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СТАРИЯТНОВХАЛЕК:КЪМВЪПРОСАЗА
ЕНВИРОМЕНТАЛНАТАЕСТЕТИКА

МартинТомашек


Напроф.ЯрославаЯначкова

МартинТомашек.Галекcтapыйиновый–квопросуобэнвайронменталь-

нойэстетике
В90-ыегодыХІХ-гов.вчешскойлитературепроисходитстолкновениепоко-

лений,причиныкоторого–еслисудитьсточкизрениясегодняшнегодня–явля-
ютсянетолькохудожественными.КритическоеотношениеЙ.С.МахаракВ.
Галекувероятнооснованонацивилизационныхценностях,которые,нарядусэко-
номическимиисоциальнымиизмененияминапротяженииХІХ-гов.,становились
всеболеесильнымиидинамическими.Вкачествепредставителяхудожествен-
ного модернаМахар фокусируется преимущественно на человеке, обдумывает
культуру,котораяявляетсяпроизведениемчеловека,истремитсяктому,чтобы
избавитьчеловечествоотвсехсвязей,ограничивающихегосвободноеразвитие.
Поэтомуонвоспринимаетскептическидажеромантическиеизображенияедин-
ствачеловекаиприроды.Основноевниманиевстатьеобращаетсянапроизведе-
ниеГалекаCestopisnaOupor(ПутевойдневникнаОупор),вышедшеев1872-омг.
Здесьонорассматриваетсякакодинизевро-американскихтекстов,инспириро-
ванных ходьбой, который является важнымисточником чешской энвайронмен-
тальнойэстетики.
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Martin Tomášek. The New Old V. Hálek: Towards the Question about
EnvironmentalAestetics

TheCzechliterarysceneof1890ssawaconflictofgenerations,thecausesofwhich–
judgingfromtoday’spointofview–donotseemtohavebeenonlyofartisticnature.J.S.
Machar’scriticalattitudetowardsV.Hálekcouldhavestemmedfromcivilizationvalues,
whichinthecourseofthe19thcenturybecamemorepowerfulanddynamicalongwith
theeconomicalandsocialdevelopmentalchangesofthattime.Machar,arepresentative
andspeakerofCzechartisticmodernism,focusesexclusivelyonman,contemplatingcul-
tureasahumancreationandstrivingtofreethehumansocietyfromallfetterslimitting
itsdevelopment.Heisthusscepticalevenaboutromanticimagesexpressingorrenew-
ingtheunityofmanandnature.ThepaperattractsattentiontoHálek’sbookoftravel
CestopisnaOupor(TravellingtoOupor,1872),conceivedinthatvein,andpresentsit
asoneofEuro-AmericantextsinspiredbywalkingandasanimportantsourceofCzech
environmentalaesthetic.

Keywords: V.Hálek,J.S.Machar,environmentalaesthetics,Romanticism,Realism,
Modernism,cultivatedlandscape,wilderness
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Свреметовсепо-неразбираемоезанаскакдревният
човекеумеелдаразговарясживотните.Некаотново

станемдецаищеразберемвсичко1.
ВитезславХалек

НямакакдасеотречепроницателносттанастатиятанаЙозефМахар
от1894г.,коятопоставяначалотонавтората,веченесамолитературнок-
ритическа,ноилитературноисторическафазана„борбатазаХалек“,чиято
цел еокончателнодаопределинеговотомястовразвояначешкатапое-
зия.Редомснеоригиналнихудожественитекстовевтворчествотомунами-
ратмястосвоеобразнии значимитворби,каквитоса сборницитеБалади
ироманси(Baladyaromance),Средприродата(Vpřírodě)иПриказкиот
нашетосело(Pohádkyznašívesnice).Отпрозаическитемупроизведения
Махарприветстванай-вечеразказаВчифликаи в колибата (Na statkua
v chaloupce), катоотбелязвавариативносттананаративнатаперспектива,
постигната в последните текстове. Въпреки че не открива духовитост и
остроумиевнеговитефейлетони,всепакМахаротбелязваекспресивната
имстойност.СпореднегопътеписитенаВ.Халексехарактеризиратсплас-
тичностичетивностиоттяхнай-многоценилиричнияПътеписзаУпор2
(CestopisnaOupor),вкойтопоетътизповядвасвоитечувствакъмродния
край. ЙозефМахар точно назовава крайъгълните камъни в поезията на
Халек–природатаилюбовта,коитосанеделимосвързаниивкоитоХалек
изцялооткривасебеси,накоитоизповядвасвоитечувства,следкоитоси
тръгва,притовабездасеповтаряилибанализира:


Dívá senapříroduokemdítěte.Ano.Amluví oní jakodítě.

Pozorujeapopisujevšeodptákaažkpavouku,odstoletýchstro-
můažkdrobnýmkvítkům,odhřměníhromuažkzašelestěnívětru.
Hlubšíchvěcínevidí.Bojoživot,nepoddajnost,vzdoranepřátel-
stvíhmotyprotiživotumuušlo.Bylidealistou.Přírodajemunej-
většípoezií, studnicí krásy,matkoumoudrostiaprvýmzákonem.
Coprotiní,ješpatné.Spravedlnostjestjenuní,nevparagrafech,
Bůhjenvní,nevpsanýchliteráchavpachtuVatikánu.Přední
jsmesivšicknirovni,vesvémlůněpohostíonastejněkostižebráka
ikrále.

(Machar1901:42–43)

Той гледа природата с очите на дете. Да. И говори за
неякатодете.Наблюдаваиописвавсичко–отптицатадо
паяка,отвековнитедърветачакдодребнитецветчета,от
тътенанагръмотевицатадошепотанавятъра.Ноневидя
по-дълбокитенеща.Убегнамуборбатазаживот,острата

1Навсякъдевтекстапреводътемой(Р.К.)–Б.пр.
2 Упор илиОупор (дн. Упор поради промяна в изписването на названието катоÚpor) –
област вСреднаЧехия, разположенамеждурекитеВълтаваиЕлба.Недалече сенамира
роднотоселонаписателя–Долинеккрайгр.Мелник.Областтаеизвестнасизключително
разнообразнатасифлораиеобявеназаприроденрезерват.–Б.ред.
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агресивност и враждебност на материалното. Беше идеа-
лист.Занегоприродатаенай-висшапоезия,изворнакрасо-
та,майканамъдросттаиизначалензавет.Онова,коетое
противнея,елошо.Самовнеяимасправедливост,неивзако-
ните,Богеединственовнея,аневизписанитеклаузиидого-
воркинаВатикана.Преднеявсичкисмеравни,всвоетолоно
тящеприютиикоститенапросяка,икоститенакраля.

(Махар1901:42–43)

Нонатозичист,бистърчакдодънотосвежгорскиизворспоредМахар
липсвадълбочина, тайнственост– това, коетобиразвълнувалопо-силно
ипо-трайночитателя.Поетътеилипланинскиколос(Неруда),илисамо
хълм(Халек):първиятсеизвисявавдалечината,вториятсегубипреднего.

Днешниятденнипредоставяеднамногопо-голямавремевадистанция
не само спрямо поета, но и спрямо неговия критик: виждаме например,
чеотношениетонаМахаркъмХалексеръководиотцивилизационницен-
ностникритерии,коитовпродължениенацелияXIXв.ивсъответствие
сикономическитеисоциалнитепроменипостепеннопридобиватвсепо-
голямасилаидинамика.Катоизразителнамодернатахудожественосттой
безусловно концентрира вниманието си върху човека, размишлява върху
културатакаточовешкотворение,копнеедаизбавичовечествотоотвсички
окови,ограничаващисвободата(„дасеизвисимдонебесата“/„mybychom
vzhůruknebesům“).Когатовстъпвавпросторитенаприродата,Махарне
изживяваопиянениекатотованаХалек,австиховетесиот90-тегодини
доригоотхвърлякатонаивно:

Sny…pohádky...všebylokdysakdes,
dneshledíšnatookemmalévíry–
všezmizelo,jenjevištětu,les.
Ačlověkvstoupánynívchrámtenširý,
byokřáljenpodkmeny,větvemi
aprohnalsvěžívzduchzasplícemi…

(Machar1938:146)

Сънища...приказки...всичкобенякогаинякъде,
днесгледашнатоваснедоверчивиочи–
всичкоизчезна,самосценатаетук,гората.
Ичовекътвстъпваднесвтозинеобятенхрам,
задасеосвежиподстеблаиподклони
исвежвъздухдапоемевгърдите...
(Махар1938:146)

Доказателствозатова,ченеставадумазанещонезначително,азаедин
радикално различен поглед към света, е взискателността наМахар към
поетикатоЯрославВръхлицкииЮлиусЗейер,коитоносталгично(ре)кон-
струиратстариилиновимитове,изразяващиединениетоначовекипри-
рода.Бленуванитесветовенавчерашнияденмусеструватизмамни;сами-
яттой, закоготоисториятаеучителканаднешнияден,неразбиразащо
трябвадасебягаотнастоящетовекзотичнитедалнинииливпоетичния
святнаприказките;срамуваседавярвавестественосттаиемоционалната
простотакатомерилозачовешкощастие;незаинтересованосттаилипреко-
мернотовнимание,коитопо-възрастнитемуколегипроявяваткъмновите
съвременнисвидетелстваначовешкиягений,вероятнозаМахарсаознача-
валинеразбираненамодерниясвятисабилипроявананещоирационално,
консервативноивредно.
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АкосевгледамевтекстанаХалек„Младиятживот“,поставящначало-
тонапоредицаотдвадесетиединфейлетоназаприродата(дваот1866г.,
останалите от периода октомври 1872 – декември 1873 г.), ще открием
освен всичко друго и оценностяване на нашето възприятие на външния
свят, което обаче губим заедно смладостта си.Авторът противопоставя
мнозинството на малцинството, възрастните на децата, съвременното на
някогашноторазбиранезаприродата:

Masa nepovšimne si keře více, než krejčí našeho oděvu, než
povrchníturistanějakéhoměsta.[…]Masanevědoucí,mrtvápřed-
pokládánevědomostimrtvostkolemsebe;dítětitoaleobživne,keř
munabývávýznamu,strommáproněsvouhistorii.

(Hálek1866:1)

Тълпата ще обърне внимание на храста, колкото един
шивач обръща внимание на нашите дрехи, колкото някой
повърхностен турист – на някакъв си град. […] Мъртва
тълпаотневеживодивредомсъссебесиневежествоимър-
твило;дететообачещесеоживи,храстътзанегопридобива
смисъл,авнеговитеочидървотоимасвояистория.

(Халек1866:1)

СъзвучнислирическиястилнаХалексаикраткитеразказинаЙозеф
Томайер, публикувани през периода 1873 – 1875 г. (Томашек 2010).
Вероятнозарадиобещаващатамладостнаавтора,кактоизарадиизвънпо-
етичнияприродонаучен„произход“3нанеговитеразкази,вероятнопоради
факта,чесапосветенинаотдалеченатаШумава,аможебипорадитова,
че сапубликуванивъвводещотоиздание закултура „Лумир“инепотъ-
ватвежедневнците,кактосеслучвастворбинаХалек,вероятноипоради
излизанетонасборникаПриродатаихората(Přírodaalidé)през1880г.,
когатолиризиранатапрозасевъзприемавечепо-добре–вероятнозаради
всичко това Томайер си заслужава пламенния възторг на Неруда („Така
ощеникойунаснееписалзаприродата“–Неруда1880:1)инаСладек,
открилвръзкамеждунегоиХ.Д.Торо4,скоготосезапознаванепо-късно
от1876г.–можемсамодапредполагаме,чеименнотозиавтор,иниции-
ращединразличенначиннавъзприеманенаприродата,еотворилочите
накритика,койтосамоняколкогодинипредитованеебилспособенда
забележисъщия тозиотличителенбелег в текстоветенаХалек.Странно
съвпадениее,чемногооттова,коетоСладекказвазаТомайер,бимоглода
сеотнесеикъмнеговияпредшественикивероятенвдъхновител(упрекът
наТомайеркъмХалекзанеговатасдържаностеобяснимименносфакта,
3ЙозефТомайер(JosefThomayer,1853–1927)ебиллекар,професорповътрешниболести.
–Б.ред.
4ХенриДейвидТоро(HenryDavidThoreau,1817–1862)–американскиписател,предста-
вителнатрансцендентализма.Най-известнатамукнигаеавтобиографичниятроманУолдън
(Walden,1854),вкойто,разказвайкизадоброволнотосиизгнаничествокрайезеротоУолдън,
утвърждавапростияприродосъобразенначиннаживот.–Б.ред.
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челитературнотополе,накоетосепоявява,еоткритоотсамиянегоиот
негоеобработвано–Томайер1917:1):

Člověkvměstěodchovanýbynikdyobrazytynapsatinemohl.Dech,kterýJamotovou
„přírodou“vane,muselbýtislýchánjiždětskýmuchemacítěndětskouduší[…].Městský
člověkneví,coznamenátovzpomínkáchzvenkovadoměstazavátéhojednotlivce:„tak
atakpovídányunáspohádky“,městskýčlověkneví,jaksvěže,jasně,vonněozývásev
duši,vzpomene-lisikdonavečerystrávenévhloučkusoudruhůnaosamělých, lesem
vroubenýchlukách,upotokůavlesích.Itazimamásvůjzvláštníměšťákemnikdynepo-
cítěnýdech.Dokuddušeještěbezstarostná,nejenžepozorujevše,cokolemníseděje,
bystřeji,ona,je-lizároveňměkká,vnímavá,cítísejednobýtisobklopujícíjipřírodoua
slyšíjejíhlasy,jejíoddychování,jejíradostibol.

(Sládek1880:240)

Градскиятчовекникоганебимогълдасъздадетезикартини.Полъхът,който
вееотЯмотовата5„природа“,трябвадабъдеслушансухотонадетеиусещанс
душатанадете[…].Градскиятчовекнеразбираколковажномястозаематова
вспоменитенадовеянотоотселотовградачовешкосъщество:непознава„тъй
итъйразказванитеунасприказки“,градскиятчовекнезнаеколкоживително,
осезателноиблагоуханносечувствадушата,щомчовексиспомнизавечерите,
прекаранивкомпаниятанаприятелинасредзаобиколенаотдърветаполяна,край
някой поток или в гората. Дори и зимата си има свой специфичен, недоловим
загражданинаповей.Докатовсеощебезгрижнатадушанесамоченаблюдава
всичко,коетосеслучваоколонея,по-съсредоточено,аиакоедновременностовае
нежна,чувствителна,тяусеща,чееедноцялосъсзаобикалящатаприродаичува
нейнитегласове,нейнотодихание,нейнатарадостиболка.

(Сладек1880:240).

Акодосегасмегледалинасветанабезмълвнототворение„отвисоко“,то
Томайерниучисвсякастраницаоткнигатаси,четозисвятесъизмеримс
човешкото,атоваотговарянанаблюдениятанаСладек,изложенинапример
втекстовете,родениотнеговитеамериканскипътешествия.Парадоксално,
ноподобенинтересотстрананаХалекеотбелязвансамопериферно,ито
твърдекъсно.В„Кромнержишкивестник“открихмеанонимнастатия,пос-
ветенананеговатафейлетонистика(незабелязванаоткритикатавощепо-
голямастепен,отколкотопрозатаму),фейлетонистика,вкоятосеоткрояват
текстове,посветенинаприродата,които,акобяхаиздадени,щяхадабъдат
аналогнакнигатанаТомайер:

Obrázky jeho v oboru tomto vyrovnají se úplně nejkrásněj-
šímzbásní„Vpřírodě“.LvítlapabásníkaHálkavyzíráznichze
všech.Tenžehluboký,vroucícit,jenžohnivýmžáremsálázpoezií
Hálkových,prohříváitytostudiezpřírody,totéžbystré,jakobypod
mikroskopemkonanépozorování…(an.1885:1).

5Ямот(R.E.Jamot)епсевдонимнаЙозефТомайер.–Б.ред.
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Картините, които създава в тази област, са напълно
съизмеримиснай-красивитенеговистихотворенияотстихо-
сбирката„Средприродата“.ЛъвскатаследанапоетаХалек
се вижда във всяка една оттях. Това дълбоко, горещо чув-
ство,коетосогненажарсеизлъчваотпоезиятанаХалек,
грееивтезиетюдизаприродата–същотолковаярки,сякаш
санаблюдаваниподмикроскоп“(аноним1885:1).

Порадивсичкиспоменатиобстоятелстванеможедасеочаквапо-раз-
личен отзвук и по адрес на дългия двадесет странициПътепис заУпор
от1872г.,макарчетъкмотойдавапо-убедителнооснованиезасъпостав-
ка с американския трансценденталист, отколкото очерците на Томайер.
Едвапрез1893г.ЙозефСватексиспомнязанякогашнатасиразходкадо
Упор.Товаинцидентноприпомнянеможемдавъзприемемикатопроявана
патриотиченстремеждасеразкриетовамястонетолковаоткъместетиче-
скатамустрана,колкотокатомяранапаметта,съхранилаговконтекстана
народнатакултура.

Prázdné chvíle trávívalmladýHáleknejraději nabřehu lab-
ském v háji ostrova Sidonky, a nejmilejší jeho zábavou bývalo
škádliti plavce dopravující vory po vodě. Již zdaleka poznávali
vtipnéhoklučinu,jenžnaněpokřikovalasnímžserádiposvém
známém způsobubavívali. ´Vida ten kluk černá, už zas tam sedí
na břehu jako hastrman´zdaleka na malého čiperu pokřikovali.
[…]Neminulrok,vněmžbynebylaspoňjednounavštívilMělník
a jehookolí.NejoblíbenějšímcílemjehovýletubývalOupor, jejž
takmistrněvylíčil,aKokořín,kdeznalkaždouskáluisluj,´Skála
Máchova´odHálkabylatakpokřtěna.

(F.V.1893:11)

Свободното си времемладиятХалек най-много обичаше
дапрекарванабреганаЕлбавгоричкатанаостровСидонкаи
любимонеговозаниманиебешедасемайтапислодкаритена
салове.Теотдалечеразпознавахашеговитиямладеж,който
имподвикваше,ипосвойначинсезабавляваха.„Явиж,това
мургавомомчепакседитам,набрега,същокатоводендух“
–отдалечподвиквахатеназакачливиямладеж.[...]Немина-
вашегодина,бездапосетипоневеднъжМелникиоколността
му.Най-любимацелнатезинеговиизлетибешеУпор,който
такамайсторски обрисува, иКокоржин, където познаваше
всяка скала и пещера, „Скалата на Маха“ беше кръстена
такаотХалек.

(Ф.В.1893:11)

Идентифициранетонаобразасназованотомястоенеобходимапред-
поставказаgeniusloci.

ВсепакиХалексъссвояУпоримасвоипредшественици:през1835г.
ТилвъвеждасвоячитателвприродатавРазходкикрайПрага(Procházky
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povůkolípražském),адвегодинипо-късноописвапътуванетоотПрагадо
КарловиВари, Либерец,Хоржелице иСвиднице подформата на кратки
пътеписнибележкивСластиистрастинапътуващиячех.Картиниот
прускаСилезия(SlastiastrasticestujícíhoČecha.ObrazyzpruskéhoSlezska);
през1838г.вНезабравкиотРозтеж(PomněnkyzRoztěže)изобразявакут-
нохорскиякрай:привсичкислучаиобачеизползвапътеписнитеелементи
основно като рамка, актуализиращаразказванатаистория.Близкидо тях
саиРазходкиизЧехия.Картиниотпътуването(ProcházkypoČechách.
Obrazy pocestní) от 1836 г., изобразяващи въодушевения гид и неговата
въображаемаспътницанапъткъмроднатаземя(нестигаобачепо-далеч
отучастъкамеждуПрагаиКутнаХора).Не толковауспешноинтегрира
пейзажнимотивиФрантишекЯромирРубешвсвоятапрозаическатворба
Господинписарятнапът,илиВтърсененановелата(Panamanuensisna
venkuanebPutovánízanovelou)от1841г.–по-систематизираноизследване
нахудожественатапрозавтазиперспективатепърванипредстои.

По-значимстимулзаосмисляненахарактернитечертинаконкретния
пейзажвнасятповсякавероятностнаучнитетекстове:втяхнапримертемата
заШумавакатонай-близкадонас„диваприрода“сепоявявавкраяна40-те
години,катоприродонаучнатагледнаточкапоникакъвначиннеизключва
спорадичнатасубективизациянаизображението.Разрушителнитебуриот
краяна60-теиначалотона70-тегодинисъщопривличатвниманиетона
литераторите,катопо-голяматачастоттяхразкриватколконееднозначнаи
крехкаекрасотата.Възможноеименношумавските„елегии“,публикувани
в„Лумир“ив„Народнилисти“,дасапородилиуХалекидеятададокаже,
чеиместата,намиращисе„взадниянидвор“,иматсвоеспецифичнообая-
ние(накраяавторътоценяваотестетическатагледнаточкамястото,където
рекитеВълтававЕлбасевливатеднавдруга,иизтъква,че„жаждатаза
красота“надветерекипридаваочарованиенаШумаваинаКърконошите6).

ВкаквосеизразяваприносътнаХалековияУпор?Несамовтова,че
изграждаконцентриранобразнаопределен,напръвпогледнезабележите-
ленландшафт,итозиобразеинтригуващ,поетичен,наопределениместа
дорипатетичен,анадруги–реалистичносдържан,образ,койтоизлъчва,
такадасекаже,интименпатриотизъм,безнационалистичниизблици,така
че успява с публицистични средства да ни въведе в изобразеното прос-
транство,което,заразликаотспоменатитебидермайеровски7прозаици,не
превръща тутакси в обикновеникулисинаинсцениранаистория.И това
еобоснованоотизразенотопосредствомтекстаестетическоудоволствие
както по отношение на света, култивиран от човека, така и на местата,
съществуващи–поненапръвпоглед–безнеговотовъздействие.

За литературната си експедиция Халек избира времето на сенокос и
въвеждавпейзажажътварки,катопотозиначинразграничаватяхнотовъз-
6Кърконоше(Krkonoše)–най-високатапланинавЧехия(връхСнежка–1603м).–Б.ред.
7Бидермайер–художественонаправлениеотпърватаполовинанаXIXвек,разпространено
внемскоезичниясвят.Всфератанавизуалнитеизкустваинавътрешниядизайнпредставля-
васинтезмеждуампирикласицизъм.Основнанеговатематичназонаесемейниятидиличен
свят.Товаеизкуствонапростатаипрактичнакрасота.–Б.ред.
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приеманенаприродатаоттованапътешествениците.Споредединияоттях
тезиместанесакойзнаеколкокрасиви,другсъщоеизненадан,четукняма
нищо„особено“.ЕдвакогатосесещадапопитадалинапримерЛобковиц8
неразхождасвоитегостикъмстаритевисокидъбове,третиятзапитанкима
идобавя,чекнязътдорисеесъгласилминалатагодинадабъдат„нарису-
вани“отхудожник.ИсторикътнаенвироменталнатаестетикаХ.Либрова
виждавтозипасажстремежкъмдемистификациянаромантичнатапред-
ставазаемоционалнотоиестетическотоочароващовъздействиенаокол-
ната среда върху селскиячовек (Либрова1988: 117).В съответната част
оттекстаспореднассеоткрояватдверазличнипозиции.Отеднастрана,
налицеепробуденотоестетическочувствоутези,които,пребивавайкив
града,сапридобилиобразованиеиопитвобласттанаизкуството,азаедно
стоваградскиятначиннаживотгиеосвободилотекзистенциалнатазави-
симостнаприродатаинанейнатаблагосклонност,благодарениенакоето
са постигнали необходимата дистанция спрямо нея. От друга страна, за
селянитенещата,втовачисложиватаинеживатаприрода,саилиполезни
–атоваозначавадобриихармонични,илипрактическибезполезнииверо-
ятнопонякакъвначинопасни,порадикоетовтяхнатаценностнасистема
тепридобиватнегативникачества.Аргументзатовапредлагаразговорът
сиконома,койторазубеждаваповествователяипътуващияснегочитател
даотидатдоонезидъбове,тъйкатонямакакводаимгледат,следкатоне
са отсечении обявени запродан.Неспособносттана двете странида се
разбератразкриватяснатавръзкамеждуезикимислене:безумениезаесте-
тическарефлексиянямакакдасепостигнеадекватнословесноизразяване,
абезчовекдавладееподходящитедуми,нямакакдабъдатразбранинякои
аспектинареалността.Втозисмисълвразглежданияпрозаическитекстсе
срещатобитателинанапълноразличнисветове:

„[…]Víte, já jsem takový člověk, který má z krásných dubů
náramnou radost, ale koupit je nechci. Jsem člověk, který kvůli
krásnýmdubůmvkrásnékrajině jde třebaněkolikmil cesty, ale
truhlářnejsem.Jsemčlověk,kterývůbecmilujevše,cojestkrásné,
aťjesttonaprodejnebonení,alenekupujutonikdy.Jsemčlověk,
kterýdovedesenajedinýstromdívaticeléodpůldneasrdcemhop-
kovatiponěmjakotenstřízlík,kdyžprobírávětvičkuzavětvičkou,
aletruhlářnejsem.Jsemčlověk,kterýkdykolivseptápodubech,
nikdymarněknimnejde,alenekupujuje;vždysiznichněcoodná-
ším,aletruhlářnejsem.“

Nyníse tenmilýmužpodívalnamne, jakobysimyslil:„Co
sním;máokolečkovíc!“Anahlasřekl:„Aha,kdubům,jentakse
podívat,užvím.“

(Hálek1872:82)

„[…]Знаетели,азсъмчовек,койтонакрасивитедъбови
дърветамногоимсерадва,аманеискамдагикупя.Азсъм

8Лобковиц(LobkovicovéилиLobkowicz)–виденчешкиаристократиченрод,чиитокорени
саощевXIVв.ЕдинотклоноветенародаевладеелобласттаУпор.–Б.ред.
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човек,койтозарадикрасивидъбовесредкрасиваприродаще
върви,дакажем,няколкомили,нонесъмдърводелец.Азсъм
човек,койтообичавъобщевсичко,щоекрасиво,независимо
далисепродава,илине,ноникоганегокупува.Азсъмчовек,
койтоможеданаблюдаваеднодървополовинденисърцето
мудатупка,катогогледа,катонамушитрънче,коетоизу-
чаваклончеследклонче,нодърводелецнесъм.Азсъмчовек,
койтовсепитазадъбовете,никоганеходипритяхслучайно,
нонегикупува;винагипонещосивземамоттях,нодърводе-
лецнесъм.“

В този момент любезният мъж ме погледна, сякаш си
мислеше: „Какво да се прави; хлопа му дъската!“. И каза:
„Аха,отиватепридъбовете–самодагипогледате,вечераз-
бирам.“

(Халек1872:82)

Хора,коитонесаоттоякрайикоитосасезапътилинанякъде,бездаима
практическапричиназатова,чужденци,накоитотрябвадаимсепокаже
пътят,нокоитовсъщотовреметвърдят,ченяматпротивдасеполутат,и
коитонасредБожияден–иманямасенозаприбиране–скитатпополята,
есъвсемразбираемо,чепровокиратпочудаилюбопитствоуработещите
селяни.Потозиначинсевнушаваконтрастътмеждуритъманаживотав
градаивселотоисеразкриварелативниятхарактернавръзкатасприрода-
та:занякои–празниченмиг,азадруги–неизбеженделник.
Упорпредлагавъзможностзаощееднаестетическаконфронтация,по-

точномеждупейзажа,моделиранотчовекасъобразноснеговитенужди,и
пространството,коетодотозимоментнеебилообектначовешкадейност
–пространствотонадиватаприрода.Най-напредетоянасладатаотхармо-
ниятамеждучовекаиприродата:

Za dvorem počínaly se rozstírati nejkrásnější louky vždy do
kruhuanebdopolokruhu,navšechstranáchvroubenélistnatými
vazy,duby,olšinamiap.Nalukáchženskérozhrabávalyseno,aneb
jedávalidokup, jindezkupnakládali jedovozů,na jiné louce
senou teprv sekali.Bylo by veselé podívání na tu veselou práci.
Kosyzvučely,hráběvsuchémseněšustily,avšudevůněažomamu-
jící.KdybyčlověknicjinéhonevidělnežtytoloukyOuporu,každou
jakozelenýkruh,vroubenýtímzamyšlenýmstromovím:cestasem
bystálazato.

(tamtéž:77)

Заддворазапочвахадасеразстилатнай-красивитеполя-
ни–винагивкръгиливполукръг,отвсичкистранизаобико-
лени отшироколистни гори отбял бряст, дъбрави, елшаци
и пр.По ливадитежени обръщаха сеното или пък го съби-
раханакупи,другадеоткупитеготовареханаталигите,а
надругаполянатепървакосяхасеното.Забавнобедагледаш
тазизабавнаработа.Коситезвънтяха,греблатахрущяхав
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сухотосеноивредомсеносешеомайващоухание.Доричовек
нищодругоданевидиосвенполянитенаУпор,всякаеднав
зеленкръг,обграденотпотъналитевразмисълдървета,пак
систрувададойдештук.

(пактам:77)

Това,коетовижда,епонятноияснозанего,вобразаеналицевътрешен
редицелесъобразност.По съвсемдругначинобаче се чувстванапрага
надевственатагора.Поляната,покритасгигантскидъбове,коитозатулват
небето,еописанасдруг,по-тъменцвят, авъздухъттаметежък.Вместо
предишнитеусмихнатиливадисегавсичкоизлъчванякаквастрогост,път-
никътеедновременнопривлечениуплашеноттовамясто,авъображение-
тодобавякъмвсичкотоваисамодиви.Спроправянетонапътпрезвисока-
татреванараствастрахът,чеизподвековнитедъбовенямадасеизмъкнат
невредими,атоваизвикваидругистраховитимисли:

Ptačízpěvtadyseneozvalžádný,anicvrčeknepromluvil,ani
motýlsenezahoupal.Zatočlověklekásevlastníhošustuaprvníjest
myšlenka,žetošustíhad.Jedinýmmžikemjestnám,jakobychom
kráčelitropickouprériíanezbavímesepomyšlení,žebytunečíhal
v téhouštině jedovatýplaz.Avšaknečíhal tam.Přešli jsme touto
lučinou,přenešenousemzeŠumavy…

(tamtéž:84)
Тукне се чувашеникаквапесеннаптици, дорищурецне

сеобади,нитопъкпеперудатрепнаскрила.Затовачовексе
плашиотсобственотосишумоленеипърватамумисъле,че
товаешумолененазмия.Замигнисеструва,чекрачимпрез
тропическапрерия,инеможемдасеотървемотмисълта,
чевтозигъсталакдебнеотровновлечуго.Обаченедебнеше.
Прекосихметазиливада,пренесенатукотШумава...

(пактам:84)

 Kъм внушителния, старателно изграждан контраст между култиви-
ранатаидиватаприрода,особенотам,къдетоникойнегопредполага,се
прибавяиединособенромантико-реалистическиефект,основаващсена
способността да се отворят едновременно очите и сърцето на читателя
затайнстватанаживотаиприродата,коитодотозимоментнеезабеляз-
валилиепрестаналдазабелязва(вж.фейлетонаМладиятживот/Mladý
život),въпрекичетепостоянносапреднего.ГоритенаУпорнаХалеки
шумавският девствен лес на Клощерман9 (сравнение със съвременните
рефлексиинамексиканскитеимингрелските10девственигорипредлагаме
в:Томашек2008)савредицаотношенияизненадващоблизки:особената
9КаперКлощерман(KarelFaustinKlostermann,1848–1923)–чешкиписател,авторнареа-
листическипроизведения (романи,разкази,публицистика)предимнонаселскатематика,
свързанасобласттаШумава.–Б.ред.
10Мингрелски(същомегрелски)–отнасяседообласттаМегрелиявЗападнаГрузия.–Б.
ред.
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тъмнинаиособенататишина,прорязаниотгласанаграбливаптицаилиот
ударанахвърлениявъвводатакамък;величие,надхвърлящочовека,неза-
висимодалисеопитвадаизмериширинатанастволоветенастолетните
дъбове,илинаблюдаваспокойношуртящатаводавсъщитетъмникраски,
каквитотукиматтреватаивъздухът;заразликаотнагласатанаХалекда
персонифициравидяното–дърветатапредставляват„замисленимъдреци“
или„аристократинадуха“,ЕлбакопнеедапоемеВълтававпрегръдките
си,Клощерманобикновенонеподчиняваприродатаначовека.Катоистин-
ски водачнакрая разказвачътниизвежда от диватаприродаини връща
обратновцивилизацията,слънчевасветлинасепрокрадвапрездърветата,
всеповечеставатсечищата,тишинатасеразтварявзвуцитеотсенокоса,
пътешественицитеотново се озоваватна границатанадвата свята („Все
ощеможемдасеобърнемназадидасевърнемняколкокрачкииочите
натозитайнственполумракотновощесевперятвнас“,пактам:92).
Неразбираематаинепроницаемаприрода,поглъщащачовека,сепревръща
воткритпейзажотливадииполя,привлекателениживописен,украсенсъс
сал,„сякашизваденоткартина!“(пактам),скойтопътницитесеоставят
дабъдатпревозениотединиядодругиябрягзарадинеговотоочарованиеи
красота.Пътятедостигналсвоякрай.

БибилобезсмисленодасеупрекваХалек,ченеразглеждаотношението
начовекакъмприродатакатоесеист,такакактонеупреквамезатованито
единлитераторпрединего,аидългоследнего(изкуствотонаесетозапоч-
вадасеразвивавчешкиконтекстедвавкраянасъщиятозивекиХалеке
впрочемнеговпредшественик).Целтанаавторанеедаразмишлява,ада
изживява,атакававъзможностмупредоставятнеговитефейлетони,втова
число пътеписите, стихотворенията и прозата.С въпроса как разработва
природната и пейзажната тематика като поет, какъвто преди всичко се е
чувствал,възнамерявамедасезанимавамевбъдеще.Въпрекитованебива
дазабравяменеговияУпор,макардаеполучилсамооскъденизакъснял
отзвук(Лиер1903:250–252)–тозипътеписпринадлежинесамокъмевро-
американскитемутекстове,вдъхновениотпътуваниятаму(заспецификата
имвж.Хърбата,Прохазка2005),нои–кактотуксеопитахмедапокажем
–къмединотизворитеначешкатаенвироменталнаестетика.Аковчешкия
контекстпътятѝникоганеебилобсипансрози,тотовапонедоизвестна
степенседължиинаЙ.С.Махар,койтовиметонат.нар.Модернарешава
дапренебрегнепредупреждениетонапоета:

Nekamenujteproroky.
Nebpěvcijsoujakptáci;
kdohodilponěmkamenem,
ktěmvícsenenavrácí.
(Hálek1859:60)

Нехвърляйтекамънипопророците.
Защотопоетитесакатоптиците;
койтоскамъкгизамери,
принеговечетенесезавръщат.
(Халек1859:60)

Преводотчешки:РосинаКокудева
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