и мостът
„вече не свързва двата бряга, а всеки трябва да остане довеки на
тая страна, на която се е намерил в тоя миг” 886 . Тази
екзистенциална драма е разпознаваема в Йовковия разказ
„Вълкадин говори с бога”. Идването на новата власт налага нови
цивилизационни порядки. Смеховете и свободните разговори (на
неразбираем език) между мъже и жени се превръщат в
ежедневие. В тези нови времена се разиграва и една от найинтересните сцени в хана на Устамуич. Става дума за залога на
886
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карти, всъщност залог на имотите и душата на Милан
Гласинчанин с чужденеца. „Отуз бир” е съдбовната реплика на
чужденеца – един балкански Мефистофел, поставил на изпитание
хазартната страст във Фаустовското предизвикателство, което
преживява Милан. Въпреки това никой сериозно „не вярва, че
дяволът играе отуз бир и извежда из капията оня, когото иска да
погуби”887. Балканският човек е кълбо от страсти и противоречия,
конфликти и двубои – на първо място със себе си. Той е
едновременно скептичен, хазартен и суеверен. Премного
привързан към своето, той вярва, че всички нишки на съдбата се
заплитат в собствената му територия, че съдбата и „нейната
нишка тръгва от капията”. Накрая с щедър жест чужденецът
възвръща живота на смелчагата-грешник, дръзнал да играе на
хазарт с живота, да „играе със свое и чуждо, със самия себе си и
всичко около себе си”888. Милан не се хвърля от капията в реката,
облогът му е опростен, той ще преболедува своята страст и
падение и продължава живота си, преждевременно остарял и
помъдрял.
Съдбата заплита своите пътища на Моста, подобно водните
вили, които оплитат в косите си ревниво всичко, докоснало се до
реката. Заради своята наивност Федун щрайфкорът ще заплати с
живота си страстта по красивото туркинче с цветната шамия, което
се оказва коварната шпионка Еленка, превела по моста опасния
Яков. И тази история започва с несторен грях и завършва със
самоубийство, и в нея има състрадание и вяра, по-силна от
предразсъдъка. Поп Никола също върши грях, като опява и погребва
един униат, „чувствителният младеж със зла съдба, заплатил с
живота си няколкото пролетни мига на непредпазливост и унес на
капията”889.
Животът на моста и градчето продължава по старому,
въпреки че никой от младите вече не помни турските времена, а
„сприхавият маджарин или надменният поляк”, които отначало се
докосват като „капка зехтин във вода”, вече седят с часове заедно на
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капията, пушат „с дебел кехлибарен цигарлък като истински
вишеградчани” 890 и разговарят. Към тях ще се присъденият и
галицийските евреи ешкенази, които се заселват покрай испанските
сефаради тук. Ще се вдигне Цалеровият хотел, където ще властва
красивата Лотика, „вдовица със свободен език и мъжка
решителност” 891. Описанието й съвпада с онзи модел на женската
балканска хубост, който следват и Йовков, и Талев, и Ем. Станев, и
Д. Димов:
„стройна, пълна, с матовобяла кожа, черни коси и
огнени очи,... разговаряше сладко, смело, духовито, остро,
ласкаво, успокоително, със сипкав нервен глас,
преминаващ в дълбоко и разнежено гугукане.”892
В поредицата аналогични образи на Лотика можем да
подредим трите Сарандовици – Ния, Елисавета, Ирина, броят им
е неважен, същественото е вписано в реликтите на женската
хубост и нравствено-естетическия императив според балканския
етно-психо-географски вкус. В аналогиите между женските образи
на Андрич и образите от българската литература се таи и темата за
страстта, и Едиповият мотив за вечната тегоба и страст по
майчинството (осъществено или не) в комплекса на властната
майчинска и женска сила. Лотика е бляскавото, но студено видение
на анимата, жената еврейка с две (дори три – еврейско, християнско,
ислямско) лица, с вездесъщата сила и мъдрост. Най-неважното в
случая е, че тя е друговерка. Всички се отъждествяват с нейната
безпричинна грижа и любов – и пияницата Еюб, и Газда Павле
Ранкович, и неосъщественият й годеник Али бей Пашич, и
нещастно влюбеният в акробатката от пътуващия цирк – Чоркан.
„За всекиго Лотика намира подходяща дума, щедра
усмивка,... ням поглед, пълен с разбиране.”893
Аналогиите в този смисъл с екзотичния образ на
странната, смела жена, в чиято душа страдащият мъж открива
съпричастие и любов, отново се пораждат в посока на текста
890
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Йовков. Подобно на Чоркан, и учителят Палазов открива любовта
и състраданието в лицето на фаталната руса красавица и циркова
ездачка Елиза Шмит („Частен учител”) и тръгва с нейната
натоварена кола след пътуващия цирк. В очите на чуждата той
разпознава собствената майчина болка:
„...отвореният прозорец беше от стаята на госпожица
Шмит. Едната от тия бели ръце се подигна и повика
Палазова..., но сега той не можеше и да си помисли, че
отива на някакво тайно свиждане. Душата му гореше от
болка и все му се струваше, че си отива дома и срещу него
са насочени загрижените очи на майка му. (...) Той грабна
ръката, която го милваше и започна да го целува ... нещо
топло падна на ръката й и разбра, че това е сълза...”894
Тотален антипод на състрадателната Елиза пък е Етелка –
жестоката въжеиграчка от пътуващия цирк на Андричевия ранен
разказ „Цирк”.
Историята на Чоркан обаче е далеч от мелодрамата – тя е
една от тези истории, побрани в Андричевия епос, които явно
съперничат на класическите разкази от „1001 нощ”. Влюбен в
красивата Паша, той ще се размине със своята любов, защото
мъдростта на патриархалния колектив понякога е по-силна от
индивидуалната дързост и логиката на чистата любов. Хаджи
Омер ще получи младата Паша, тя ще намери утеха в
благородната мъдрост и грижа на „старата хаджийка”,
възрастната бездетна съпруга на Омер, и двете ще заживеят с
потомството на бея като майка и дъщеря. Чоркан няма да
послуша мъдрия съвет на Мех ага Сарач: „Убий се, Чоркане”.
Балканската виталност надмогва и законите на здравия разум, но
и на неразумната гордост. В своята безумна любов и смелост, той
ще се вживее в предишната си страст по акробатката и вместо във
вълните на Дрина, ще затанцува по хлъзгавата, каменна тясна
ограда на познатия мост. Играейки в екстаз, той символично ще
измине вишеградския път към Стамбул и царствената Бурса.
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„Когато стигна до края, скочи на пътя и погледна
смутено наоколо си, учуден, че всичко е свършило пак на
твърдия и добре познат вишеградски път. ... подскачайки,
преобразен и лек, смело и радостно, като носен от магия,
ходи там, гдето е забранено и гдето никой не минава.”895
Историята на Чоркан е сбъднатият сън на балканския
човек за вечното заминаване и завръщане. За преодоляването на
забранените граници, през които никой не преминава. Мостът е
дързостта на балканския човек.
Историята на моста над Дрина констатира смяната на
вековете. Разделен на османско и австрийско време, календарът
на моста констатира важни събития, сред които попада и
убийството на императрица Сиси. То хвърля хърватина майстор
Перо в непосилна скръб, всички го отъждествяват с убиеца
Лукиани и той ще изкупва световните вини. Настъпва 1900-та
година и това е началото на третото летоброене за моста, когато
младите австрийски инженери се заемат с неговото
преустройство. Секва движението на капията, мостът е оплетен в
скеле, а градчето – във водопроводни тръби („знамение за
незнайното зло”), започва и строежът на източната железница
теснолинейка. Светът притаява дъх в очакване на нова жертва.
Защото в старите книги на Ибрахим молла е казано, че е „голям
грях да се закача жива вода, да се отбива или променя течението
й”. Максима, която не важи за истински чуждите:
”Швабата не се признава за жив, докато не чука и не
чопли нещо. В окото биха бръкнали! Земята биха обърнали,
ако можеха!” 896.
Западът е толкова чужд на Изтока.
Мостът преживява болезнено голямата история, а тя е
история на пъстротата и полифонията: „навсякъде грамофони
стържат... турски маршове, сръбски родолюбиви песни или арии
от виенски оперети..., шум, блясък и движение...” 897 . Неговата
роля на средищен път на империите постепенно отпада, заглъхват
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кираджийските коне и коларски песни, започва да обраства с мъх
и трева камъкът, настава неговото бавно умиране. Той обаче няма
толкова лесно да се даде, макар да вграждат в него експлозиви –
поредното Вграждане, този път на Смъртта. „Бълнуваха за
някакъв нов арапин, който е скрит в моста, препираха се какво е
експлозив”898 , а знайно е, че е грях дори камък от везирското
творение да се откърти. Мостът ще устои: бял, облян от слънчева
светлина и прозирна зеленина, над неспокойната повърхност на
Дрина, като „чуден гердан от два цвята, които трептят на
слънцето” 899 . Тази колоритна картина на моста-дъга очертава
параболата на романовия разказ от самото му начало.
Започва войната и мостът, вече „откъснат и от Изтока и от
Запада, оставен сам на себе си като изоставен кораб и изоставен
молитвен мост”, се отстранява от всекидневието на хората. Има
творения непроменими обаче в този свят, едно от тях е и той,
видяно във вътрешния взор на великия везир от стари времена и
осъществено от неговия строител: „мощен, красив и траен, над
всички промени”900. Последната година от хрониката на Моста на
Дрина е 1914-та. Снаряди ще го обсипят, оставяйки обаче само
драскотини по снагата му, той остава да стои „бял, твърд и
неуязвим”. Настъпва денят, който във въобръжението на стария
Али ходжа рисува „края на света, съдния час, ... в който този
лъжлив свят ще изгори като едно мигване на окото, както гасне
искра...” 901 . Мостът наподобява на гигантско митично
антропоморфно същество, смъртно ранено от човешката лудост:
„мостът беше прекъснат, седмият стълб липсваше,
между шестия и осмия зееше празнина,... нататък стоеше и
стигаше до другия бряг гладък, правилен, бял, какъвто бе
вчера и открай време.”902
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Оцелява само капията (kapı, тур. - врата). А има ли врата,
която може да бъде отключена, има и брод, който може да бъде
преминат.
Бéса, обричане, вграждане. Последната вградена душа в
„Мостът на Дрина” е Али ходжа.
„На стръмнината, която води за Мейдан, Али ходжа
лежеше и издъхваше в кратки потръпвания.”903
Тялото на моста оживява в телата на вградените живи
мъртъвци в него. Камъкът е обречен завинаги да оживява и
потръпва с импулса на живота.
„Така както аз потръпвам в зида, тъй да потрепва и мостът
след това” – гласи стара албанска легенда за вграждането. Това е
и епиграфът към повестта „Мостът с трите свода” на Исмаил
Кадаре – уникална творба, която интерпретира един от найустойчивите балкански митове и осъществява най-активната
диалогическа връзка с творбите за вграждането в балканските
литератури. Митът за Вграждането е разказан според албанските
предания, а посланието на епиграфа е нееднозначно. В него звучи
и проклятието на страдащата жертва, но и благословията да бъде
жив градежът.
Кадаре разказва за „една друга Албания, която се
разпознава с невъоръжено око,… различна от световете на
принцове, графове, херцози, просветени архиепископи”904. Това е
„баладата Албания”, която разказва и пее за непреодолимото
тежнение към моста и пътя като балкански метафори на
средищността. Защото Кадаре като балкански, но конкретно
албански автор, непрестанно настоява, че неговите родни светове
са досами центъра на Европа. Пътят на неговия мост има римско
име и то е Виа Егнатия, това е връзката с Царския път на цар
Дарий, свързващ земите на Римската империя с Персия. Главният
южен път през Балканите, свързал Европа с Азия. Логиката на
Кадаре е логиката на западнобалканското самочувствие,
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нелишено от основания. Как може в този смисъл Балканите да са
провинция на Европа и цивилизациите? Пътят е ключов концепт
в албанската и в балканските литератури именно заради това.
Мостът и крепостта/замъкът са другите два ключови
концепта в албанската култура. Те са въплътени в планинския дух,
еквивалент са на усечения, труднодостъпен, проблематичен
балкански терен и опаката и чепата, упорито формирана от
стереотипи и предразсъдъци, но и свободолюбива албанска душа.
Мостът не е замък или крепост, той е „най-желаното, но и
страшното, защото минава през най-доброто, но и най-лошото, той е
враг и приятел” 905 . В новелите на Кадаре („Посърналият април”,
„Нишата на позора”, „Мостът с трите свода”, „Кой доведе
Дорунтина”) дилемата между моста/пътя и крепостта/замъка е
толкова шокираща, защото всъщност е дилема между човешки
менталности (на движението и на уседналостта), а двата концепта са
продължение един на друг. Мостът обаче, както и крепостта,
въплъщава и силата на индивидума, и мощта на мита за самотния
балкански човек, който е свикнал да се бори с живота и да оцелява
поединично.
В новелата „Мостът с трите свода” монахът Гьон, син на
Гьорг Укцама, записва хрониката на моста над река Зла вода 906 ,
опръскан с кръв, описан в лъжи и легенди. Понеже керваните и
керванджиите се носят по „обширната балканска земя” и на
„единадесет езика” разказват бивалици и небивалици „за
жертвоприношението, което уж направили в устоите на моста”907,
монахът хронописец е длъжен да осветли истината. Жертва,
принесена на русалките, или най-обикновено престъпление е
човешката смърт в основите на моста? Страхът от смъртта или
ужасът от пълзящата „черна сянка на гората от минарета” ще
надделее в тази история? А тя започва в далечната 1377-ма,
905
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когато един непознат дрипльо потъва, поразен от епилептичен
припадък, в кафявите разбунени води на реката. Епилепсията е
болестта на боговете, „пророческа болест” и тази „поличба от
небето” ще преначертае съдбата на хора и пътници по „пътя на
солта” – това е бродът при Зла вода. Водата е взела достатъчно
жертви вече, но поредната сред тях не е жертва, а знак, защото
гърчовете на нещастника ”се споразумяват” с гърчовете на
водата. Тялото му потръпва, подобно на мост, по който
преминават много коли. Това означава, че тук трябва да се
построи мост, при това каменен, първият такъв вечен мост в
Арбърия. „Най-сетне на Зла вода щяха да й наденат каменна
юзда.” 908 Градежът на мост като обяздване на божествения
кон е нова оркестрация на мотива за градежа. За гадателката на
племето, старата Айкуна, строежът на моста предвещава злини –
„това е гърбът на дявола, тежко и горко на онзи, който се осмели
да се качи на него”909.
Пътят, който отвежда към новостроящия се мост, е древният
западен път на Балканите Виа Егнатия, сам забравил точно откога
съществува. Оттам някога преминали кръстоносците, знак за
тяхното присъствие е легендата за „Хана на двамата Робертовци” –
Роберт Нормански и Роберт Фландърски. Този път помни рицарите
йоанити и тевтонци, помни славните войски на Фридрих Барбароса
и опиянението на мечтата по Йерусалим. Мрачните картини за
рицарските времена възкръсват във виденията на старата Айкуна,
която разправя как зловещо проскърцвали железните доспехи на
йерманите чужденци, а дъждът отмивал ръждата от тях, която
капела като кръв по земята. Конниците на апокалипсиса някога са
минали оттук, за да се завърнат към бленуваните-бълнувани
пространства
на
Запада,
на
чуждостта-непостижимост.
Екстраполацията между името „нормани” и „йерм”-ани (jerm - е
трескаво бълнуване, от алб.) ражда алегорията на западните герои,
рицарите, като че ли идещи от отвъдното, бълнуващи нещо на своя
неразбираем език. Тази очарователно-злокобна аналогия обозначава
908
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едно от лайтмотивните пристрастия в творчеството на Кадаре –
темата за завръщането на Мъртвия брат от отвъдното.
Подобно на пришълец от отвъдния, дяволски чужд свят е
и непознатият-новодошъл, рижият и луничав, мрачен и
недружелюбен майстор на мостове. Всички майстори на мостове
са такива, чужди. Дълго той изписва неизвестни цифри и
драскулици по листовете си, вади чудните си инструменти, мери
и пресмята. Местните го посрещат с недоверие, Айкуна го кълне
и заплашва с божието наказание. Той е човек вън от света,
затворен вътре в себе си. И само малоумният Гялош успява да се
сприятели с него и безмълвно му помага. Суровият рижав
майстор е като че обхванат от някакъв бяс:
„...бе готов със зъби да разкъса ръцете си, когато
работата не му спореше,... а рижата му глава сякаш
изпускаше дяволски искри.”910
Това е балканската творческа обсесия, божествената лудост
на майстора, слуга едновременно и на Дявола, и на Бога. Сторвайки
себап за хората, той ще се намеси в дяволските дела, ще обърне
божествения ред, ще укроти водата. Във всеки строеж е кодирана
някаква лудост, някаква неимоверна дързост, гордост и грях.
Строителите „обезобразяват” реката, която заприличала на
„премазан смок”, и само старата Айкуна я оплаква, както се оплаква
човек:
„Кой уби реката,... кой я насече на парчета... Убиха те,
както си спеше, о, горкичката ми, завариха те безсилна и те
направиха на парчета, ой, ой...”911.
Ще дойде ден и реката ще си отмъсти, с водата ще
придойде и силата й. И строителите бързат да поставят основите,
преди да е придошла Злата вода наесен (мъртвата вода).
Предстои митичен двубой между юнака и халата – между
майстора и водата.
Строежът започва с предистория, а в основата на всяко
такова начинание винаги има и една любов. Мостът е заръчан
оттам, откъдето надеждите са най-малки – от турската държава.
910
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Управителят на пограничната имперска област иска дъщерята на
местния граф за сина си Абдулах. По този повод се описва цялото
родословно дърво на враждите и кавгите на древните арбърийски
благороднически потекла: на Беришите, Комните, Дукагините,
Музаките, Топиите, Балшите, Кастриотите... А женитбите с тях за
никого не са щастливи. И тази сватба ще бъде отказана. На
източните пришълци (османците) тук, в Арбърия, гледат с не помалко недоверие, отколкото на западните рицари. В гласа и
походката, сънните песни и езика на турците, подобен на
бълнуване (поредното бълнуване на историята), албанците улавят
потайната опасна „неискреност” на Изтока. В техните очи блести
алчността на завладяващия, който, отминавайки, винаги отнася
по нещо от нас.
Тежките талази на водата, подобно на неканените
пришълци обаче не успяват да съборят „каменния самар”, който
вече е надянат на събуденото чудовище – реката. И тя донася
ново знамение – труп на незнаен удавник, който изчезва под
камъните на свода на средната подпора. Едва тогава строежът
тръгва с пълна сила. Жертвата на вграждането е дадена. Появява
се и друго знамение: бродещи дервиши, „едновременно
навсякъде из Балканите пред прага на зимата”, съгледвачи на
злата сила, на съседната държава на неверниците. Одумки, свади,
присмех и кавги, разноречия и диалекти разединяват
съглашението между своите. Гуслари и певци вечер в хана пеят и
разказват за предизвестените нещастия, които Зла вода готви на
людете. Защото „русалките и водните духове никога няма да
забравят обидата” 912 , нанесена на реката. И чудото се случва,
чудо от което настръхват косите на всички – без чук, длето и
лост, една нощ средата на моста се оказва повредена. Някой
тайно руши творението. Поправките с хоросан и прясна вар
превръщат моста в зловещ призрак, в „ранен крайник, превързан
с парцали”913.
Историята на моста е поредица от разкази и легенди за
дочуто и преживяно. Новият аед на моста е странникът Брокхард,
912
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дошъл от запад. Той разказва за Стогодишната война, за
ослепените български Самуилови воини, той се превъплъщава в
мусафир (пътник) или гост (Ghost – от лат. призрак, дух) 914, в
дух, призрак, обявявайки в недействителност чуждия тук, в този
омагьосан иреален свят. Но ако Брокхард разказва истински
истории (а тук явно границата между истинно и неистинно е
заличена), монахът Гьон ще разкаже на графския пратеник двете
албански легенди:
„прочути легенди, в които са вплетени животът и
смъртта: легендата за мъртвия Костандин, който се вдигнал
от гроба, за да доведе при майка си единствената си сестра
Дорунтина, омъжена надалеч – балада за бéсата... И другата
– не по-малко трагична, която разказва за вграждането на
една жена в темелите на някаква крепост... един вид
жертвоприношение, което се прави в стената на
постройка,... за да бъде здрава.”915
И тази балада е свързана с бесата на съдбовното обричане.
Новелите и романите на Кадаре са изключително
автотекстуални и самонаблюдателни, изцяло изтъкани от
лайтмотивната повествователна техника, те непрестанно
предефинират няколко главни културологични и философски тези
на автора си. Едната от тях е за балканското усвояване на легендите,
които живеят във всеки от нас така, както, твърди героят му, у всеки
жив човек има по нещо мъртво, и, обратно, у всеки мъртвец има и
нетленност, и красота. Човекът се вгражда в легендата, а тя – в него.
И вече преставаме да бъдем толкова сигурни кой е живият, но
тленен, и кой – безсмъртният, нежив, трансцендентен пласт на
текста. Тук героите си разказват легендата за вграждането в
няколкото нейни варианта, добре познати от балканския фолклор и
нашироко интерпретирани от балканските литератури.
Кадаревата оркестрация на мотива за Вграждането все още
не е започнала в същинския разказ на „Мостът с трите свода”. А
акцентите ще бъдат поставени и върху суицидния балкански
914
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комплекс, и върху темата за свободния избор – доброволната
жертва, и върху гордостта и възмездието, и върху ценността на
индивидуума над ценността на колективния интерес, воля и памет.
Кадаре обобщава: „истинската същност на легендата е в идеята, че
за всяко голямо начинание е нужно да се пожертва нещо...”916. А
всяко голямо начинание служи на всички. Жертвата обаче винаги е
твърде лична. Колективното жертвоприношение не е съпроводено
от колективно, а от индивидуално страдание. И това е възвишената
идея въобще на легендарното.
В българската литература в този смисъл сред найемблематичните творби за вграждането са „Зидари” на П. Тодоров и
„Изворът на Белоногата” на П. Р. Славейков. Петко Тодоров обаче
разколебава нуждата от жертва в името на колективния идеал
въобще, защото индивидуалният избор е в пъти по-важен и значим.
Петко Славейков пък настоява върху романтичната идея за
любовната вярност, но и жертва, която има смисъл за своите; за
фаталната среща с другия. Другият, който като че единствен умее да
види ценността на личната жертва в името на общността (и
постановява ”изворът чешма да стане”), а страданието на
индивидуума е егоистично, лично страдание. В българския си
вариант митът за вграждането е мит за гордостта, честолюбието и
възмездието.
Вградената жертва според българската фолклорната
логика е най-скъпата, най-обичаната, най-личната, вграденият е
избранник. В албанския си вариант, в „Мостът с трите свода”,
жертвата е доброволна (Мураш Зенебиша е вграден под втория
свод, в центъра на моста – на проекта на мирозданието). Гьон си
задава въпроса за смисъла и технологията на доброволната
жертва: та Мураш е сред простите хора най-скромният и ръстът
му и животът му са от най-обикновените. Та нали жертвата е
избраничество? А какво е жертвата? Желанието да бъдеш вожд,
да ти издигнат паметник? „Между него и нас стоеше
преданието”, заключава монахът.
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„Наистина беше там, изпръскан с вар, бял като маска,
виждаше се лицето му, шията и част от гърдите. Тялото му,
ръцете и краката се губеха в зида. ... изглеждаше като враснал
в камъка.”917
Бялата вар, с която пръскат мъртвото тяло, потича като
млякото от гръдта на вградената майка от легендата. Албанският
литературен вариант тук настоява за силата на съзнателния
избор, за дадената саможертва от мъжа, бащата. Получава се една
безкрайно интересна гротесково-величава контаминация – той е
невестата, която се венчава със смъртта, а стичащата се по него
вар напомня на сватбено було. Той е сиптоматичният
контрапункт на вградената невеста – той е вграденият жених.
Новелата рисува като в древна епическа поема своеобразната
скулптурна композиция, напомняща живата картина на мъртвия
страдалец и скърбящите живи мъртъвци, сред които е и съпругата
с кърмаче на гърдите. Сред ужасената публика е и самият Гьон, а
тълпата потъва в догадки и слухове: говори се, че Мураш е
незнайният рушител на моста, касае се не за саможертва, а за
убийство. Възмездие. Образният паралелизъм между символната
реалност и натуралистичната картина (аналогиите между живата
кърмачка и мъртвия й съпруг, варта и млякото) отвежда отново
към паралелното четене на литературните интерпретации на
легендата за вграждането. Оказва се, че албанският вариант, за
разлика от българския, е „мъжкият” вариант на тази легенда.
Впрочем, не друг, а самият Джеймс Фрейзър, без директно
да описва митове и ритуали, свързани с Вграждането, разказва в
„Златната клонка” за ритуали, пряко обвързани с анимизма и
търсещи пряка връзка между душата на мъжа и камъка. Например,
ако гръмотевица удари камъка, който притежава човешката душа, то
самият човек умира. Фрейзър разказва историята за онзи древен
астроном, който „уведомил Роман Лакапин, че животът на
българския цар е свързан с някаква колона в Константинопол и ако
се махне капителът на колоната, Симеон незабавно ще умре”. Така и
станало – когато разбрал, че са махнали капитела, „Симеон тозчас
917
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умрял от сърце” 918 . Следователно, възможен е и реципрочният
вариант на нарочното оживяване на камъка чрез вграждане на
мъжка душа в него. Полагането на живо върху мъртво тук се
осъществява в духа на Аристотелевия метафоричен принцип – вече
в метонимична проекция. В българските фолклорно-песенни и
легендарни варианти обаче не откриваме такъв „мъжки” вариант на
мита – а именно вграждане на мъж в темелите на сграда, чешма или
мост. Защо? По-жестоки ли сме, та искаме непременно слаба жертва
– жена, дете, невинна душа?
Вината за смъртта на Зенебиша съвсем по балкански е
хвърлена върху чужденците.
„Строителите на моста идеха от запад и изток, ... от
моретата и от степите, но всички донесоха със себе си
злодеяния” – заключава Гьон. – Отначало никой от нас не
се замисли какво носят със себе си тия пришълци...
Поемайки в пресметливите си ръце нашата легенда, те я
пригодиха според своя вкус. Премахнаха дълбоката й
възвишена истина и на нейно място вмъкнаха найобикновена измама.”919
Съвсем в стила на Кадаре, и тази история се раздвоява в
жанрово-поетическите си търсения между романтическата
(направо готическа) мистика и магическия реализъм, от една
страна, и криминалния съспенс и битовата интрига – от друга.
Възникват догадки дали Зенебиша сам доброволно се е принесъл
в жертва или го е сторил заради паричното обезщетение за
семейството си? А може и да са го убили? Спомняме си, че тъкмо
Гьон вече е разказал тази легенда и тя подробно е била
прокоментирана със западния пратеник при графа. Продукт на
конспирация и всеобщ заговор е може би дадената жертва, та тя
дори не е дадена, а взета. Враждебният чужд свят ще ни употреби
и унищожи – това е един от параноичните страхове и комплекси
на балканския човек. Ще ни вземат легендите, ще ни отнемат
душите, ще ни вградят в своя мост, в своята кауза, в своята
култура и език, лишавайки ни от избор. Враговете, идещи и от
918
919
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изток, и от запад. Така мостът се превръща в нееднозначен
символ на жизнено необходимата, но и опасна комуникация с
другия, в символ на пътя към неизвестното.
Няколко дни преди окончателното завършване на моста
един от помощниците на конструктора на моста се разболява от
невярна болест. Проклятията на старата Айкуна започват да се
сбъдват – всички ще бъдат погребани и вградени в този дяволски
мост. Въпреки това, той е завършен и няма по-приказен, поизумителен образ от него.
„Беше красив като приказно видение. Каменните жилки
сякаш всмукваха и изпускаха светлината на порите на живо
тяло. (...) Прехласнати от гледката,... хората... съзерцаваха
тази греховна красота... това чудо от камък.”920
Мостът се опитва „да се споразумее” с водата. А
строителите-пришълци, почувствали вече своята излишност,
започват да стягат керваните си за път. И се случва чудото –
пришълците си тръгват, но отнасяйки по нещо от нас, са оставили
на завладените земи своя себап. След тях остава някаква
празнина, пустош, липса. Старите проклятия и легенди трудно
могат да бъдат превъзмогнати, а образите и картините в тях са
като стереотипите, здраво насадени в умовете ни. Мостът е
прокълнат никой да не минава по него. Ще мине време, ще се
престраши първо един самотен вълк, после овчар ще отбие
стадото си оттам, след това черен „катран-керван” (поличба за
идващата напаст – войната) и фамилията на Балтаите, начело с
черния им вол (един познат вече от „Посърналият април”
лайтмотивен образ). Накрая оттам ще мине и кървавият конник
на Апокалипсиса – това е раненият османски воин. Мостовете и
крепостите на свещената Арбърия предстои да обезлюдяват и
опустяват.
Венециански монах донася злата вест от един друг мост, от
една капия пред морето – морската крепост Вльора е паднала.
Жителите на градчето научават това с очите и ушите си, защото на
Моста умира ранен един османски вестоносец, а местните за пръв
920
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път виждат пролята турска кръв. Те преживяват този момент
ритуално, като знамение на историята. Османците завладяват
Арбърия.
„Това беше голямата врата, която османците отваряха
пред лицето на Европа. На арбърийската земя се падна
участта да се озове на историческия кръстопът между
Запада и Изтока. Извърнеш ли глава на Запад, сред техните
сметки... ще видиш кръв, извърнеш ли глава на Изток, ще
видиш как кръвта е обагрила целия хоризонт.”921
И ще се окаже, че подобно Зенебиша, и Арбърия избира
доброволно-користно своята участ да бъде вградена в темелите
на моста и крепостта Европа. Новелата завършва с отчаяния
вопъл на летописеца Гьон, син на Гьорг Укцама:
„Ти, моя Арбърия, която си толкова красива, как ще се
превърнеш в азиатска земя!”922
Финалът е ознаменуван и с идеята за голямата смърт,
която не ще ни сполети, защото е възпряна от малките лични
смърти, кръжащи около нас, отнасящи хора, градове и мостове,
знатни родове, недостатъчно достойни да опазят родната земя. За
нуждата от раждането на новия вожд, на юнака балкански става
дума на финала на тази новела. За „рачешкия ход на времето” и
заклинанието на писаното слово на „хрониките, за които може и с
глава да се заплаща”923. За каузата и проклятието на моста – за
връзката ни със света, в името на любовта към „людете наши”
завършва Кадаревата новела. Всички балканци са съперници за
кръстопътя между Запада и Изтока. Те са жертвите и героите на
мостовете на историята и на спрялото, циклично митологично
време. Затова толкова им импонира легендата за вграждането.
Грехът и светостта на самовграждането. Българските
варианти на Мита за Вграждането М. Арнаудов разполага в
проекта на славянските митологични анимистични практики.
Пазителят на водите трябва да бъде омилостивен с някакъв
курбан, жертва (понякога животинска, но често и едновременно
921
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човешка). Това, казва той, е по-скоро „магическо създаване на
таласъм”, като се вгражда тялото или сянката на невинна жертва
(което довежда до невярна болест) в темелите на строеж.
Вграденият остава без сянка – а това означава без душа (Д.
Маринов), и умира. Най-често на Балканите жертвата е иноверец,
дете или невинена (В. Караджич, Е. Каранов, Д. Маринов,
Басанович и др.): „Комуто е взета сянката, умира до година, а
градежът остава вечен, като моста на Дрина” 924 . На Балканите
вземат мярка на сянката с дървен прът, а в Румъния с тръстика,
тогава човек умира за четиридесет дни. Там има дори такъв занаят –
търговец на сенки 925 . Понякога е достатъчно само да се хвърли
камък по сянката на жертвата, за да бъде човекът обречен.
Общите места в прегледа на българските варианти на
мита се свеждат до няколко мотива926:
- майсторът (Манол, Маноил, Митре, Марко, Данаил,
Стойно, Павел, Павли, Милен) взема съзнателно
решение да стори жертва своята невяста (Струмна,
Манолица, Петкана, Иленка, Марковица, Ганка,
Тодорка, Маринка, Рада, Янка, Стана, Миленка);
- невястата тръгва към смъртта поради незнание,
преодоляла непосилно количество свършена работа,
защото тя е най-личната, най-работната (обикновено е
най-малката снаха в семейството);
- жертвата е обречена, всички майстори издават тайната
и отклоняват съпругите си от жребия, само честният
майстор не го прави (в изключителни варианти прави
тайни знаци на булчето си, за да го отклони от пътя,
но не успява);
924
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невястата е вградена в темела – отначало се смее,
като не вярва какво ще й се случи, после моли, накрая
плаче и проклина (мостът да се тресе, подобно на
нейната снага, или пък проклина пашата, дал пари за
моста, и т.н.);
- последният измолен компромис е да оставят ръцете и
гърдите й свободни, за да кърми детето си;
- след смъртта й дълго се чуват стенанията и
въздишките й, а там, където е била млечната й гърда,
от моста потича мляко или чудодеен извор.
Значително по-камерно и някак по домашному звучи
оркестрацията на мотива за вграждането в нейния български
модерен литературен вариант в новелата „Росенският каменен
мост” на Ангел Каралийчев. Впрочем това е една от множеството
литературни обработки на мита за вграждането, развълнувал
автори като Гьоте, Хайне, Вук Караджич и др.
Българските литературни вариации на „мотива за вградена
невеста”927 принадлежат на Ц. Гинчев, П. Р. Славейков, П. Иванов,
Н. Юрданов, А. Карима, П. Ю. Тодоров. Единствено у Ц. Гинчев
(„Две тополи или неожидана среща”, 1872 г.), който иначе „отмества
центъра на сюжетната драма от вграждането”, фигурира мотивът за
вградения момък-дюлгерин. След Гинчев, Славейков ознаменува
балканската устойчивост на мотива в безсмъртната си поема
„Изворът на Белоногата” (1873 г.) – там той въвежда образа на
ведата самовила. П. Тодоров („Зидари”) и А. Карима („Янин извор”)
радикално преработват мотива. Дончо от „Зидари” въплъщава така
характерния балкански суициден комплекс, той се обесва, защото
съвестта на предателя (на Радината и Христовата любов) не го
оставя на мира. Може да се заключи, че това е и жестовия знак на
самовграждането – по-траен ще е темелът (в случая не на мост, а
на храм), когато греховете на съвестта бъдат изкупени, а
самоубийството в този смисъл се превърне в изкупление и ритуална
жертва едновременно. Тук обаче присъства темата за избежността
-
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на злото – и грехът, и изкуплението са продукт на индивидуалната
воля и избор. При Карима има доработка на темата за гузната съвест
– след сторването на жертвата, майсторите ще се спуснат към
темелите на моста и ще разровят камъните, за „да пуснат душата на
Яна”, едва тогава бликва аязмото, чудният извор. Авторката ще
доработи този сюжет в един свой следващ текст – „Майстор
Манол”, където Вграждането е преплетено с мита за
Вавилонската кула и Икар. Манол е вградил своето либе Петкана
в основите на Тунджанския мост. Когато издига минаретата на
прочутото Селимие в Одрин, той се възгордява и литва от върха
със саморъчно направени криле, защото решава, че е равен на
Бога. От суеверието, твърди Арнаудов, писателката стига до
темата за богоборчеството. Бихме добавили, че в еклектиката от
образи и митове в тази творба ще уловим бродещи балкански
митове и сюжети, познати ни от историята, фолклора и мита
(Дедал и Икар, Манол, Мимар Синан). Но и тук, в своя
извънреден вариант, митът фигурира с трактовката си за
самовграждането, себежертвата.
У Каралийчев легендата оживява в литературния сюжет в
нейния възможно най-мек вариант: вграждане на сянка на невинна,
но избрана жертва. Много къс е пътят обаче от
жертвоприношението до суицида, видян като изчистване на
съвестта от греха – път от угризението и страданието до
изкуплението. Но грехът тук е лишен от възможности за избор, тук
темата е за неизбежността на злото. Каралийчев ще съедини
няколко мотива: вградена невеста и балада за мъртвия (в случая
мъртвата годеница), за скъпия дух, завърнал се от отвъдното, за да
прибере своя любим(а). Измерването и вграждането на сянката ще
бъде съпроводено с повика на мъртвата към майстора и ще се окаже,
че той сам себе си е вградил в темелите на моста.
Сянката – твърди Фрейзър 928 – или още отражението, се
смятат за еквивалент с душата на човека и са жизненоважна частица
от него. Вярва се, че ако сянката или отражението бъдат прободени
(или замерени с камък) и човекът ще пострада. А намаляването на
928
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сянката е реципрочно със спада на жизнените сили, с отнемането на
енергия. Съответно измерването и вграждането на сянката е такова
нанасяне на фатална вреда. Каралийчев очевидно контаминира
мотиви от песните за майстор Манол и други митични вариации –
Милка е скъпата жертва, която обаче не му е невеста, а се превръща
в самодива. В самодивския фолклор е възможно и реалното участие
на самодивата в сюжета на градежа – самата тя строи кула и вгражда
или разболява моми, ергени или дребни дечица 929 . Милка е
едновременно вградената любима и самодивата, превърната в
„таласъм”. Тя е и жертвата, и музата на майстора, но и ведата,
санкцията. Тя ще догради моста, като вгради сама душата на
майстора. Тя му шие бяла риза с червен конец и го привързва към
себе си, обрича го. Това е самодивската риза на нейната сила. След
пророческия сън, той ще стори жертвата, а тя ще му се явява в
образа на гола самодива с тъмни очи и дълги, разпуснати коси, ще
го зове при себе си, в отвъдното.
Жертвата на младия Манол ще бъде оплакана от неговата
майка, а в делото му се чете и алтруизмът, и користта, и светостта на
жертвата. Историята е вписана в митологичния цикъл на „седемте
години” странстване по чужди земи, по градежи (божественият
майстор се подготвя за делото), следва съдбовното
предизвикателство на невъзможния строеж, облогът, любовната
жертва и „три години” болест и страдание, в които на него вече „не
му е мъчно за света”... Младият майстор смело ще излезе срещу
реката „да я надвие”, „колан от камък да й запаше” и ще я укроти
„като млада невяста”930. Отказвайки се от своята собствена любов,
той се венчава с реката и смъртта. И не майчина, а бащина е тук
клетвата-завет да бъде построен мост:
„– Чувай, Маноле, аз не можах да смогна, ти ще го
направиш. Ей тука. Да кацне на двата бряга, да свърже
двата свята. Там, отсреща, расте хлябът на хората. Дай им
мост – да минат и да си го приберат. Запомни хубаво – тука
е най-сгодното място. Голям камен мост, с четири свода да
929
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бъде. Повикай майстори от Тракия, камъни да дялат. Ще
събереш селяните на помощ и от нищо страх да нямаш. Ще
те помнят, докле свят светува. По-голямо добро не
може.”931
Мостът напомня божествената птица на щастието,
която ще кацне на двата бряга, за да събере разделените светове,
да възстанови плодородието и живота, да върне надеждата. Във
въображението си младият майстор ще види моста такъв, какъвто
по-сетне ще го стори:
”Като обръч, прегърнал реката. А тя, хитрата жълта
пепелянка, се промъква под него, извива се, протяга
пламнал стан и се втурва свободна и луда надолу към
сините хълмове. И чух как й затрополя голяма тежка кола,
забумтяха глухо ритлите и заклатиха глави витороги
делиормански биволи.”932
Родният сюжет ще бъде застигнат от усвоеният вече
балкански мотив, прозвучал нееднократно в разказа на Кадаре –
черният бивол минава съдбовния път на бесата. Но бащината
клетва застига младият майстор изначално: „да вградиш в него
сянката на най-милото си”. Манол е изправен пред съдбовен
избор коя да избере – Милка (момата) или Росица (реката).
Самият той, майсторът, е мостът, който трябва да ги укроти,
обладае, но и пожертва. Пророческият сън, в който сънува белия
орел, пуснат от баща му, ще се материализира в ужаса на идния
му ден и той вижда орела, кацнал в двора, на Милкиния орех.
Майсторът няма избор, нямат избор и каменарите, чиито
„каменни песни” отнася безпощадната Росица. Той ще измери
черната сянка на своята любима, наведена над извора за вода. И
само месецът ще види.
Грях или себап сторва Манол? Майката кълне моста и
кори сина си. Той всъщност е погубил сам себе си. „– Защо
кълнеш, мале! Нали аз сам реших да направя моста? Аз я дадох,
аз я залостих в камъните.” 933 Черкювското поле тържествува,
931

Каралийчев, А. Росенският камен мост..., с. 10.
Каралийчев, А. Росенският камен мост..., с. 11.
933
Каралийчев, А. Росенският камен мост..., с. 13-14.
932
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свързано в любовната прегръдка на моста със селото, с людете, с
неговите стопани. А тази любов взема своята жертва – Манол и
Милка, двамата влюбени, Майстора и неговата Муза. Изветни
аналогии могат да бъдат потърсени и в плана на родния
художествен дискурс, отново с текстове на Петко Тодоров, но
този път с идилията „Над черкова” и образите на Милчо и Янка.
В лудешката веселба и песента на гайдите се врязва
погребалната процесия и хорото се превръща в погребален танц
на смъртта. Майсторът опива мъката си в забравата на виното.
След това видението на голата, с разпуснати коси и тъмни очи,
самодива го подмамва в нивите с поломените жита. В ласката и
думите на самодивата, той разпознава Милка и тръгва към
смъртта. Но преди това майката трябва да измоли прошка от
мъртвата:
„– Моля ти се, мале, в събота на задушница, като отидеш
на гробищата, отбий се на нейния гроб. Късно, когато всички
си отидат. Тъй да й кажеш: три години тече Росица и мие
големите камъни на моя мост, не е ли измила още греха ми?
Питай я, мале, тя ще ти каже простено ли ми е.”934
Застъпник пред святата жертва и пред бога за Майстора е
опитомената река. Този разказ на Каралийчев с отворен финал
ефектно събира в мотива за градежа и мита за вграждането познати,
устойчиви културни мотиви: мотива неразделни в смъртта (Ромео и
Жулиета); мотива за мъртвия (брат, годеник, годеница), който идва,
за да вземе със себе си живия; мотива за майчината-бащина клетва и
прошката. Те затварят параболата на големия културно-исторически
и митологичен сюжет на балканската (ни) литературна памет, в
която мостът събира, но може и да разделя, да отчуждава душите.
Да познава непознатите, чуждите и обратно – да отдалечава
сродните, близките.
Симптоматичен е фактът, че именно сюжетите, свързани с
Мита за Вграждането в балканските литератури, посредством
избраните съвсем не на произволен принцип три литературни
платна на Андрич, Каралийчев и Кадаре, визират жанровата
934

Каралийчев, А. Росенският камен мост..., с. 17.
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пъстрота, но и компактността на балканската литературна инвенция.
Андрич избира категорично романа-хроника и технологията на
вписаните новели според добрата стара ренесансова традиция на
Бокачо и Сервантес. Кадаре (твърди Шуша Гупи 935 , но го
потвърждават и собствените думи на писателя) използва
разнообразни жанрови форми и похвати: алегорията, сатирата,
митологизма, историческата дистанция (нерядко дори и просто за да
избяга от цензурата). Алегоричен е и Андрич. Подчертано
алегоричен и сказово-митологичен е и Ангел Каралийчев. В този
смисъл обаче конкретно работите на Кадаре са хроники на времето
– на десетилетията на неговото ужасно настояще, но съзнателно
пренесени във фикционалното и историческото минало. Подобен
тип съзнателно бягство от коректива на цензурата у Андрич липсва.
У Каралийчев – още по-малко. Тези фактори дават отражение върху
жанровия избор и жанровата инвенция. Кадаре обладава онзи
специфичен мултикултурен меланж на изразяване и усещане 936 ,
които го превръщат в трудно асимилируем от западната култура
автор. Затова и толкова интересен. Но и безкрайно трудно
преводим. Темите в творчеството на Кадаре са алегории на
старите и новите империи, силата и вярата в постоянството на
човешкия дух... Езикът му е поетичен и запазва силата си,
въпреки двойните ретранслации, преводи – на английски от
френски, не от албански. Четенето в превод винаги означава
полагане на двойно и тройно усилие за разбиране; то е
своеобразен идеализъм – а идеализмът не е да гледаш света през
бродирано с палми небе и да очакваш мир, любов и
спокойствие937. Тъкмо обратното – той е тревога. Толкова много
безпокойство и тревога има в неговите творби.

935

Виж: Guppy, Sh. Interwieu whith Ismail Kadare, The Art of Fiction No. 153 // The
Paris Review. // http://www.theparisreview.org/interviews/1105/the-art-of-fiction-no153-ismail-kadare (посл. вл. 10.07.2016).
936
Sabolik, N.Why Ismail Kadare Should Win the 2013 Nobel Prize in Literature. //
World Literature Today. // http://www.worldliteraturetoday.org/blog/currentevents/why-ismail-kadare-should-win-2013-nobel-prize-literature August 14, 2013
Arizona State University (посл.вл.10.07.2016).
937
Sabolik, N.Why Ismail Kadare Should Win the 2013 Nobel Prize in Literature...
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Четенето през превод е като преминаване през мост –
никога не знаеш кой те очаква на другия бряг. Особено
чувствителен е Кадаре в отношението си към езика, към родния
древен, уникален, но по право един от основните европейски
езици – албанския (илирийски), в недружелюбни сравнения с
турския (например). Неговите текстове са метафилологически
трактати, които оглеждат живота и световете на героите му през
езика. Такива са не само „Нишата на позора” и „Посърналият
април”, но и „Палатата на сънищата”, и „Кой доведе Дорунтина”,
и митологичната повест „Мостът с трите свода”. Друг съществен
обект на литературната и филологическата му чувствителност е
теорията за смъртта на романа – жанр, който, според Кадаре,
наследява мощта на епическата поема и трагедията и му
предстоят поне още две хиляди години живот. Неговите творби
на практика съединяват възможностите на модерния роман с
гръцката класическа трагедия. Този похват, макар и непряко
манифестиран, установяваме като активиран в текстовете и на
Андрич, и на Каралийчев. Дали защото самата тема, самият обект
и самите образи го насърчават? А именно търсенето и
инспирацията от една мащабна епическа инвенция, каквато е
Мостът, видян като мотив (строеж, вграждане), като историогема,
като културна универсалия?
По думите на самия писател Кадаре, той се опитва
съзнателно да направи синтезис между голямата трагедия и
гротеската, като използва за образец най-великата световна
творба „Дон Кихот”938. Дали така романът се разпада на много
жанрове? А какъв е всъщност жанрът на „Мостът на Дрина” на
Андрич? А „Росенският каменен мост” какво е – новела, приказка,
легенда, импресия? А повестта „Мостът с трите свода”, която е
събрала материал за цял роман? Съграждане или разпад на
класическите жанрове наблюдаваме тук, в тези три творби? Нищо
подобно, категоричен е Кадаре, жанровете не се разпадат, защото
литературните закони са уникални и непроменими, те инстинктивно
се следват от творците, защото имат естествен произход. Изобщо,
938

Виж отново Шуша Гупи, позоваванията ни върху постановките на Кадаре за
романа са по материал от това интервю.
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обобщава Кадаре, в литературната история има само една
решителна промяна – от устното към писменото слово. Защото
писмеността задължава твореца, а тъй като устното слово е
ефимерно, той може винаги при изпълнение по нещо да променя.
Устното слово е като буйните води на реката, която трябва
да бъде опитомена. От моста. От писмото. Защото писмеността в
крайна сметка е неподвижна и непроменима, тя фиксира текста и
паметта. Както мостът фиксира пътя. Творецът е свободен от
задължението да изпълнява творбата си, но вече не може да я
променя. Хем е освободен, хем не е – промените на граматически
правила, на графика и т.н. са просто детайли... Същото е като да
градиш мост. Да минаваш по мост – нямаш право на промяна на
траекторията или на посоката на пътя. Няма по-праволинейно
действие от това да преминаваш по мост. Няма и по-непремерена
смелост, защото отстреща, на другия бряг, те очаква неизвестното,
промяната.
Всички ние, твърди Кадаре, сме в капана на миналото на
човечеството и тези илюзии за новите жанрове са празни
приказки, миналото е истинската творческа тежест... Писателят
пребивава в постоянно изгнание, където и да се намира, той е
разграничен от останалите, на дистанция от тях. Най-разграничен
и самотен човекът се оказва именно, когато е в интензивен диалог
с другите и другостта. Какво по-важно от това има за нас, тук, на
Балканите? Самият процес на писане е мистериозен и неясен...
Винаги си в договорка с тъмните сили и трансцендентното –
също както в легендите, които са тъй необходимата мъгла за
постановката на нашата душа, по думите на Кадаре. На нашата,
та била тя и пред-, и пост-, или просто модерна литературна
чувствителност, която ни съизмерва със света.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полуостровът-музей. Балканският остров Утопия или за
остинантния ритъм на полуостровната балканска култура
Ритъмът на културните диалози. Литературните
диалози се оказват неразривно свързани с проблемите на
идентичността на културите и осмислянето на историческите
реалности. Опитахме се да очертаем мисловната парабола на
балканските култури, а тя неминуемо ни отведе към темпа на
техния остинантен ритъм: създава се илюзия за завъртане и
премерено монотонно въртене около оста си, бавно, подобно
фигурата на дервиш в замисления трансцендентен танц сéма.
Като че балканските култури се обгръщат една друга, обграждат
една друга, вглеждат се в непостижимите дълбини на душите си.
Понякога богохулстват, непримирими спрямо себе си, влюбени в
другия. Или – затънали в омрази и вражди към себе си и другия.
Унесени в (не)възможното общение помежду си, в другостта. И
аналогиите, и сравненията им за красиво и грозно, добро и зло,
неминуемо са обвързани с впечатленията от другия, а това е
непосредствено близкият, познатият (исторически и географски)
съсед на полуострова. В познанието на другия откриваш и
познаваш себе си, както би казал М. Елиаде.
„Като чете човек народните ни песни, гдето всяка хубавица
се нарича „гъркиня”, неволно ще заключи, че клетото
самопрезрение е знак за българщината.” – констатира през 19З7
година Ст. Чилингиров в студията си със симптоматично заглавие
„Какво е дал българинът на другите народи” 939 . Всъщност,
амбициите на автора са грандиозни – да проникне в световните дела,
където е намесен български ген, талант и кръв. Сред множеството
примери, които дава авторът, просветва балканското самочувствие
на здравата раса и креативен дух. Митовете и истините (?) около
българския корен на Пиер Ронсар, Наполеон, Орфей, Ана де
939

Чилингиров, Ст. Какво е дал българинът на другите народи. ІV изд., Шумен:
Колинс, 1994, с. 14.
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Ноай940, Йохан фон Канон941, адмирал Балтаджиоглу942, последния
император на Византия – Константин ІV Палеолог, Йоан Кукузел943,
Мимар Синан944, Евгени Вулгарис, Никола Пиколо и множеството
български имена в сръбската култура (Жефарович, Павлович,
Каравелов), някои доказани, други твърде съмнителни – личи
желанието на балканеца да се обвърже със света и да докаже себе
си. Повечето от тези имена се превръщат в литературни герои,
около тях се завихрят диалогични балкански литературни сюжети.
За най-важните стана дума в настоящото изследване.
За още по-амбициозните планове на българина да докаже
културния си „титанизъм” в балкански аспект пише Н. Шейтанов,
който сътворява неологизма „балканобългаринът” и говори
убедено за „гения на Балкана” като „люлка на Ероса и религията
на любовта”945 . Тази метафора се оказва толкова амбициозна и
вездесъща, че читателят спокойно може да я прилага към
множество творби на балканските литератури със същия успех, с
който стереотипно сме свикнали да мислим за славянската
литературна всеобщност и дефинираме сложноразбираемото
понятие славянски литератури 946 . Закономерно възниква по
940

Съвременната френска поетеса, правнучка на Софроний Врачански – В:
Чилингиров, Ст. Какво е дал българинът на другите народи..., с. 42-52.
941
Австрийски художник, прочут за времето си.
942
Първият турски адмирал, чийто е планът и изпълнението на „нечуваният
военен подвиг във всемирната история” – сухоземната атака с кораби на
Босфорския пролив в нощта на 22 април 1453 г. – Чилингиров, Ст. Какво е дал
българинът на другите народи..., с. 55.
943
Гърците сами не крият, че е българин. - Чилингиров, Ст. Какво е дал
българинът на другите народи..., с. 61.
944
По рождение и българско име Лалю, чиято слава доказва това, че „мостове,
чешми, сгради и джамии са строени в империята от българи”... Чилингиров
разказва историята за Лалю-Синан, който построил Селимието в Одрин, като
контаминира мотиви от легендата за Майстор Манол – Чилингиров, Ст. Какво е
дал българинът на другите народи..., с. 58.
945
Шейтанов, Н. Балкано-българският титанизъм. София: Изд. Захари
Стоянов, 2006, с. 242-243.
946
Преди време покойният вече проф. д.и.н. Пламен Цветков бе дръзнал да се
усъмни в „славянския мит” и неговите политически манипулации за българския
произход и култура: (Виж: Славяни ли са българите? София: Общобългарска
фондация "Тангра", 1998; Тurks, Slavs and the origin of Bulgarians („Тюрки, славяни и
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аналогия и въпросът защо да не мислим балканската литературна
и културна всеобщност по подобен начин, след като говорим за
славянска душевност, славянски персонализъм, архетипни
митологеми като Майка Славия, или Москва – Трети Рим?
Сред митовете и фактите, които Найден Шейтанов
дефинира в статията си „Балкано-българският титанизъм”,
прозвучават амбициозните концепции за:
- скитската кръв на българите, за келтския ни произход
(и Розовата долина като келтска столица);
- средищната позиция на балканобългарските земи на
световната карта (положени сред „трицветен хидровенец на
Черно, Бяло и Синьо море, които кити ален и бял трендафил”947 –
алюзия с езическо християнската символика на Майката-Земя,
която е всъщност икона на Божията Майка);
- мита за Змея (балканският Змей-бронтозавър се родее с
библейския Левиатан, с Минотавъра и Сфинкса, сроден е с
Прометей и Каин);
- мита за Слънчова женитба (и въобще цялостната
соларна символика описва образите и сюжетите в балканските
култури), а оттам и опосредствано с
- мотива Неразделни („мъжът е луд пролетен гороломник,
жената – стройна калина”948)
- и митовете за Змея и Самодивата;
- с емблематиката на Богинята-Майка (Самодива, Дриада,
Ева), служеща за „арийско звено между тракийска и славянска
митология” 949 по аналогия с митичните Терпсихора, Елена,
амазонка, Медея.
произходът на българите“. // Bulgars and Bulgarians („Булгари и българи“, Т. 1.,
Анкара, 2002, с. 562-567), привеждайки аргументи от времето на Мавро Орбини.
„Всяко усъмняване в славянското потекло и славянската принадлежност на
българите продължава да предизвиква у нас истерични реакции поради
атавистичния страх да не би да се окажем роднини на турците, но долколко може
да се говори изобщо за славянска етнонационална общност, ако не се смятат
бляновете на панславистите?“ (пак там).
947
Шейтанов, Н. Балкано-българският титанизъм..., с. 323.
948
Шейтанов, Н. Балкано-българският титанизъм..., с. 330.
949
Шейтанов, Н. Балкано-българският титанизъм..., с. 332-339.
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Културфилософията на Н. Шейтанов се вглежда повече
във фолклора, отколкото в литературите на балканските народи,
което не му пречи да проникне както в митичното, така и в
историчното цивилизационно статукво на балканските концепти
път, град, посоки на цивилизациите в един много модерен
(Броделовски) аспект. Той твърди например, че „София заема
централно място на Балканския полуостров”, тъй като името й и
геоположението й предполагат средата, центъра (...) Средец лежи
на световния път Изток-Запад”, а тук се събират пътищатаартерии на Балканите 950 . Солун пък е българското южно
пристанище на Бяло море (както разбрахме моретата са три).
Географски и исторически обаче именно „София владее
Балканите” (?!).
„Тук, на Балкана – твърди Шейтанов – се срещат Изток
и Запад, Север и Юг. Ние сме страж на Европа пред вратите
на Азия, мост между три материка – Европа, Африка и
Азия...” С една дума – ние сме „Евро-афр-азия”.951
На кръстопътя между Босфора, Троя, Дарданелите, Египет и
Русия; между Колхида и Кавказ. Ние сме „триматерични”.
Доколко има място за литература в подобни разсъждения, е
повече от ясно, а геополитика (особено от гледна точка на
съвременните реалности) има удивително много.
За съответствията, приликите и аналогиите, които често
се проявяват в рамките на една култура, история и език в рамките
на традицията, говори доста по-късно от Шейтанов и Б. Ничев в
студията си „Между типология и контактология” 952 . Там той
подчертава природата на типологическите сходства – на
принципно разнородни и отдалечени във времепространството
явления.
В настоящото изследване вече целенасочено става дума за
литература – за литературни контакти и диалогични явления,
за сцепления и разрези в хоризонтална и вертикална посока (в
950

Шейтанов, Н. Балкано-българският титанизъм..., с. 85-86.
Шейтанов, Н. Балкано-българският титанизъм..., с. 81.
952
Ничев, Б. Между типология и контактология. // Основи на сравнителното
литературознание. София: Наука и изкуство, 1986, с. 125.
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синхрония и диахрония) между различните, а оказали се толкова
общи, балкански литературни модели. Модели, разпознати в
творчеството на Никос Казандзакис, Иво Андрич, Исмаил
Кадаре, Вера Мутафчиева, Орхан Памук. А преди тях – на Пенчо
Славейков и Йордан Йовков, на Ангел Каралийчев, Константин
Константинов, Атанас Далчев, Борис Априлов, Саид Фаик,
Халикарнас Балъкчъсъ. Автори, които често сме разпознавали в
диаметрално противоположни посоки и нагласи – ту като певци на
родовата памет, на българската (турската, гръцката, албанската,
босненската, сръбската) митология и история, ту като космополитичужденци в литературите ни. В този смисъл като чужденци, тоест
франкофони, в литературите си се възприемат и бергсонианецът
Казандзакис, и обвинявания в ислямофобия Кадаре.
Понякога ни се струва, че удивително сходни места и
прилики-еднаквости се появяват в далечни, диаметрално чужди
култури, без реално мислими между тях докосвания. Причината
за това се таи в типологията на културите, обяснява Ничев.
Контактологията пък обследва различния хронотоп на
идентични явления, между които е възможно да е възникнало
взаимодействие.
Симптоматични
примери
за
такива
контактологични докосвания има много, достатъчно е да
споменем дори само диалога между разказите „Юнашки глави”
на Йовков и „Велетовчани”953 на Андрич; между „Прокълнатият
двор” на Андрич и „Случаят Джем” на Мутафчиева. Андрич чете
Йовков в захлас. Мутафчиева добре познава творчеството на
Андрич. Паралелите между митологичния, историческия и
легендарния мотив са обясними и чрез реалния диалог между
авторите. Тоест – литературният мотив ги обсебва, поглъща,
приема в обятията си. Едни и същи романтични балкански
сюжети заплитат въображението на балканските ни автори от
едни и същи, но и от твърде различни епохи. А мотивът за
сдвояването и търсенето на себе си в другия добива
953

Впрочем, още през 1936 г. д-р Никола Миркович прави директна аналогия
между творчеството на Йовков и Андрич и конкретен паралел между разказа
„Велетовци” и „Юнашки глави”, който коментира Б. Ничев по-късно в Между
типология и контактология..., с. 130.
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емблематични измерения, отнесен към балканските култури и
съдба. Така го осмисля и дефинира алегорично Орхан Памук в
романа си „Бялата крепост”, надмогнал конкретния исторически
цитат на историята за Джем султан.
Когато разсъждаваме върху спецификата и логиката на
балканските културни митове, спомняме си един емблематичен
образ на Иво Андрич от разказа „Два живота” 954 . Това е
професорът-събирач на редки и странни антики, който си създава
музей-образ на „неосъществения живот”, който „никога не е
живял”, там, край морето. Десетилетия по-късно подобна история
за персоналната любов като музей на времето и органично
вплитане на личната обсесия в обсесията на времето разказва
романът „Музей на невинността” на Орхан Памук. По-скоро
около времето на Андрич, отколкото на Памук, кръжи и онзи Д.
Димовски сюжет за фатално влюбения немски поручик в
странната
българска
столичанка-левантинка
със
симптоматичното име Елена, чиято „турска стая” в загадъчната
столична къща приютява не един любовник. Бенц се завръща там
като в музей, докосвайки се с трепет „до всеки предмет, свързан с
Елена, който тя беше виждала или докосвала, го изпълваше с
тайнствено вълнение, като че присъствието й оставяше по тях
някаква трайна, материална следа” 955 . Докосва се до странния,
тежък дъх на ориган, рози и ориент, до дивана, килима,
етажерките, наргилетата, възглавниците, обзет, от ужас, гняв,
покой, щастие и сладострастие. В безнадеждност. Къщата на
Елена и Бенц се превръща в техния музей на невинността.
Странният друговерец, усвоеният чужд и свой Бонвал паша
(от едноименния Андричев разказ „Бонвал паша” 956 ), „бесният
французин”, напуснал армията на Йожен Савойски и потърсил друг
живот и вяра, се оказва родствено близък до героите на Памук –
Ходжа и Венецианеца от „Бялата крепост”. А Али паша
Ризванбегович, Мостарският везир от разказа „Али паша” на
Андрич, удивително напомня на ексцентричния романтично954

Виж: Андрич, И. Знаци край пътя. София: Хр. Г. Данов, 1978, с. 66.
Димов, Д. Поручик Бенц..., с. 175.
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Андрич, И. Знаци край пътя..., с. 14.
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просвещенски монарх Осман Пазвантоглу (валията на Видинския
вилает, наричан още „малкият цар на Херцеговина”) от „Летопис на
смутното време” на Мутафчиева.
„Али Ризванбегович бил от онези малки султани, които
царуват в различни турски покрайнини”... от първата
половина на ХІХ век, когато централната власт започнала
сериозно да губи позиции. Той бил един „суров владетел”,
който искал да бъде и „добър стопанин”957.
Градил джамии и текета и се грижел за своята рая: на всякаква
цена, с подкупи и хитрини той подривал и без това слабата
султанска и формално реформаторска власт. Бил един самотен
индивидуалист с харизматична власт и държавнически дар, който
си задавал екзистенциални въпроси, например, какво остава от
човек, който изведнъж губи всичко, но не и смисъла? Може ли,
макар и сам, безпомощен, да остане непобедим?
Един от най-респектиращите епически-протяжни разкази
на Андрич, своеобразният литературен балкански „епос” –
„Пътят на Али Джерзелез”958 – разказва историята на онзи чуден
юнак Алия, който търси простичкото човешко интимно щастие.
Този разказ обобщава като че ли всички балкански културни
митове и основополагащи литературни мотиви, които
организират цялостната ни представа за това какво е „балкански
литератури”. Дори и само на базата на един литературен текст от
балканските литератури, какъвто е този текст на Андрич, могат
да се откроят почти всички устойчиви балкански културни
мотиви, които настоящото изследване се опита да регистрира в
очертания представителен ред от автори и литературни творби.
Такива устойчиви мотиви са любов с друговерец(ка) 959 ;
957

Андрич, И. Знаци..., с. 16.
Андрич, И. Жажда, разкази. София: Народна култура, 1971, с. 21-31.
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В тази роля се явява студената грацилна руса венецианка със зелена рокля;
но също и фаталната красавица - циганката Земка, „разперила шалвари на
хиляди гънки”, подобно на летяща пеперуда; след това красивата босненка
Катинка, нещастна заради хубостта си, която носи проклятие („не можа да се
допре до тия гяурки и туйто ... какви са тия жени, до които не можеш да се
допреш като до бога!”); и накрая Екатерина от Одеса... – Андрич, И. Пътят на
Али Джерлезез. // Жажда, разкази. София: Народна култура, 1971, с. 20, 42.
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надпревара и любовно съперничество в състезание 960; двамата
братя-юнаци Морич и сестрата-жертва; юнакът лежи ранен в
предсмъртен унес и си спомня 961 ; Али пали снопове и кладе
огньове 962 ; Али е Крали Марко („има ли изровени пътища и
отнесени мостове, които той да не може да мине?”) 963 .
Екзистенциалните въпроси на Али не са въпросите на властника,
а на мъжа: „Защо пътят до жените е така криволичещ и невидим...
и не може да го премине, а го преминават всички по-лоши от него
... само той цял живот протяга ръка като на сън?” Те звучат в
доминантата на въпросите, които си задават всички герои на
Казандзакис, на Йовков, на Памук. Така звучи не само в
балкански, но и в общоевропейски литературен контекст иметомотив на вездесъщия Али паша (Янински, потомък на епирския
цар Пир), едно кръстопътно явление, принадлежащо както към
турската, така и към гръцката, но и останалите балкански
истории, превърнало се в „синекдоха на Балканите, в
манифестация на балканизъм, в най-популярен литературен образ
на Балканите, в тяхна общовалидна емблема”. То е сложно и
противоречиво, обект на многобройни фолклорни и литературни
тематизации в творчеството на Байрон, Лиър, Лийк, Хауърд
Пейн, Бъкстон, Юго, Дюма, Йокай, Балзак, Кадаре 964 . Бидейки,
според разните легенди, от различен – ту турски, ту гръцки, ту
албански произход, Али паша от Тепелени – яростен враг и
сатрап на Осман Пазвантоглу, но по дух реформаторски негов
истински събрат, нещо като обърнат двойник, той напълно се
вписва в изведения тук концепт за двуликия Янус на Балканите,
съчетал в себе си едновременно и другостта, и двойничеството.
Ясно е, че литературният живот и литературата
преживяват обръщаемост на отделни теми, мотиви – в определен
кръг от образи в своята история. В своето изследване Боян Ничев
960

Мятане на червена ябълка (алюзия с мита за Трите богини и Троянския цикъл)...
А Земка се люлее в спомените му в голямата дъга (алюзия с Шибил и Индже)...
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Алюзия с фолклорния образ на Змей Горянин и Змея Огняна ...
963
Андрич, И. Пътят на Али Джерлезез..., с. 27.
964
Виж: Протохристова, Кл. Литературни тематизации на Али паша –
ориенталистки стереотипи и постмодерни визии. // Тема с вариации..., с. 245-257.
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отделя специално внимание върху спорния от гледната точка на
съвременната теоретическа мисъл, постановка за феномена образ,
който според него е устойчивият литературен феномен.
Обяснимо е и това, че преживели заедно общата си съдба,
литературите и културите ни раждат идентични образи и сюжети,
плод на идентична менталност и ценности. На идентични
картини за света – огледани в огледалото на литературата,
изтанцувани в тракийски танц в кръг или в дервишка сема.
Балканските културни митове и диалози са безсилни да се
противопоставят на логиката на човешката история и мислене. Те са
концентрирани около няколко ключови тематични ядра в митовете на
народите на света, а теоретичният фундамент на тази постановка
откриваме
в
изследванията
на
културно-историческата,
митологическата
и
компаративистичната
школа
в
литературознанието965. Тези ядра може схематично да бъдат откроени
по следния начин:
- За културния герой – обвързан с образа на Воина,
Майстора и Учителя – и директно свързания с него
мит за смъртта. В този смисъл като част от него е и
митът за Мъртвия брат, който се явява медиатор
между света на живите и света на мъртвите, между
света на родното и на чуждото. В този план поставяме
и принадлежащия към т.нар. „култови митове” сюжет
за Неразделните след смъртта, както и мита за
Вграждането. Защото жертвата в името на някаква
креативна идея – строеж, себап, любов – е култова,
сакрална. Влюбените неразделни или зазиданата жива
жертва са духовните медиатори, подобно на учителя,
вожда и воина;
- Близначните митове966 са другата устойчива ос, около
която се ситуират балканските културни сюжети. Тук
културният герой се раздвоява в образите на братяблизнаци, натоварени с противоположни черти или пък
965

Виж повече в: Мифы народов мира, Москва, 1980, Т. 1-2, под ред. на
Токарев, С., Лосев, А., Мелетинский, Э., Иванов, В. Т. 1, с. 12.
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Мифы народов мира..., Т. 1, с. 174-175.
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-

досущ подобни един на друг – могат да бъдат
антагонисти или протагонисти. Близнаците са
родоначалници на племето: могат да бъдат братя (Ромул
и Рем), брат и сестра, андрогини или зооморфни; могат
да са обвързани с инцестна връзка (Озирис и Изида, Гор
и Сет) или да са в противоборство за престола
(Диоскурите). Те могат да притежават една фигура с две
лица. Съпровождани са от предчуствието за някаква
неестественост или „велик страх” (Р. Харис), според
който единият постоянно застрашава другия, както и
колективната хармония. Свързват се с идеята за
раздорите, но и за плодородието (алюзия със сдвоения
плод или с хермафродитното начало); с братоубийството
(темата-проклятие, толкова важна за нашите географски
ширини). Или пък с угризенията на съвестта (поради
алюзията между плацентата и същността на втория
близнак – аз съм жив за сметка на брат си, той умира, за
да живея аз...). Трактовка на този мит е мотивът за
двойничеството.
Негов
прочит
пък
са
дихотомичните двойки – на съставяне и
противопоставяне. Обикновенно противопоставянето
между единоверци и друговерци е обвързано с някаква
лична история, личен мит, въпрос на чест (етически
императив),
любовно
или
пък
принципно
съперничество, основаващо се на ценности и
нравствени идеали967.
Есхатологичните митове са третото ядро на
балканската културна митология – в тях се проектира
образът-мотив за Земята-рай – равнината, Балкана,
спрямо морето, реката. Става дума за среща на
матриархалните с патерналистичните представи.
Равнината е очевиден антипод на планината. Обликът на
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Такива са литературните образи на: Ходжа-Венецианеца на Орхан Памук;
Саади-Джем на Вера Мутафчиева; Джем и Кямил на Мутафчиева-Андрич;
Манол-поп Алигорко-Караибрахим-Венецианеца-Сюлейман ага на Антон Дончев;
Капитан Михалис-Нури бей на Казандзакис, Радисав и Али Ходжа на Андрич и др.
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онзи „монотонен равнинен пейзаж”, така несвойствен на
общата визия на релефните планински балкани,
превръща представата за полуостровната ни култура в
странна и очарователна картина на контрасти,
противоборства и хармонии. Това са Балканите –
планини, но и „земя с необозрими граници, море от
жита” 968 , суша, в която се плискат и белите, но и
черните води на моретата (ни). Морета и море от жита и
вакли стада са Балканите, една буколическа и
георгическа идилия, която може да бъде видяна само тук
на полуострова ни, в обширната Добруджанска равнина.
Равнината – прагматичното пространство, среща
идеалното пространство на планините и морето.
Географската позиция на равнината (Добруджа) „е
кръстопътна – между Европа и Цариград”, тя се схваща
като демографски паралел спрямо историческите
меридиани на нашествия, срещи с другите, изпитания,
„пъклена врата, през която нахлуват хищни орди”, а от
нея „извира жертвеност”969. Като част от тази престава е
локализираната
представа
за
земята-градина,
обособеното,
оградено
приватно
пространство,
аналогично на Райската градина (Едема, изначалната
земя на щастието, екстериорът на сътворението,
покоят и вечността, Обетованата земя, Изгубеният
рай). Подобна функция е заложена и на
цивилизационното екстериорно пространство-образ
на Града (градът на щастието, на слънцето или пък
прокълнатият, блуден град). Както и на ключовите
пространствени цивилизационни топоси на съзиданието,
968

Митът за Златна Добруджа като емблематичен алегоричен образ в родната ин
култура, но и въобще в балканските култури, разглежда Румяна Лебедева в
изследването си Златна Добруджа, София: Изд. Захари Стоянов, 2006, с. 35. Тя
твърди, че има няколко автори в литературата ни, които се явяват първостроители на
мита за Златна Добруджа като Едема и кръстопътната земя, и най-важният сред тях
е именно Йовков. – Лебедева, Р. Златна Добруджа..., с. 174-182.
969
Леебедева, Р. Златна Добруджа..., с. 69.
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на диалогизма и комуникацията, на творчеството –
пътят, мостът, храмът, домът. Сред тях избрахме
най-емблематичния, ключов аналог на съзиданието,
устрема на пътуването и човешкото съзидание –
Мостът. Първо, защото има емблематични балкански
текстове, посветени на темата строеж на мост. А това е
така, защото в митопоетическата традиция 970 той е
връзката между различни точки в сакралното
пространство. Той е изофункционален на образа на пътя.
Строежът на мост улавя най-симптоматичния и опасен
момент от екзистенциалното пътешествие, мост се строи
на най-опасното място на прехода, където опасността от
злите сили е най-значима. Мостът обитава и свързва
гранични територии-брегове, негов аналог е пътуванетопреминаване във времето, а също и образът на
световното дърво, защото мостът е хоризонтален и
вертикален разрез на сакрални пространства. Той
свързва небето и земята. Душите пътуват към рая,
изкачвайки мост.
Балканските литературни сюжети понякога в мълчалив,
друг път в шумен диалог помежду си, интерпретират тези
активни полета на културното въображение. А в литературния ни
диалог със света не забравяме и посланието на Борхес: има само
четири истории... Първо е историята за един укрепен град, ...
втората е за завръщането, третата за търсенето (на нещо или
някого),... четвъртата – за жертвопирношението на бога.
И „няма значение колко време са оставили след себе си.
Във времето, което ни остава, ще продължаваме да ги
разказваме до безкрай – по един или по друг начин”971.
Някога... Пушкин искал да отиде в Париж, а заминал за
Ерзурум („Пътешествие до Ерзурум”). Тръгваме след бляновете
си по запада, а се озоваваме на югоизток. След Пушкин, Ахмед
Хамди Танпънар пише в „Писмо до Мехмед Каплан”:
970

Повече виж в: Мифы народов мира..., Т. 2, с. 176-177.
Борхес, Х. Л. Четыре цикла, микрорассказ, (прев. Б. Дубина) // Золото
тигров. Сочинения в 3 томах, Рига: Полярис, 1997, с. 255.
971
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„Винаги съм обичал Анадола. Там и особено в Ерзурум
ще видиш две неща – първо, че сме били ориенталци и
второ, че Ориентът при нас е разрушен. (…) Ще видиш
един Изток без Меджнун и Лейля, без Ферхад и Ширин…
изпълнен с кръпки. Кръпки от Запада…”972
И така, според тези думи, се оказва, че далечният Анадол
мисли в систематиката на Балканите (доколкото въобще те могат
да бъдат систематични?!) и мислено, и телом, и духом се
приобщава към тях. Може би и поради спомена си, че някога е
бил Анатолия? Пак Танпънар, този път в писмо до Адален
Джанджоаз, пише: „Това, което ме отличава от кемалистите, е, че
вярвам в Аллах. (…) бих искал да умра във вярата на своите
родители и не съм забравил, че нацията ми е мюсюлманска.
Привърженик съм на Запада. Вярвам, че християнството има побогато наследство и по-дълбоко въздействие. Тук очевидно съм в
противоречие със самия себе си” 973 . Почти по този начин
формулира и своята дуална раздвоеност спрямо вярата и
културата си един прелюбопитен персонаж на Орхан Памук от
романа „Безмълвният дом” – доктор Дарвиноглу: ако религията е
залог на прогреса на едно общество, то оправдан е и отказът от
автентичната му вяра (в случая от исляма – в полза на
християнството!). Във вечно и непримиримо противоречие със
себе си – също като в танца сéма, също и като фигурите на хорото
– балканските култури се въртят около оста си, без да губят
равновесие и свяст. Прегърнати в един общ роман (или романс)
на Изтока със Запада, те разказват постоянно една и съща
история за пътуването си един към друг.
Доколко едните култури са (в) другите? (разбирай
християнските в ислямските, православните в католическите,
източнобалканските в западнобалканските.) И доколко „по
принцип новото се поставя над бившето, младото над старото,
972

Цит. по: Бибина, Й. Ролята на его-документа в творчеството на А. Х. Танпънар.
Bibina, Y. The memories of Ahmed Hamdi Tanpinar: an important egodocument of the time.
// The role of egology in the history of science. // "О писменах", Sofia, 2014, p. 62-72.
973
Цит. по: Бибина, Й. Ролята на его-документа в творчеството на А. Х.
Танпънар..., p. 62-72.
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бъдещето над миналото”974, според формулировката на Пиер Нора.
Тоест кои са стари и кои нови-млади култури на Балканите? Само
заради елинското ли гърците се считат за различните на
полуострова, че принадлежат на света и са над и отвъд времето. А
ние не? Нима българите, румънците, сърбите сме преживели вече и
своите възраждания, и своите модернизми, а турците и албанците
вървят след нас? Възможен ли е въобще подобен единен в своята
диалектичност сюжет на културните ни пътешествия, тук, на
Балканите?
Дали в този смисъл балканското е младото, а ориенталското
старото? По думите на М. Тодорова, която спори с Кенън,
Балканите са творение на Византия, която априори е владеела
Югоизточна Европа, но и „да се говори за Балканите като
доосманско образувание показва анахронично отношение…,
обикновено се приема за невежество у историк” 975 . Затова и тия
култури (балканските, ориенталските и византийската), взаимно
всмукани от история и минало, плътно осмислят сегашността си и
другостта си. В някои текстове смело се дефинира дори тезата за
паралелните идентичности. Впрочем, това са двете травматични
опорни точки в съзнанието на балканеца, комуто се вменява
упорито инстинктът на насилието 976 . Защото сегашността му се
схваща като продукт на историчността, на миналото му и на
опасностите от определянето на другостта на Ориента, както
предупреждава, не без основания, Едуард Саид.
974

Нора, П. Предговор към френското издание на Места на памет, т. І, От
републиката до нацията, София, 2004, с. 24.
975
Тодорова, М. Балкани – балканизъм. (Балканизъм – раждането на един
дискурс). София: УИ, 2004, с. 20.
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Роберт Каплан и др. например, са склонни да „есенциализират“ балканското
насилие – тоест да твърдят, че то е нещо присъщо за балканските култури –
разпространеното сред академичните среди мнение е, че то е „социално
конструирано“. ... Прастарото безчестие на изнасилването, например, е подсилено от
желанието на извършителите да заплодят утробите на жените на националните си
врагове със собственото си семе – едно окончателно „есенциализиране“ на
националната идентичност, ако тя изобщо е съществувала някога. Виж още: Pavlos,
H. The Balkans beyond nationalism and identity; също и Тиес, А.-М. Създаването на
националните идентичности. Изд. „Кралица Маб“, 2011 – която говори дори за
паралелни идентичности в границите на една по-голяма общност – съюз, империя.
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Балканите-музей.
„Нацията се ражда от дадена предпоставка и дадена
измислица” – твърди Ан-Мари Пиес – но тя може да живее само
„чрез колективното приемане на тази фикция.”977 Националното
чувство е спонтанно само, когато е напълно интериоризирано,
преди да бъде усвоено. Впрочем – народът е просто абстракция,
истински жива е само нацията – заключава Тиес. Нацията се
съхранява чрез продължителността на традицията и трайността
на колективния култ към предците, наследствата и спомените.
Формулата за нация тя извежда така: наследство плюс култ към
него. Важен източник на национално самочувствие в този смисъл
е изучаването на историята, предметите на бита, панаирите,
пазарите, изложенията. И музеите...
Балканецът е чувствителен към местата на своята памет
именно поради двойственото отношение към собствената си
култура/култури, едновременно като уникална, но и като
принадлежна – балканска, но и славянска, латинска, езическа
тракийска, орфическа, елино-гръцка, ориенталска арабскоперсийска. А местата на паметта „музеи, архиви, гробища,
колекции, празници…, гробища, паметници, светилища”, които
иначе са „свидетелства от други епохи” и осигуряват „илюзията за
непреходност” 978 , тук на Балканите действат фрустриращо на
съзнанието ни. Фрустриращо, но и зареждащо – благодарение на
възможността да се експонира в музей – факт, обект или образ става
съпоставим с другите, със света. Музеят опредметява времето,
превръща времето в пространство.
„Миналото се е депозирало в следата, която е негово
отрицание” 979 – предупреждава Пиер Нора. Но, оказва се тъкмо
обратното, балканският човек заживява в следата като в своя
сегашност, превръща миналото в постоянно и неотменно
настояще и свое бъдеще. В този смисъл балканският човек е
интериорен човек. Завършеният литературен образ в това
977

Пиес, Ан-Мари. Създаването на националните идентичност. Изд. „Кралица
Маб“, 2011, с. 7, 9.
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Нора, П. Предговор към френското издание на Места на памет...
979
Нора, П. Предговор към френското издание на Места на памет..., с. 48.
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отношение е романът на Орхан Памук „Музей на невинността”,
защото там се случва инвентаризацията на човешките му
приоритети. Героят Кемал на Орхан Памук е типичният балканец
в това отношение. И „психологизирането на съвременната памет
в принудата на паметта”, и „задължението на всеки да си
спомня”, и „чувството за осъзната принадлежност в тайната на
самоличността” 980 героят изиграва в рамките на собствения си
живот. Този роман интерпретира блестящо формулирания от
Нора „вкус към миналото всекидневие, проектирано в
пространството на музея, който освен всичко е и светилище на
човешкия дух”, възстановяващ „бавното нижене на дните и
насладата от нещата в мехурчета минало” 981 . Такива именно са
вещите в музея на Кемал, напомнящи му присъствието на мъртвата
любима Фюсун. Впрочем, той вече е изградил мавзолея на нейните
вещи приживе. Колкото и парадоксално да звучи, именно героят на
Памук – Кемал, е образът на балканския човек, въплътил страстта
към пътуванията по света с пиетета към родно-домашното и
миналото и страстта по уседналостта. Балканският Одисей.
Емблематичен балканец е той и заради началната реплика, с която
романът започва. Тя е теза не само на този роман: „Бил съм
щастлив, но не съм го знаел…” 982 . Този роман на Памук е
симптоматичен и за постмодерното светоусещане на балканския
човек въобще. Били сме щастливи, а не сме го знаели...
„Балканите – твърди М. Тодорова – все още са като
етнографски музей на Европа, дори и в най-изтънчените
дискурси”. Предполага се, че това се дължи на разочарованието
от идеята за прогреса и очевидната „неподвижност” на Ориента,
според който културите не се прощават и не „погребват” своите
обичаи и идеали. А вековете не се редуват един след друг, а
„съжителстват”. Дали заради това не сме толкова чувствителни
към тази дума съжителство ние, балканците, едновременно
980

Нора, П. Предговор към френското издание на Места на памет..., с. 53.
Нора, П. Предговор към френското издание на Места на памет..., с. 56.
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развие по-иначе?” // Памук, О. Музей на невинността. София: Еднорог, 2009, с. 11.
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толкова гневни и безпощадни, революционно-еволюционни,
изостанало-модерни, но и „добросърдечно-консервативни” 983 ?
Роджър Коен твърди, че „цикличното движение на времето на
Балканите е противоположно на времето на Запада, което се
движи само напред”984.
Както твърди Нора, „от разпадането на историята-памет
се появява нов герой, готов за разлика от своите предшественици,
да признае тясната си интимна и лична връзка със своята тема”985.
Коя е своята за балканския човек тема, собствената тема на
балканския човек? Предметите носят на Памуковия Кемал
истинска гордост и наслада, превръщат се (съвсем по западному)
в самата територия на религиозното наследство на съзнанието.
При това става дума за съзнанието на приватния човек, модерен,
но все пак зареден със своето източно културно наследство.
Изисква се твърде много култура и убеденост, твърди Шастел, за
да изпита човек „приятно, разнежено чувство за колорит и
отдалеченост”, когато общува с „излезли от употреба предмети,
кукли и спомени”986. Такъв род общуване, включващ пиетета към
бита, може и чисто парадоксално да се схваща като дефиниране
на образа на природния, естествения човек. Той е усвоил и
подредил собствения си свят. Култивирал се е, превръщайки своя
свят и родните си пространства в музей.
Балканите-Утопия. И най-големите скептици не биха
възроптали тогава, когато сме склонни да идеализираме като утопия
Балканите, мислейки ги като музей на естествеността (невинността
– по Памук). Като остров Утопия. Смята се, че Томас Мор е имал
предвид именно устройството на южнославянските задруги сред
сърбите и българите на Балканите, когато измисля своята „Утопия”,
проектирайки в нейния образ идеалното обществено, културно и
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Тодорова, М. Балкани-балканизъм..., с. 196.
Цит. по: Тодорова, М. Балкани-балканизъм..., с. 179.
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Нора, П. Предговор към френското издание на Места на памет..., с. 57.
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Шастел, А. Понятието наследство. // Нора, П. Места на памет. Т. І, София,
2004, с. 401.
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държавно устройство 987 . Плитки места и скали бранят този
(полу)остров във „формата на лунен сърп”988 от вражески кораби и
само утопиец може безпроблемно да те заведе до брега. Някога
Утопия е била част от сушата, но Утоп се погрижил да прокопае и
заобиколи новоотвоюваната суша отвсякъде с море. Идеалната
държава е постигнала хармоничната реципрочност между градския
и селския живот – в петдесет и четирите свои планински града,
удивително приличащи си, където властват общи закони, нрави,
институти и език (толкова близък на персийския). Балканския вид на
Утопия допълва и забележката, че „жителите на града се грижат
твърде много за градините; те отглеждат в тях лози, плодни дървета,
зеленчуци и цветя..., с удоволствие и наслада...” 989 . Утопийците
приличат на балканците по своето остроумие, общителност и
прецизното познание на гръцкия език и гръцките автори; с
преклонението си пред божеството, родеещо се с бога Митра.
„Религията на острова не е една и съща за всички, но всички нейни
форми, макар че са различни и разнообразни, се събират по
различни пътища общо в една цел – почитането на божествената
природа.”990 В храмовете на религиите си се молят, „просвайки се
ничком”, и се изправят по даден знак, звукът от музикалните им
инструменти се редува с човешкия глас на свещенослуженето 991 .
987

Както и на учението на Птолемей за климатите и зоните, според което на
определени климатични пояси съответстват и съответните темпераменти и
характерологии на племена и народи. Впрочем, хипотезите са няколко – дали
Утопия е новооткритата земя Америка, дали е някъде в протежението на
Средиземно море между Англия и Венеция, дали е „Германия” на Тацит, дали е
древната Рус, Индия или някой африкански бряг? – Виж: Алексеев, М. П.
Славянские источники „Утопии” Томаса Мора. Москва 1955, с. 39. http://www.eheritage.ru/ras/view/publication/general.html?id=46991727//http://books.eheritage.ru/book/10084598 (посл вл. 29 04.2016).
988
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Крит, Корфу, Санторини. Кулата над брега, над която бди стража, е директна
алюзия с Родоския колос. Цит по: Мор, Т. Утопия. София: Партиздат, 1970, с.
117.118.
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Мор, Т. Утопия..., с. 124.
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Мор, Т. Утопия..., с. 216.
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Брокхауз обяснява, че е разкрил загадката, като успоредява
представите на Мор за Утопия с един гръцки архипелаг в
Средиземно море992 – Утопия е земната градина на Богородица –
Атон, Света гора, на източния бряг на Халкидическия полуостров. А
венецианско-турските войни и сражения вдъхновяват Мор в
описанията на военните дела на утопийците. Тяхната съдба пък е
споделената съдба на близнаците-диоскури („братя, а не приятели
Кастор и Полукс”993).
Утопия е видоизменение, анаграма на Атос, Агнополис
(градът на светците), а монашеската република е провидяна като
идеалната държава на нравствеността и икономиката. Столицата
Амварот пък носи анаграмната хармония на имена на балкански
градове като Тирана и Атина. Рационализирането на семейната
задруга и живот в общини, в големи родови общности („отначало
сръбските а после и българските големи семейства при цялото
разнообразие на наименованията..., и повтарящите се принципи...
от класически тип”994) е другият характерен белег на балканското
живеене и култ към бита. Независимо от неговия християнски
или мюсюлмански тип, унаследен от древността, той се среща и в
Омировите поеми, но и в модерните времена. Утопия, това са
Балканите. Балканите утопия ли са?
Съдбата на еднаквостта, припознаването в образа на
другия, е (не)завидната балканска съдба. Когато заговорим за
балканската литературна общност, имаме предвид изтъкването на
най-щекотливия въпрос – темата за националното, за езика,
расата и вярата, за семействеността и държавността, за нацията и
тяхното, понякога диаметрално противоположна концепция в
балканските литератури. Когато разсъждава по тези въпроси,
992

Brockhaus, H. Die Utopia Schrift des Tomas Morus. Leipcig-Berlin 1929, Beitrage zur
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993
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„Утопии” Томаса Мора..., с. 86.

390

свързани с решаващата роля на волята, а не толкова на
консолидиращата функция на географията или религията и
ритуалите, на езика или вярата, Ернст Ренан заключава, имайки
предвид примера на балканските истории: „Добре е за всички да
се научат как да забравят”995. Ако и миналото, и спомените да са
духовният капитал на всяка нация, на всяка култура. Колкото и да
е странно, максимата на Ренан за забравата се отнася и за музеите
– иначе хранилища на паметта. В опита на забравата или
незабравата настоящото изследване се опита да успореди
словесните или безмълвни, любовно-омразни, полюсноблизначни диалози в балканските ни литератури.

995

Ренан, Е. Какво е нацията? // Либерален преглед, 18.12.2012. http://www.librev.com/index.php/2014-05-31-19-34-02/librev-yearbooks/2513-librev2012-4// Годишник на ЛП, 2012, пдф, ч. 4, с. 594-698.
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OUR LITERATURES. THE ROMANCE BETWEEN EAST
AND WEST IN BALKAN LITERATURES
Abstract
The conceptualisation of world literature is impossible without
comparative literary studies. There is a number of questions which arise
in the process, such as: How many comparative literary studies are there?
Is there an all-inclusive classification and periodisation of Romanesque,
Anglo-saxon, Turkic or Slavic literatures, and what is the place of Balkan
literatures in the world literature? To what extent do Balkan literatures
have a common, easily definable (or vague and amorphous) subject?
And how exactly geopolitics gives rise to geopoetics? What is the place
of the Literary Balkans in the world literary process? What do Balkan
literatures have in common, and what lies beyond the dividing lines of
national identity and indigenous languages? Are they unique, or do they
share common themes and storylines?
Do national literatures in the Balkans exist at all? What do we
understand by Bulgarian, Turkish, Serbian, Albanian, Greek or
Romanian literature? Are they autonomous literatures, or are they just
self-contained inner currents which in their isolation communicate
better with the adjacent literatures and cultures? Don't texts from
Bulgarian, Turkish or Albanian literatures have more in common than
all texts belonging to Bulgarian literature? All these questions are
addressed in the present book symptomatically called Our literatures.
The romance between East and West in Balkan literatures.
The first part of the title - Our Literatures - aims at overcoming
Balkan literatures', and more specifically Bulgarian literature's, provincial
inferiority complex, and advocates their universalisation and inclusion
into a much wider cultural context. The second part - The romance
between East and West in Balkan literatures - clarifies the interpretation
of Bulgarian literature through the prism of the Balkan literary context.
In this context, Orhan Pamuk's metaphor and his conviction of
the existence, at least in Turkish literature, of a novel about the East
and the West is supported by the literary and the historical traditions
of the East and the anthropological, culturological, Oriental and
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Occidental ideas of the West. This provoked me to look for a similar
phenomenon in Bulgarian literature. Hence, the attempt to read
Bulgarian literature in the Balkan literary context and to compare
Yovkov with Ivo Andrich and Nikos Kazantzakis; Ismail Kadare with
Angel Karaliychev and Pencho Slaveykov; Vera Mutafchieva with Ivo
Andrich and Orhan Pamuk; Konstantin Konstantinov, Angel
Karaliychev and Atanas Dalchev with Said Faik, Orhan Pamuk, Elias
Canetti. Thus the novel of the East and the West became the romance
of the East with the West. Thus, conceptualised as a genre of
modernity, European identity and prestige, yet transformed in the
genre and metaphoric post-modern interpretation of Northrop Frye,
the novel-romance of the East with the West conceptualises the coexistence of Balkan literatures and cultures enveloped in common
motifs, story lines, character types, themes, emotional explications,
names, gestures and culture codes. These intersections and subtle
intertwining of common motifs and images involve:
- the cultural hero, such as the Warrior, the Master and
the Teacher, and the closely related with them myth of
death. Part of this myth is the Dead Brother, who is a
mediator between the world of the living and the world of
the dead, between the native and the foreign. Here also
belong the motifs or cultural myths of those who cannot be
separated by Death, the myth of incest, and the myth of
building living people into structures' walls.
- the twin myths, as the other axis around which a number
of Balkan stories evolve. An example of such a myth is the
motif of the Double in the dichotomy story lines of
unification and opposition.
- the eschatological myths as the third core of the Balkan
cultural mythology. They depict the image of Paradise:
The plain and the mountain, as opposed to the sea and the
river, as well as the clash of matriarchal and paternalistic
ideas. Part of this myth is the image of the garden as an
enclosed private space of one's home, town or family,
similar to the Garden of Eden.
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- Similar function is played by the civilising exterior space of
the City the key topoi of creation, dialogue and
communication - the Road, the Bridge, the Temple and the
Home, all of which are modifications of the World Tree.
Chapter 1 focuses on the Silent literary dialogues in the
Balkans, looking into the literary map and identification markers of
the peninsular culture; the Balkan national utopia and storylines, as
well as the Balkan literary stereotypes, demons and anxieties, thematic
dominants and cliches in the texts of Balkan literatures, which are
discussed in the light of literary comparative studies, contactology and
imagology and supported with the ideas of Fernand Braudel, Vesna
Goldsworthy, Maria Todorova, Edward Said, Anthony Smith and
other scholars who study the Balkans and the Orient.
Chapter 2 is dedicated to the Romance of the East with the
West, the Otherness and the Double in three Balkan novels - The Case
of Cem by Vera Mutafchieva, The Damned Yard by Ivo Andrich and
The White Castle by Orhan Pamuk. It conceptualises identity and
literary influences in the cultural, historical, ideological and critical
interpretations of prominent Balkan authors. These authors are interested
in historical narratives and existential interpretations of the otherness, the
death and the double, the female perspective in history, the borders and
love; motifs which are typical of the Western literary tradition as well.
Chapter 3 offers a seemingly private interpretation of two very
different in their genre and historical affiliation literary works, which are
united by the common theme of the Song of the Dead Brother. The two
works offer the Balkan version of Magical Realism, where the Brother
and the Sister are the East and the West, The Victim and The Salvation,
respectively. A comparison is made between Pencho Slaveykov's The
Plague Victims and Ismail Kadare's Who Brought Doruntina back?
The generalisations about the victim and salvation as the Balkans' lot and
cultural destiny reach out to the stereotypes of Balkan patriarchal incest
relationships between the native and the foreign, which can frequently
change their places.
Chapter 4 defines the Balkan literary gardens in several
Bulgarian, Turkish, and Greek narratives: Yordan Yovkov's Balkan
gardens, Vera Mutafchieva's Garden to return to, Orhan Pamuk's
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Garden-state and Garden-letter, Halikarnas Balikcisi and Nikos
Kazandzakis' Gardens near the sea and Island-gardens. Does an island
also belong to the Balkans? What are the metaphors of the Balkans and
the metamorphoses of the peninsula in the texts of these authors, and how
do they fit in with the global Enlightenment culturological interpretation
of the Balkans as the cradle of European civilisation?
Chapter 5 is dedicated to the Balkan literary cities: incredible,
sunken, lost, cities -temples and hamams, cities - pictures, or
metaphysical cities - all of them Balkan, with a Balkan identity and urban
culture. These are the cities of Vladislav Baiats, Nikos Kazandzakis,
Orhan Pamuk, Ivo Andrich, Vera Mutafchieva, Boris Aprilov,
Svetoslav Minkov, Angel Karaliychev, Konstantin Konstantinov, Said
Faik.
Chapter 6 conceptualises Bridges as metaphors for the roads in
the Balkans, as well as the myth of building living people into walls of
structures, focusing on The bridge over the Drina by Ivo Andrich, The
Bridge with the three arches by Ismail Kadare, and The Stone Bridge of
Rosen by Angel Karaliychev.
The conclusion summarizes the perception of the Balkans as a
Museum-peninsula, as a Balkan Utopian island, with a culture
characterised by a steady persistent rhythm. Who are we and where do
we belong: in Europe, in the Slavic world or in the Orient? Living on the
edge, at the border, in a peninsula at the South-East tip of the continent,
the Balkan cultures are united as outcasts, pushed far from the centre.
The present book builds on the idea of Ivan Shishmanov about the
national Bulgarian narrative as an integral part of the European and the
Balkan narratives; and the ideas of Svetlozar Igov and Bogdan Bogdanov
about Homo Balkanicus living at the crossroads of the Thracian myths,
the historical and cultural geography of life in the peninsula with its
planes, the sea and the mountains; with the idea of Bulgarian culture as an
integral part of the Mediterranean cultural community.
The most interesting aspect of the Balkan literary dialogues is
their steady rhythm, which creates an illusion of rotation, as if each of
the national Balkan literatures rotates on its axis slowly and
monotonously, like a dervish in his transcendental sema dance. The
Balkan cultures seem to envelop one another, looking into the depths
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of their souls. Sometimes they are blasphemous, rejecting their own
nature, yet in love with the other. They are mired in hatred and feuds
with themselves and with the others, absorbed in (im)possible
communication with each other. And there is only a small step
between love and hatred, understanding and misunderstanding at the
crossroads between the Bosphorus, Troy, the Dardanelles, Egypt and
Russia, Colchis and Caucasus. It happens that we, people from the
Balkans, belong to three continents. Loud and quiet at the same time,
our frantically active imagination is in open dialogue with the world.
Key words: the Balkans, contactology, imagology, comparative studies,
common cultural storylines, Balkan myths and stereotypes, Homo
Balkanicus, bridge, road, city, otherness and the double, garden, island,
museum, utopia
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