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Настоящий текст раскрывает как созданный английским писателем
ДжоузефемКонрадомтопосСердцатьмы,связанныйсегомрачнойпоездкойв
БельгийскоеКонго,можнорассматриватьвконтекстемногихдругихтекстов,
посвященныхэтомуафриканскомугосударству.ВпоследниедесятилетияXIX-го
ивначалеXX-товекаоносталообъектоммеждународногоскандала,который
возникпоповодураскрытыхпреступленийколониальнойполитикибельгийского
короля Леопольда Второго. Роджер Кейсмент и Эдмунд Морель опубликовали
первыесообщенияобэтомвмедиях.ВпервоедесятилетиеXX-гов.памфлеты
поэтомуповодупишутМаркТвениАртурКонанДойл.НовеллаКонрада(1899)
тожесвязанасэтиммоментом.ВнекоторыхследующихтекстахоБельгийском
Конго можно установить следы влияния известного дела Конрада, элементы
парафразы.ВлияниеКонрадаможнооткрытънапримервдневникеАндреЖида,
который посетил Конго в 1926 г. В 30-х годах польский репортер Кажимеж
НовакпутешествовалпоАфрикеипосетилБельгийскоеКонго.В1960г.Ришард
Капушчинский (большой почитатель Конрада) осуществил журналистическую
миссию в Конго и описал свои переживания в нескольких своих книгах. Темную
мифологиюэтогоафриканскогогосударстваможнопроследитьвроманеХюго
Клауса„Слухи“(1996).РоманМариоВаргасаЛьосы„Сонкельта“,гдевстреча-
емсясКонрадомиКейсментомвроляхглавныхперсонажей,тоженапоминаето
„сердцетьмы“.Всеприведенныесвидетельстваговорятотом,чтообразКонго
–сердцатьмы–создалсвоедосьеспродолжением.
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MargretaGrigorova.HeartofDarkness–aRecordTo-Be-Continued.Literary
ImagesofBelgianCongo.

Thepresent text revealshow the toposHeartofDarkness,createdby theEnglish
writerJosephConrad,relatedtohisgrimjourneytoBelgianCongocouldbeexamined
inthecontextofmanyothertextsdedicatedtothisAfricancountry.Inthelastdecades
ofthe19thcenturyandinthebeginningofthe20thcentury,itbecameanobjectofan
internationalscandal,whicharoseinconnectionwiththeuncoveredcrimesassociated
withthecolonialpolicyoftheBelgiankingLeopoldII.RogerCasementandEdmund
Morelwerethefirsttopublishannouncementsaboutthatinthemedia.Inthefirstdecade
of the20thcenturyMarkTwainandArthurConanDoylewrotepamphlets.Conradʼs
novel(1899)isrelatedtothis,too.InsomeofthefollowingtextsaboutBelgianCongo
onecouldtracesignsofinfluenceofConrad`seminentworkandelementsofparaphrase.
Conrad`sinfluencecouldalsobefoundforinstanceinthediaryofAndréGide,whovis-
itedCongoin1926.Inthe1930ʼsthePolishreporterKazimierzNowaktravelledacross
Africa and visited BelgianCongo. In 1960RyszardKapuściński (a great admirer of
Conrad)accomplishedajournalisticmissioninCongoanddescribedhisexperiencein
severalofhisbooks.ThedarkmythologyofthisAfricanstatecouldbetracedinthenovel
ofHugoClaus„TheRumours“(1996)aswell.MarioVargasLiosaʼsnovel„TheDream
of theCelt“,wherewemeetConradandCasementcastas themaincharacters,also
resembles„heartofdarkness“.Alltheevidencesuggestedaboveshowsthattheimage
ofCongo–„heartofdarkness“–hascreateditsownunfoldingrecord,to-be-continued.

Key words:Heart ofDarkness,BelgianCongo, „record to-be-continued“,Henry
StenleyMorton,JosephConrad,RogerCasement,EdmundMorel,ArthurConanDoyle,
MarkTwain,AndréGide,KazimierzNowak,RyszardKapuściński,HugoClaus,Mario
VargasLiosa

Къде се намира „сърцето на
мрака“?

Държавата Белгийско Конго
(днес Демократична република
Конго)2 получава литературно без-
смъртие и мрачна известност във
връзкаскултовататворбанаполя-
ка и английски писател Джоузеф
Конрад Сърцето на мрака – по
думите на Фредерик Карл: „най-
великатаповест3,писананаанглий-
ски език и една от най-великите
измеждуписанитенавсичкиезици“(Карл1997:138).Памфлетза„мисия-
2ВЦентралнаАфрикасъществуватдведържависиметоКонго,коитонякогасабиликоло-
низирани от Белгия и Франция – Демократична република Конго със столица Киншаса
(някогашното Белгийско Конго) и Република Конго със столица Бразавил (някогашното
ФренскоЦентрално Конго). Бившето Белгийско Конго попада под белгийска власт през
1885г.иставанезависимочакпрез1960г.През1961г.следвоененпревратдържаватае
нареченаЗаириепознатаподтоваимедо1997г.,когатосивръщаотновоиметоКонго.
3Карлопределяжанракатоповест.Вжанровитеопределениянатворбатакритикатасеколе-
баемеждутерминитеnovella(новела),novel(роман),shortnovel(повест),shortstory(раз-
каз).Конраднаричатворбатасиnovella.
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та“наевропейскатацивилизацияихудожествендокументзагреховетена
колониализмавАфрика,всъщотовреметекстзатрансформациитенахудо-
жественотосъзнаниенапреходаотXIXкъмXXвек,тазитворбашедьо-
върувековечаватопоса„theheartofdarkness“4вредицатананепреходните
символи.ЗаедностоваКонрадсъздаваподозрителнолитературнодосиена
африканскатадържава,прикоето,кактощевидим,далечнеесам,аезао-
биколенотреспектиращомножествозначимиличностинатворци,пъте-
шественициижурналисти.

Колкото и да е първостепенно обаче, самото географскомясто сякаш
„потъва“всимволнатауниверсалностнатопоса,койтоставапо-известенот
мястотои„преносим“въввреметоипространството.Вползанатоваговори
прочутатафилмоваинтерпретациянаФрансисФордКополаАпокалипсис
сега(1979),доминиращанадрежисьорскатаверсиянаНикълъсРог(1993),
която следва дословно творбата. Подобно свидетелство дава и романът
Полскаесен(Polskajesień)наЯнЮзефШчепански,отвеждащкъмтрагич-
нотоначалонаВторатасветовнавойнавПолшапрезесентана1939г.

И все пак автентичната начална география на „сърцето на мрака“ е
изключително важна, притежава собствена феноменология и както се
оказва, нейнотодосие търсипродължение.Романътнаперуанскияписа-
телнобелистМариоВаргасЛьосаМечтатанакелта(Elsuenodelcelta,
2010)еедноотсравнителноскорошнитесвидетелствазаново„отваряне“
надосието,заактуалнаперспективананеговатаисторияизакрасноречи-
вапарафразанаКонрадовата творба.Вцентърана творбата епоставена
драматичната съдба на ирландския журналист Роджър Кейсмънт, когото
Конрад заварва в Конго. Четиринадесет години преди романа на Льоса,
през1996г.,сепоявяватворбатанадругнобелист,белгиецаХугоКлаус,
Слухове(DeGeruchten),коятореактивиратопосаБелгийскоКонговконте-
кстанабелгийскиясиндромотноснобившатаколония.

Акопогледнемназадвъввремето,щеоткриеммногобройнисвидетел-
стванамножествоизвестниавтори,отнасящиседоконгоанското„сърцена
мрака“,коетонеспирадапривличаинтерес.Литературнатафабула,която
показваБелгийскоКонгокатотъмноидемоничномясто,възникванабаза-
танаеднаначалнарепортерскафабула,отразяващамеждународнияскан-
дал,свързансразкрититеколониалнипрестъпленияповреметонабелгий-
скиякралЛеополдII–тозискандалдостигакулминациятасипрезпървото
десетилетиенаХХвек.Завръзкатанафабулата„БелгийскоКонго–сърце
намрака“сеосъществявавкраянапредишниявек,когатостечениетона
обстоятелстватасъбираевропейскиякралколонизатор(Леополд),големия
изследователипътешественик (ХенриМортън),политикаконспиратори
журналист (Кейсмънт) и писателя преселник и мореплавател (Джоузеф
Конрад).Оттогавадосегафабулатапродължавадасеунаследява.Тясъз-
дава респектираща галерия от свои автори и текстове и от 80-те години
наXIXвекдосегапочтинеслизаотсцената.Средтяхосвенспоменати-
тевечеличностисаМаркТвен,АртърКонанДойл,АндреЖид,Алберто

4Трябвадасеотбележи,ченаполскизаглавиетоепреведенокатоJądrociemności(буквално
ядрото,сърцевината,същността,тайнатанатъмнината).
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Моравия,ЧеГевара,известниятполскижурналистРишардКапушчински
и неговият знаменит предшественик Кажимеж Новак, който пропътува
Африкасколелопрез30-тегодининаХХвек.Кактосевижда,галериятаот
именаеизключителнозначимаиинтересна.Всичкинейнипредставители
(сизключениенаКлаус)сапосетилиБелгийскоКонго.Формирасеимпо-
зантнасерияоттекстовисвидетелства,коитообхващатобразанаКонгоот
краянаXIXдоначалотонаХХIв.

КаквиждатКонгоспоменатитетворциидалиидоколконачалнатадемо-
низациянатопосавлияенапо-къснитеинтерпретации?Натозивъпросще
сеопитамедаотговорим,вървейкипохронологиятанадосието.

Началотоинеговителица.СърАртърКонанДойлпо следитена
престъплението

Катопървитекстовевочертанатагалериямогатдабъдатпосоченикни-
гитенапътешественикаизследователХенриСтенлиМортънспоказател-
нитезаглавияПрезтъмнияконтинент(ThroughtheDarkContinent,1878)и
Внай-тъмнатаАфрика(IndarkestAfryka,1890).Мортъниграеважнароля
в„цивилизаторската“итърговскатакампаниянаЛеополдII.Дефиницията
на„тъмнияконтинент“принегосесвързваснепознатитезабелиячастиот
Африкаислипсатанацивилизация(под„цивилизация“,разбирасе,има
предвидевропейската).СледнеговКонгоидвавъвфункциятанабритански
консулРоджърКейсмънт,заданадзиравастроежанажелезопътнаталиния
Матади–Киншаса,считасе,четойизпращапървитерапортизаколони-
алнитепрестъпления.Къмнегосеприсъединяваианглийскиятжурналист
(роденвъвФранция)ЕдмъндМорел.СледващиятпоредеКонрад, който
пребивававКонгопрез1890г.,ноиздаватекстоветесичакследняколко
години.ЗапознавасеисесприятелявасКейсмънтвгодинатанаконгоан-
скотосипътуване.

„СлучаятКонго“постепеннопрераствавголяммеждународенскандал.
Затовасъдействаиоснованатапрез1904г.ипросъществуваладо1913г.
„АсоциациязареформивКонго“(„CongoReformAssociation“),свързанас
разкриванетонаколониалнитепрестъпленияидовеждащадосветовнапро-
зрачностнатяхноторазследване.КактогласиоценкатанаПитърФирхоу,
каквитоисвидетелствада саписанипотазитема, творбатанаДжоузеф
Конрадоставяпо-дълбокаследавпаметтаначовечеството.Тясеоказва
по-силна от репортажите на Кейсмънт и Морел. „Въпреки чеСърцето
намраканаКонраднеуспявадаимаподобнопрактическовъздействие,
днесвсеощегочетатисиспомнятзанего,докатотворбитенаКейсмънт
иМорелсазабравени“–пишеФирхоуипоставяакцентвърхусилатана
художественияшедьовър(Фирхоу2000:Х).

ВсянкатанаКонрадовияшедьовърсеозоваватстечениенавреметои
памфлетнитетекстовенадвамаособенозначимиписатели–МаркТвени
АртърКонанДойл.През1905г.,повременанай-горещитеразследвания,
МаркТвеннаписвапамфлетвъвформатанасатириченмонологнаЛеополд
(KingLeopold‘sSoliloquy),вкойтокралятговорисезиканасаморазобли-
чението(вж.Твен1905).Вгалериятаназначимитеавтори„последитена
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престъплението“сеозоваваисърАртърКонанДойл.Изподперотомуизли-
зазнаменитиятполитическипамфлетПрестъплениетовКонго(TheCrime
oftheCongo),издаденпрез1909г.,десетгодиниследновелатанаКонради
петгодиниследрапортанаКейсмънт.Заслужававниманиефактът,чеДойл
ебилизмеждулюбимитеавторинаКейсмънт,асамиятКейсмънтпъксе
намиравцентъранатекстанаДойл.Дойлсеизказвапозитивнозаирланде-
ца–британскидипломат,влагавпортретамувъзвишенищрихи:„Азлично
смятам,четойечовексдобърхарактер,достоензадовериеинеподкупен,
уважаванотвсеки,койтогопознава“(Дойл1909:41)–пишетой.Зарапор-
тамутвърди,чееценен„историческидокумент“,койтодавамножество
свидетелствазапрестъпленияспрямоместнотонаселение.Кактоподсказ-
вазаглавиетонапамфлетанаДойл,основнатамузадачаеименнотази–да
покажеистинатазаколониалнотопрестъплениеидагоразобличи,закоето
помагарапортътнаКейсмънт5.ЗаглавиетоГласовеотмрака (Voicesfrom
the Darkness) на един от разделите ясно препраща към емблематичните
прозвищанаАфрикаикъмКонрадоватаметафора(нонеговитетворбине
намиратмястовтекста).ТекстътнаДойлскриминалностараниепросле-
дявавсичкиелементинаконгоанскотопрестъпление.Тойсепоявявавъв
време,когатоконгоанскиятвъпросесилноипродължителнодискутиранв
международнотопространство,разкритисакрасноречивидокументи,сред
коитоиужасяващиснимки,показващиконгоанцисотрязаниръце.Втекста
личатипробританскитеидеинаДойл,виждасенеговатаревностнаполи-
тическа ангажираност.Отмного години той се интересува отАфрика, в
младосттасидориосъществявапътуваневзападнитечастинаконтинента.

Посочените свидетелства показват ясно обществената и международ-
натагласностна„случаяКонго“исаположенивКонрадовотосъвремие.
Въпрекиразобличителнатаимроляиисторическозначениетенеуспяват
дапостигнатразтърсващатасиланаКонрадовататворбаидадостигнатдо
самото„сърценамрака“.

ВизиятанаКонрад.Бялотопетноичернотосърце
Конрад демонизира топосанаБелгийскоКонгона основата на лично

преживяното.Годината е 1890-а.След катонапуска капитанския сипре-
зокеанскикораб„Отаго“,тойставакапитаннапарахода„КралЛеополд“,
плаващ по трудната за навигация африканска река Конго. Дневникът от
пътуването му (Congo Diary) показва колко отговорно се е отнасял към
управлениетонакорабаиколкозатрудненияесрещал,асъздаденитепо-
къснотворбирегистриратдругото–извънпрофесиятанаморяка.Конрад
преживявапсихическиифизическишок,разболявасеотмалария,акогато
севръщавЕвропа,ощеняколкомесецаболедува.Договорътмуебилзатри
години,тойуспявадаиздържиедвашестмесеца.Седемгодинипо-късносе
появявапървататворбаотконгоанскияцикъл–Преденпостнапрогреса
5Следгодини,през1916г.,когатоКейсмънтеарестуваниосъденнасмъртзашпионаж
спрямоАнглия,Дойлинициирапетиция в негова защита, за смекчаванена наказанието.
Конрадобачеотказвадаяподпише,критикувайкиантибританскатадейностнаКейсмънти
сътрудничествотомусгерманците.
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(The outpost of progress), публикуванапрез 1897 г. в сборникаТревожни
истории(TheTalesofUnrest).Втазипо-малкоизвестнаконгоанскатвор-
баставамесвидетелиназловещфарсипопадаменаобсесийниямотивза
братоубийството,равнозначеннасамоунищожаванетоначовека.ВПреден
постнапрогресаКонрадситуираКонгокатотопоснаабсурднитемисионе-
ри,„изхвърлени“там,натова„никакво“място.Директорътнакомпанията,
коятоизпращаКайериКарлиевКонго,гиобявявазастранниекземплярии
идиоти,асаматастанция–заабсолютнобезполезна.ВСърцетонамрака
тази ситуативност епродължена– корабътминаваиоставянаразлични
пристанищавойнициимитничари,някоиоттяхумират,нокактоотбелязва
алтереготонаКонрад–Марлоу,никойнесеинтересуваоттова.Конгое
мястонаобезценяваненаживотаимястозаумиране.
Сърцето на мрака излиза две години по-късно по поръчка на един-

бургскотосписание„Blackwood’sMagasine“,коетотрябвалодаиздадесвоя
хиляденбройпрез1899г.ТакаКонрадовататворбасепоявявавсамиякрай
навека.

Когато споделя замисъла си със своя издател Блекууд, Конрад среща
неговотоопасение,чеисториятаетвърдемрачна,задапривлечечитатели.
Вписмооткраяна1898г.тойпише:

Товаеистория,кактовМладост,разказанаотсъщиямъж(имапредвид
герояразказвачМарлоу,б.м.–М.Г.),занеговитепреживяванияпоеднарека
вЦентралнаАфрика.Идеятанеетолковаочевидна,колкотовМладост–или
по-скоронеетакаяснопредставена.Казвамвсичкотова,защотонесесъм-
нявамвмайсторството,нонезнамдалитематабисехаресалазатозиброй.
Разбирасе,бихбилщастливдаяпредставявнегоибихпобързалзацелтада
изпратякопие,нооставямнаВасдавземетеокончателнорешениезадататана
отпечатванеследпрочита.МислядаѝпоставязаглавиеСърцетонамрака,но
разказътнеемрачен.Винатазанекадърносттаиистинскияегоизъм,скоито
седействапоцивилизационнитеработивАфрика,есправедливатаидея.Тази
темаприсъствавнашетовреме,макарченееконкретноразработена.

(Конрад1987:47–48)

ПрезвторатаполовинанаХIХвекБелгийскоКонгоеличновладение
набелгийскиякралЛеополд,обектнатърговияинапсевдоцивилизатор-
скиевропейскипроекти,многократнопо-голямопотериторияотмалката
Белгия.Конгоеземянаслоноватакост,коятоКонрадпоказвакатодемони-
ченфетиш(мозъкътна„тъмния“геройКурц,обсебенотнея,сепревръща
втопкаслоновакост)ичастотфарсанаевропейскататърговия.Освеннея
тукимазлато,диаманти.КактообръщавниманиеЯнУот,„Конрадпопадав
Конготочновтозимомент,когатоЛеополдинеговитеподаници–вголяма
степенподвлияниенаначалнитефинансовитрудности, затягатболтана
печалбата с все по-голяма безогледност“ (Уот 1984: 163).Пътят до цен-
търанаконтинента,ситуиранотКонрадкатопъткъммрака,сесъотнася
прякосизказанитеотЛеополдлозунговидуми,коитогласят,чеполитиката
набелгийцитее свързанаспроникваневцентъранаконтинента,където
има народи, живеещи в тъмнина. Дефинирането на „тъмния континент“
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присъства и в определенията на любимия пътешественик откривател на
Конрад–ХенриСтенлиМортън.

Сюжетътна„пътядосърцетонамрака“езададентам,вцивилизатор-
ските речи на белгийския владетел и във визиите на откривателя пъте-
шественик. Конрад подлага на мощна гротесково-пародийна парафраза
съмнителните пластове на реториката, но в същото време мистифицира
географскатаметафора на „тъмната“, неизследванатаАфрика –The dark
continent.Създаваизключителнорефлексивнатворбаметафора,екпресив-
на, фарсова, с огромна сила на универсалните послания и с много ярки
локалнихарактеристики.Прочутото„търсененаКурц“сепревръщавраз-
каззапътуванедокраянасветаиотвъднеговияпредел.Товаепознавател-
нопътуванеимистичнопътуване,екзистенциалнопотъваневнебитието
имодернистичновглежданевонтологиятаназлотокатолудостиизстъ-
плениеначовешкатаприрода.Същевременнотовапътуванеевидянокато
готико-фантастична среща със Змията, Злиядухотместните вярванияи
отмъщениетоназемята.Представляванеочакванакатовариантприказказа
омагьосанатапринцеса.УпражняварефлексиявърхумисиитенаСловото
инеговитеупотребиизлоупотреби.ПредсмъртнотоопрощениенаКурц,
прикоетобивазапазенатайнатанаизповедта,същомоделираразказа.Това
сасамонякоиотвъзможнитепрочитинатекстатопос„сърцетонамрака“,
коитопоказватсилатанахудожествениядокумент.

Предидастане„сърценамрака“,ЦентралнаАфрикаедетскатамечтана
Конрад,свързанас„бялотопетно“6върхустарияевропейскиатлас,издаден
през1852г.Затазисвоямечтатойпишекактовновелатаси,такаивесето
си„Загеографиятаинякоиоткриватели“(„GeographyandSomeExplorers“).
КогатоговоризанеобследванитецентралничастинаАфрика,тойизползва
израза„whiteheart“(„бяласърцевина“).Разказвакаккатодетеечерталс
пръстпокартатанаАфрикаватласаот1852г.,видялетампразнипетнаи
ерешил,чещеотиденякойденименнотам,вбялатасърцевинанаАфрика:
„Onedayputtingmyfingeronaspotintheverymiddleofthethenwhitehearth
ofAfrica,IdeclaredthatsomedayIwouldgothere“(Конрад1999:159).

Но „бялото петно“ може да бъде прочетено не само като географска
метафора.Тоимадруги,интересниинеочакваниизмерения.Повесттаниго
разкривакатоизначалнопразното,бялатаtabularasaотпредиопита,която
послесеизпълваспознаниезазлото.СпоредЦветанТодороввизследва-
нетомувърхупознавателниянаративнаповесттацентърътоставапразен,
товаетворба,коятопредставлява„познаниезапразното“.„Пътешествието
енасоченокъмцентъра(„всамияцентър“),къмвътрешността,къмдъно-
то.[…]Ноцентърътепразен“.Защототуксапустошта,мълчанието,зага-
дъчнатаусмивканауправителяитайната,коятоможебияняма–може
би„непроницаема,именнозащотонесъществува“(Тодоров1985:188).И
всичкотоваезаложеновизначалнотопразно„бялопетно“.Важнозначение

6ВсвояпаралелмеждуСърцетонамракаиНежнатаспираланаРадичковДиянаИванова
интерпретиратопосана„бялотопетно“презпризматананеговатакатегоризацияотЦветан
Тодоровигообвързваснепостижимотопространствонамечтатаитайната(вж.Иванова
2002).
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наначалнатасимволнапразнотанагеографски„бялотопетно“енейното
трансформираневпустота,метафизичнатишинаинеизвестност,впрос-
транствонаабсолютнатазахвърленостивпространствонаотрицанието–
там,къдетодействителносттапреминававнедействителност,човешкотое
заплашеноотнечовешкото,надчовешкотоиизвънчовешкото.Товаесветът
наотрицаниетоичуждостта(векзистенциаленсмисъл).Вразвоянатази
семантизациябялотопостепенноставаидентичносчернотокатоцвятна
небитиетоиметафизичнотозло.РеалнотопътуванедоцентъранаАфрика
водикактодорешаващикорекцииватласа,такаидопознание,указващо
превратното превръщане на бялото в черно (постоянната съчетаемост и
обратимосттанатезидвацвятапронизваобразносттанановелата).Бялата
сърцевинасепревръщавчерносърце.

Дълговременовелатапазипечатанаантиколониалнатворба–домомен-
та,вкойтосепоявяванеочакванотообвинениенаникарагуанскияписател
ЧинуаАчебев…расизъм.Ачебедемитологизираантиколониалнитезаслу-
гинаКонрадовататворба,катогисвързвасрасизма,койтоспореднегоима
очевиднипроявлениявтворбата.Тойизваждаикоментиранизотпасажи,в
коитоспореднеголичинегативна,принизяваща,расисткавизиянаместния
човекинеговияконтинент.ВтяхспоредАчебеможедасевиди,чеКонрад
неепресътворилАфрикакаточовешкифакторичекатоцяломногосилно
енегативизиралвизиятанаАфрикаспомощтана„удобнимитове“ивну-
шаваненатайнственостимистериозност.„Тованееавтентичниятобразна
Африка,атози,койтосъществувавзападнотовъображение“–пишеАчебе
истовахвърляръкавицакъминтерпретаторитеи„защитниците“нанове-
лата(Ачебе1988:251–261).

ПровокациятанаАчебепредизвиквапоредицаототговориотстранана
водещиконрадисти.Почтинямаизследванезаколониалнатапроблемати-
ка,коетоданецитираикоментиратазигледнаточка.Важнадискусия(вж.
Дискусия2007),провокиранаотоценкатанаАчебе,сесъстоиповремена
научнатаконференциявПарижот2004г.натема„Конструираненагледна
точка:Полша–Европа–Африка“(„Konstrukcjaspojrzenia:Polska–Europa
–Afryka“).В тазидискусия активноучастиевзематконгоанецътЕликия
Мболоко,директорнаЦентъразаизследваниянаАфрикавПариж,Силвие
Монод, професор от Сорбоната, конрадист и преводач,Жорж Баландие,
известенсоциологиетнолог,същопрофесорвСорбоната,ЖанОмасомбо
Чонда,конгоанскисоциологиполитолог,авторнамонографиязаПатрис
Лумумба.Припомненисавсичкиосновнимоменти,свързаниспътуване-
тоисъкратенотопребиваваненаКонрад, снеговитесвоевременниреак-
ции,ситуираноеотновомястотонаСърцетонамракавхронологиятана
Конрадовото творчество. Изтъкнато е, че докато е още в Конго, Конрад
участвавиницииранатавечеотРоджърКейсмънтантиколониалнажурна-
листическакампания,свързанасизобличаваненаморалнитеизстъпления
наколониализма,ипишеняколкописмадонего,вкоитозаставанаизклю-
чителноострапозициясрещубелгийскияколониализъм.
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АндреЖидифилтърътнацивилизацията
През1925г.посещаваКонгоприятелятипреводачнаКонрадАндреЖид,

съпровожданотсвояплеменникисекретарМароАлегре,иощепрез1926г.
излизапървофилмътнанеговияплеменникПътуванедоКонго(Voyageau
Congo)–дебютен,определянкатонеособеноуспешенфилм.Презследва-
щатагодина,1927-а,излизаидневникътнасамияЖидПътуванедоКонго
(VoyageauKongo).ДневникътнаАндреЖидеинспириранотКонради
сякаш„ЖидеготовдавярванаКонрад,аненатова,коетовиждасъссобст-
венитесиочи“(Дискусия2007:113).Тозидневниксъщосесчитазаважен
документ,разкриващколониалнатаполитика.Нотойпоказвапредивсичко
невъзможността за истински контакт със средата. Като ключова идея на
интерпретацията,коятоправиЖид,сецитиранай-честоеднанеговамисъл:
„Давамсисметка,четукнеможедасезавържеистинскиконтактснищо;
тованинай-малконезначи,чевсичкоеизкуствено;не,номеждуменивсич-
ко,коетовиждам,сенамирафилтърътнацивилизациятаивсяконещоми
изглеждастерилно“(Жид1927:20).„СледвайкистъпкитенаКонрад,Жид
сеоплаква,ченеемогълдаизбегнефилтриращотовъздействиенасобст-
венатасикултура“–заключаваДжийнМур(Мур2005:170).ВЛегендите
насъвремието.Окупационниесета.ПисмаесетанаЙежиАнджейевскии
ЧеславМилош(Legendynowoczesności.Esejeokupacyjne.Listy-esejeJerzego
AndrzejewskiegoiCzesławaMiłosza)нобелистътЧеславМилошпредставяв
негативнасветлинаАндреЖид,портретирагосявнанеприязъниморално
гопротивопоставянаКонрад.Смята,чеисамиятКонрадебилвъзмутенот
него–когатополучавапреводамунаТайфун,изпиталжеланиедагостъп-
че.МисленетонаЖидкатоцялоеморалногнилоспоредМилош,предпос-
тавеновголямастепенотпроизходамуиначинамунаживот–тойникога
нееразбралценатанаусилиетоиборбатазаживот,заразликаотКонрад.

ДневникътотпътуванетонаЖидвКонгоевголямастепенотблъскващо
четиво–пишеМилош,–невярвамчитател,койтоепозналценатанаусилието
иепрекарвалднитесивборбаиунижения,дагочетебезвъзмущение.[…]
Носенвлектикаотнегритеиобикалящнегърскитеселасъсзеленамрежичка
запеперуди,впреследваненаредкинасекоми,щозаобразнафренскипъте-
шественик,представящнеадекватносттанафренскатаколониалнаполитика,
виждащзлоупотребитенанейнатаадминистрация,болеезатях,коетосъбужда
иатакитенафренскиякапитал.Неемалко,чеповдигаръбчетонаколониална-
тазавесаиправивидиминеща,коитогрижливоскриватоточитенанаивния
туристгубернаторътиадминистраторите.КонрадгледаКонгосочитенаморе-
плавателяичовеканатрудаипоказваада.

(Милош1996:53–68)

АлбертоМоравияиирационалнитепространстванаАфрика
През70-тегодинивпътуванекъмглъбинатанаАфрикасеотправявъз-

растниятвечеписателантифашистАлбертоМоравия,единотнай-филми-
ранитеписатели,авторнаКонформистът(LeConformiste,1951)иЧочарка
(LaCiociara,1957),прославилисеисъссвоитеекранизации.Тойесъщо
творецотпреселническитип,катопричиназапреселениятасиопределя
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отровенатаотлъжа,страхиконформизъматмосфера.През1929г.издава
първатасикнигаБезразличните(LesIndifférents),поставящагоподнадзо-
ранарежиманаМусолини.След1933г.,когатофашизмътнаМусолини
епоследванотидванетонаХитлернавласт,напускаИталияподстрахот
преследване,пътувадоГърция,Китай,послеживеепрез1935–1936г.в
САЩи работи вКолумбийския университет, след това се присъединява
къмантифашисткитеемигрантскисредивъвФранция,следкоетопреби-
вававМексико.АфриканскотопътуваненаМоравияводидокнигатаОт
кое племе си? (Aquale tribù appartieni?, 1972).Впериода1963– 1972 г.
тойпубликуварепортажив„CorrieredellaSera“,вкоитопоставяакцентне
върхуколониалнитеипостколониалнитевъпроси,авърхуирационалната
заевропеецасъщинанатамошнияживот,върхуфакторите,коитосъдейст-
ватзасъздаваненаирационалнинагласиуевропееца.

ЗанегосветътнаАфрикавнейнитецентралничастиесъщокактопри
Конрад, свързан с усещане за празнота, за мъртва точка от планетата, в
която има нещо дебнещо и опасно. Интересът наМоравия къмАфрика
същоесвързансъссветанапървичнотоиинстинктивното,коетопроли-
чава особено силно винтерпретациятанаженатаинейната сексуалност
в еднаот къснитему творби, свързани сАфрика–Жената-леопард (La
Femme-léopard, 1991). Светът на Африка събужда мистичното светоусе-
щанеуевропееца,нотукимамногоповечееротикаиекзотика,отколкото
философия.

ПътеписнитерепортажинаКажимежНовакипътяткъмглъбината
наконтинента

Решен да познае непознатата, глъбинна и автентична Африка, през
1931г.,шестгодиниследсветовнатакриза,прекосяваАфрикапознанският
пътешественикирепортерКажимежНовак,чиитозаслугисапреоткрити
вгодинатанамилениумаотвнуцитенасъвременницитемуисапопуля-
ризиранивПолша7.Изчелегеографскииетнографскикниги,запозналсе
есонова,коетобеливойници,ловциислужителисанаписализаАфрика,
постаралсееданамеривсичко,коетоедостъпно,итръгва,въоръженстези
знания.Стремежътмуеданевървипоотъпканипътища,даизбегнеонова,
коетоеподготвил„филтърътнацивилизацията“.

Прочетохвсичко,коетомибешедостъпно,следкоетопрез1931г.севър-
нахнаЧернияконтинентитръгнахкъмглъбинатамупосвойпът.Ието,с
навлизанетовконтинентазапочнахвсекидендаоткривамдругатаАфрика–

7КажимежНовак(1897–1937)епътешественикирепортерот30-тегодининаXIXв.,който
извършваняколкопътешествия,първотооткоитоедоВатикана,следватдвеевропейски
пътешествияиеднопървоафриканскопрез1928г.,следкоетоцялцикълафриканскипъте-
шествиямежду1931и1936г.НеговитерепортажиотАфрикасепечататичетатсинтерес
вняколкополскимедии.ГлавназаслугазаиздаванетонасъбранитерепортажинаНовак
иматдъщерямуЕлжбетаНовак-ГлишевскаиЛукашВежбицки,чийтодядоечелсинтерес
африканскитерепортажии запознава внука си с тях.През2000 г.Вежбицки след стара-
телноиздирване в архивнатапреса събираобемноизданиенарепортажите,придружени
сфотографии.През2006г.вПознанеоткритапаметнаплочавприсъствиетонаРишард
Капушчински.
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бедна,болна,сива,чернаимръснабезграници.Катоцяло,съществуватдве
Африки:еднатазапоказ,другатанедостъпназаобществото, закоятоникой
пътешественикнепише,памакаризатова,чезадаяпознаеш,трябвадасе
изпотиш,даизпиташгладижажда,дарискувашздраветоиживотаси.

(Новак2008:21)

ПътеписитенаНоваксапълнисуникалниантропологичнинаблюдения,
направенивусловиянаскиталческиживотисрещисместнитехора.

Новак посещава множество африкански държави, сред които е и
БелгийскоКонго.Тойпреминаваоттамдвукратно–през1933г.(оставатам
почтицялагодина)ипрез1935г.ПреминаванетопрезКонгоеотновопъту-
ванекъмцентъраназемята,кактоприКонрад,ноосмисленовдругвариант
–като„пътуванекъмЕкватора“.ПрезтрийсеттегодининаXXв.същест-
вувасравнителнодобрапредставазаКонго,нанесенанакартата.Номакар
иопознато,бялотопетнопродължаваданапомнязасебеси.Новакобръща
внимание, че „доскоро тази област е светела катобялопетнона картата
наконтинента“ (Новак2008:107).Поповоднакартитепонегововреме
Новак смята, че са „неточни, измервателните работи изискват цял щаб
работници,времеипари.Вмногослучаиотделниотрязъциоткартатасе
предоставятзаинформациянаместнитежители,коитоняматсетива,нито
усещанезапространството.Честосечувадумата„мусунгу“,коятоозна-
чавакактодесет,такаистокилометра.Впрочемзакаквослужаткартите,
когатопътешественикътнавлезевстепта?Тогавачезнехоризонтътиможе
дасевидисамонебесниятсводнадглаватаму“(Новак2008:152).Новак
определяземятанаБелгийскоКонгокато„еднаотнай-големитеобластиот
Чернияконтинент,обхващаща2356000км2,илиосемдесетпътиповече
отБелгия“(Новак2008:107).Откроенаеоназишокиращатериториална
пропорция, коятоотвеждаимперскитеинтересинабелгийскиявладетел.
НоНовакненисрещасонезифактиотприсъствиетонаБелгиятук,коитое
видялКонрад.Напротив,тойговорипозитивнозабелгийскотоприсъствие
ивиждаизвършенатацивилизационнаработа.„Трябванаправодасеуди-
вимнаогромнатаработанабелгийците,носпрямоисполинскитеразмери
наБелгийскоКонгоевропейскатацивилизациясенастанявананеголеми,
потопенивбезпределанаджунглитеостровчета“(пактам:109).Знаците
на белгийското присъствие тукНовак вижда да проблясват вживота на
местнитежители.Тесазатяхпечатинанещоспуснатоотгоре,бележещо
властистрахопочитание.Полскиятбедуинсесрещасместния„най-накрая
истински крал“СванаМулопве (както гласи заглавието на репортажа) и
говижда„впълнияблясъкнакралскитемуодеждиискоронаоткорали.
Иманашията симеден синджир, а на него виси голяммедал с ликана
белгийскиякрал,знакнавластта“(пактам:286).Доривърхушапкатана
самияНовакместнитехораприпознаватзлатнаталентичканабелгийското
присъствие.КогатоНовакплавасъссвояталодка,местнитехораотправят
възглас:„Даживеекапитанът,даживееПолша,даживееБелгия!Некада
стигнеживиздравдоцелтасиБелияткапитаннаЧернияконтинент!“(пак
там:299).
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Какизглеждатреката,джунглата,богатстватанатазиземяпрезочите
наНовак?ПървиятрепортажнаНовакенареченПризлатоноснитереки
наБелгийскоКонго (Nad złotodajnymi rzekamiKongaBelgijskiego).Ощев
началотосеинформираменезазлатото,апървозаслоноватакостизацен-
троветенатърговияснея,заФарадие–единоттезицентрове,откъдето
износътнаслоновакоствъзлизана300000кггодишно.Информирамесе,
чесветовнатаикономическакризапрез1925г.понижаваценитенаслоно-
вата кост, коетопринуждаваБелгиядаиздаде съответнипредписания за
защитанаслоновете,имащизацелпредвижданенабъдещирезерви,които
щедадатвъзможностинабелгийцитедадиктуватценатанаслоноватакост
насветовнияпазар.По-нататъкНовакниинформиразапроцесанаопито-
мяванеидресировканаслоновезастопанскицели.Идварединазлатото,
което лежи на дъното на реката. „На дъното на тазиживописна река се
отлагажълтиятпясък,койтонесенабиванаочи,кактоицялататазирека.
Пясъкжълт,ситен,закойтоможешдакупишсвета–златото“(пактам:109).
Рекатаеподложенанаинженерниобследванияипрактическидейностис
целнеговотоизвличане.Интересноиособеносакралнозвучисравнението
нанай-едритезърнапясъксжито.Тук,вКонго,Новаксрещаангличанин,
боленоттрескатазазлато,имупосвещаварепортажасиПолудялзаради
златото(Obłąkanieczłota).Новаксъщоеотразилболесттанабелия,който
едошълтукдатърсисъкровищаигиепревърналвъвфетиш,всамоцелна
съществуванетоси.

ДругобразнарекаКонгооткривамеврепортажаотвторотопътуване
наНовак,озаглавенСлодканасватбатанаКасаисКонго(Łodziąnaślub
Kassai zKongiem).ВнегоНовакразказва запреминаванетосискануот
рекатаКасаикъмКонго,коетоедванемуструваживота,нотойвъзпри-
ема като свещен съюз между двете реки. Оцелял след опасността, пол-
ският пътешественик се озовава сред салове, от коитоместните хора го
приветстват.

ПриНоваксъщосрещаменапластяваненачернияцвят.Първиятрепор-
тажотцикълаФренскаЕкваториалнаАфрика(FrancuskaAfrykaRównikowa)
носизаглавиетоВнай-чернатаАфрика(WnajczarniejszejAfryce).Нотук
нацвета,отразиллипсатанасветлина,несавъзложенитезироли,които
видяхмеприКонрад.Тойенепосредственоотражениенапроникванетов
непознататаипълна сопасностичастот света.Тук гонямаКонрадовия
поводзаразочарования.Новакелюбознателниятисмелпътешественик,
койтопреминавапрезрисковеикогатоизлезеотдругияимкрай,сечувства
поставенподзакрилатанасъдбата.

Еточеуспешнопреминахпрезвсичкитрудности.Разбирасе,чевтовасе
намесвашебожиятпръст,койтоводешемояталодка,нодобродушнитекапи-
таниимахаправовсъветитеси.Наместастихиятаметласкашенакъдетоси
искаше.Неведнъжпреживяхстрашнимоменти,ощепо-чуднобешеследтова,
чесъмгипреживял.Разпенениотвятъра,черните,най-чернитеводисякаш
щяханеведнъждамепогълнатвсвоятадълбокапаст,пълнаскрокодили…а
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послеотноводостигахдонякоесякашмъртвомястонасредречнитевъртопи,
средкоитоняманачиндасепридвижишвъпрекиусилиятанавеслото.

(пактам:309)
Плавайкипотриотконгоанскитереки,Новакдостигасамдостолицата

наБелгийскоКонго,Леополдвил.Отдругатастрананаграницата,долепена
донего,сенамирастолицатанафренскатаконгоанскаколония–Бразавил.

ПриНовак срещамечовешкитешумовена джунглатаи водата, които
приКонрадиматдиаболичнафункция.Туктесаестественоозвучаванена
природнияфон,изразяваттемпераментиритъм.„Радиотонанегърските
барабани се обади отново, подобно нашума на вятър и ехо, прелитащо
презогледалнияводенбезпредел“(Новак2008:309)–пишеНовак,скоето
напомнязанегърскитетъпани,коитосадемониченгласнаджунглатапри
Конрад.Ноконтекстътиситуациятасадруги.Полякъткапитанебилтук
преди40години.

Чудото на африканските нощи внушава на Новак присъствието на
трансценденцията:

Втакаванощимашчувството,чеБогеслязълотнебето,чесветлинатана
непонятнатамусъщностнасищасблясъкпустошта.Неговитетворения,които
започватживотасиотмъртвитескали,преминаватпрезцялатафлораифауна,
припяватединственочутотскиталецапремогъщхимн,забравенотземното
човечество,койтовъзхваляваНеговатамощ…

(пактам:153)

Новаквиждавстихийнорастящитеформинарастителнатаиживотин-
скатаприродавАфрикаепифания.

Единотмаршрутите,коитосиизбираНовак,водидожеланатасреща
сЕкватора.ТазисрещаеопределилаизаглавиетоЕкваторътпоздравява
скитника(Równikwitawłóczęgę)нарепортажаотпървотоафриканскопъту-
ване.Когаторазпъвапалаткатасинамечтанотомясто, започвадаселее
проливендъжд–отеднатастрананапътясеиздигаскалнастена,отдруга-
тастрана–пропаст.„Небесатапотъмняха,мълнииудряхаисгърмящекот
сепретъркулвахавдолината,подобнонаревотгърлотонапраисторическо
чудовище.Разпъвампалаткатасинасамияпът. […]Валикатоизведро!
Така„господинЕкваторът“поздравяваскитника…“(пактам:135).Потози
начинразказваНоваксвоетопребиваваневсредатаназемята.Почувствал
едъждакатопоздрав,катоблагословия.Ноечулигласаначудовището.

МожелидасеоткриевописаниетонаНовакблизостсКонрадовияоблик
наКонго?НямамесведениедалиНовакепознавалтворчествотонаКонрад
идалисеевлияелотнего.Ноявное,чеКонгосъздаваусещанезавръщане
впраисторическивременасособеноститенасвоятаприрода,сцентрално-
тосиразположениенаконтинента,сживотанаместнотонаселение.

Сърцето на мракаиРишардКапушчински
Миналисавече70годиниотпътуванетонаКонрад,многонещасасе

случили в историятана африканската държава.Тяпреживява родилните
мъкинаТретиясвят,чийтосвидетелевечедругполяк,„журналистътна
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ХХвек“РишардКапушчински.Нотруднаесъдбатанановосъздадените
държави,вкоитозапочвадавластваполитическагрубост,осъществяватсе
кървавипреврати,действатстихийнисилииинтереси.Капушчински,жур-
налистътпоет,койтонаблюдавакатаклизмитенаражданетонановиясвят,
всъщотовремеевлюбенвАфрикаинейнатасветладуша.Четейкиуспо-
редноскореспондентскотосипътуванесвоялюбимХеродот,вБелгийско
Конго той се среща с мрачни страни от живота на тъмния континент и
регистрираявно,чеепопадналнаследитеотСърцетонамрака:

Тогава,вКонго,историите,описаниотХеродот,такамепоглъщаха,чена
моментипо-силнопреживявахразгарящатасевойнамеждугърцитеиперси-
те,отколкототази, актуалната,конгоанската,накоятобяхкореспондент.Но
очевидно странатана „Сърцетонамрака“ същомидаваше знак за себе си.
Какточрезизбухващитетутук,тутамстрелби,заплахатаотарест,убийство
исмърт,такаичрезвластващиянавсякъдеклиматнанесигурност,неяснота
инепредвидимост.Защототуквсичконай-лошоможешедасеслучинавсяко
мястоиповсяковреме.Несъществувашеникаквавласт,никаквисилинареда.
Колониалнатасистемасебешеразпаднала,белгийскитеадминистраториизбя-
гаха вЕвропа, а на тяхномясто се появимрачна, полудяла сила, най-често
вземащаобразанапиянитеконгоанскижандарми.Можешедасеубедишколко
страшнаелишенатаотйерархияипорядъксвобода–илипо-скороосвободе-
натаотетикаиреданархия.

(Капушчински2008:157)

Капушчински стига до Конго непосредствено след преврата срещу
ПатрисЛумумба,внажеженаатмосферанакървависилендолудосткон-
фликт,когатосеборятпомеждусипривърженицитенаМомбутоиЛумумба.
Полскиятжурналисточакваданаблюдава война, но вместо тованамира
абсурдно изглеждащ конфликт.Абсурдната обстановка вКонго виждаме
въвФутболнатавойна(Wojnafutbolowa):„ВКонгонамерихменевойна,
апобой,абсурднисблъсъциипросташкаимпериалистичнаполитика.[…]
Всичкоизглеждашетвърденеразбираемоилитвърдеочевидно.Дориразго-
воритенямахасмисъл“(Капушчински1998:47).Трудносттаеднановосъз-
даденадържавадасеползваотсвободатаси,еогромна.Капушчинскивижда
товасвъоръженотооконаполитическияжурналист,новсъщотовремев
него я има и нагласата, породена отСърцето намрака. Капушчински е
въоръженистозитекст.Конрадеединотлюбимитемуписатели,сцитат
отнеговияпрословутпредговоркъмНегърътотекипажанаНарцис(The
Niggerofthe„Narcissus“)завършватлекциитенаКапушчинскиТози,дру-
гият(TenInny),посветенинаинтеркултурниядиалогсдругосттаипътяна
антропологиятакъмнего.КонрадеетапотпътякъмРазличнияДруг.Той
вечее„диалогист“предидиалогистите.

МногоотосновнитемоментивпътуванетонаМарлоуотСърцетона
мраканамираткаточелисвоетоповторениевтекстоветенаКапушчински
заКонгоотПътешествиясХеродот,Футболнатавойна,Абанос.Повтаря
сезатрудненотонавлизаневстраната–многосиленмоментиприКонрад,и
приКапушчинскиисъответстващнареалнатаобстановка.Политическата
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ситуациявстранатанепозволявадасеидедиректновнея–Капушчинскисе
озовававСтенливилзаедносединчешкижурналиствСудан.ДоСтенливил
пътувапреззеленимрачентунел,средзадуханаразлагащаселистнамаса,
сплетениклониикорени.Полскиятжурналистинеговиятчешкисъбрат
потъватв„най-голяматаафриканскаджунгла,всвръхестественсвятотгни-
ещаичудовищноразрастващасеботаническамаса“,пътуватпрез„тропи-
ческидебри,предизвикващиужасивъзхита“8 (Капушчински2008:160).
Напътясепоявяватпиянижандарми,коитоилисесближаватсместния
водач(акосаотедноисъщоплеме),илигобият.Пътятвнушаваусещанеза
абсурд.Тъмнатаглъбинаначудовищнатаджунглаотпращакъмобразите,
коитовечеенарисувалКонрад,усещанетозаабсурд–също.„Джунглатае
въввсичконаоколо,прииждаотвсичкипосоки,закривасвета“(пактам).

Разбирайки,черискътетакаголям,че„можедазаплатисживотаситова
пътуване“,Капушчинскиоставявпосолствотосвоезавещание.Току-щосе
есъстоялпревратът,прекрасниятПатрисЛумумбаеарестуван,аиздадени-
теотнеговизисаневалидни.КонгонесеусмихванаКапушчинскитака,
кактоещялдасеусмихнеЛумумба.СамиятКапушчинскиетретиранкато
негов„агент“илиследвреме–катоправителственпредставителнаПолша
инастранитеоткомунистическиялагер.Лицатанажандармитесамрачни,
покритинаполовинасдълбокикаски.Започватпазарлъцииблагодарение
настековетесцигарииевтинатабижутерия(интересзаконгоанецакакто
повреметонаКонрад)пътяткъмвътрешносттанаКонгоеотворен.

Капушчински,койтоседразниотподялбатана„бели“и„черни“вкни-
гитезаАфрика,преживяватукнеприятноразочарование.Белиятцвятна
неговата кожа го обрича на гняв, на подигравки и заплахи от страна на
конгоанците.

ОтдавнамеядосвахакнигитезаАфрика.Толковамногоимавтяхзабелите
ичерните.[…]Докатонедойдохсам.Итогаваразбрах.Веднагаполучаваш
своядял,своетотрасе.Веднагакожатазапочвадатесърби.[…]„Взехсъссебе
сипетчовекаидвадесетчерни“–разказвашемиведнъжедин англичанин.
Именнотакивахорасасъздалимита.Тотален,абсолютенмит,живимощен
идоднес.ПитатмезащовКонгобиятбелите.Кактаказащо?Затова,защото
белитесабиличерните.Товаезатворенотоколелонавъзмездието.

(Капушчински1998:48)

ТакаКапушчинскиевидялконфликтамеждурасите,митазацветана
кожата, опозициятамежду черното и бялото.Припомня и за времето на
Леополд,заколониалнитежестокости.„Втоваучастваотрязъкътотисто-
рията,койтоотдавна,близовекназаднипоставиеднисрещудруги.Защото
стоятмеждунастърговцитенароби,коитонадядовцитенатезижандарми
саотсичалиръцетеиушите,надзирателитевплантациитезапамукизахар.
Паметтазатезимъкиепредаванаотгодинивплеменнитеразкази,скоито
8ЦитатътеотПътешествиясХеродот.Българскотоизданиееот2008г.наиздателство
„Изток–Запад“.Внастоящатастатияцитатитесапополскотоизданиеисавмойпревод–
М.Г.
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саизраслиивъзпитанитези,накоитосенатъкнах“ (Капушчински2008:
158–159).

ПребиваванетовКонгоееднаотнай-труднитестранициот„пътешест-
вията“нажурналиста, свързано с риск заживота.Сбитразказ за онова,
коетосеслучва,намирамеивпървияинтермедиентекстотФутболната
войнаподзаглавие„Планнакнигата,коятоможедазапочнеоттук(илиза
моитенеописаниощеперипетии)“(Капушчински1998:51–65).Отнего
научавамезавсичкиперипетии,свързанисарестанаКапушчинскиина
чешкияжурналистЯрда,заплахатазаживотаимвСтенливил.Вразказаси
КапушчинскипрепращакъмидеитеотПроцесътнаКафка,къмпринци-
пана„обвинениябезвина“.Явявасеимотивътзапустотата,породенаот
абсурдността,коятопричинявапсихическатравма.Неочакваногиспасява
непознатетиопскивойникотнеутралнатаармиянаОбединенитенароди,
коятонаблюдаваситуациятавКонго,нонямаправодасемесивполитика-
та.КогатосевръщаследтовавъвВаршава,Капушчинскиеукореноттога-
вашнатавласт,ченеинтерпретираправилносъбитията,тъйкатокомунис-
тическитедържависапризналиправителствотонаГизенда,аКапушчински
предвижда,чеМомбутощеспечелиситуацията.ТогаваКапушчинскиотго-
варя:„Идетеивижтесами!“.ИзмеждувсичкиафриканскидържавиКонго
е държавата, която посреща полския журналист най-неприветливо. Тя е
последнатамумисияотпървотоафриканскопътуванекатокореспондент
на вестник „Политика“иизиграва ролятана бойнокръщене, след което
КапушчинскиотновосевръщавАфрикапрез1962г.катопостояненкорес-
пондентнаПАП(Полскатаагенцияпопечата).

В това, коетонаблюдава вКонго, той виждаистинскотолиценапре-
вратите,кърваватасаморазправа,вкоятопроличаватнай-старитечертина
историята.Итуксякашпопаданаоназинишка,накоятосеенатъкнали
Конрадикоятогоотвеждакъмпроблясъцитенаистина,свързващипраис-
ториятаисегашното.АкотърсимосновнитечертинаКурц,тукпо-скоро
щеоткриемнеговантиподвлицетонаЛумумба–най-светлаталичноств
Конго,коятопоказва,чекактонавсякъде,земятаможедародичовек,носи-
телналъчезарнотослово.ВъвФутболнатавойнаКапушчинскимупосве-
щаваспециалнаглава,вкоятоличи,чеЛумумбаизразяваслънчеватапоезия
наконтинента,тази,коятоочароваКапушчинскиигоправинеинпоклон-
ник.Вречитемузвучиидеятазародствотомеждухората,тойговорина
своянарод,чевсичкиплеменасачастотедносемейство,коетосенарича
nationcongolaise,ичебратствотоисплотяванетодаватсила(Капушчински
1998:35).ОбразътнаЛумумбаобединявасветлиитрагичничерти,защото
ЛумумбаежертваиКапушчинскиотбелязва,ченякоиотместнитехора
виждаттукпръстанабелгийскатанамеса,следатананякогашнияколониза-
тор.ПолскиятжурналистговористъженезикзаКонго.Заразликаотпъте-
описаниятанаНовак,тукоткривамепаметтазабелгийскияколониализъм,
откривамеимножествосходниреакцииспрямоприродата,пространството
иобщатаатмосферанастраната.„Сърцетонамрака“туптиитук,нонего-
виятмракпросветваоттъжните,носветлипътищанапробуденатаАфрика.

И Капушчински обследва природата на мрака – чрез вникване във
феномена на африканската нощ. „Но африканската нощ, за която пише
Капушчински, има духовни измерения“ – отбелязва Ева Хилак-Винска
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(2007: 123). В най-африканската си книгаАбанос (Heban) Капушчински
посвещавананощтавабаносовияконтинентрепортажспоетичнотозагла-
виеЧерните кристали на африканската нощ (Czarne kryształy nocy). В
него той предава знание за метафизиката и атавистичната митология на
нощта,коетоеполучилотместниячовек.Капушчинскиседокосвадомис-
тикатанаафриканскитеместнивярвания,разучаваги,откривайкинавсяка
крачка близостта и диалога с Другия, Различния. Въпреки трудностите,
преживенитам,Африкаетъмен,абаносовконтинентсмногосветладуша
въввизиятанаКапушчински.Неговотопътуваневодикъмсветлотосърце
наАфрика.

ЧернаталегенданаКонговроманаСлуховенаХугоКлаус
Къмчерната легенданаКонго се обръщабелгийскиятнобелистХуго

Клаус. В неговия считан за най-силен роман Слухове (1996) откриваме
многоотпознатитемотививСърцетонамрака–предивсичкообразана
кошмарното зло, чийтоизвор е ставащото вБелгийскоКонго,макари в
друговреме–60-тегодининаХХвек.Каиновиятмотив,познатотконго-
анскитетворбинаКонрад,същоприсъстватук.

КактовконгоанскитетворбинаКонрад,такаивСлуховечовекътеспо-
собеннаотвратителнипрестъпления, апопаданетоподвласттана злото
еравносилноналудостиболест.Картинитенаужасяващииздевателства
спрямонегритепреминаваткато светкавичникадриинякоиот тяхдори
надрастват по силата си картините отСърцето на мрака. Тяхно олице-
творение е преди всичкоКапитанът, колкото конкретен образ, толкова и
символнаперсонификацияназлодейството.Примеритезаиздевателствата
садрастични,нагротесково-сатириченфон,същонапомнящпоетикатана
Конрад.Етоняколкощрихи:„БешепролетвНгами.Капитанътбепробил
черепитенадваматабилкари,защотонамерипалмовотоимвинозамного
горчиво“ (Клаус1998:51).Малкослед товаКапитанътповаля с куршум
единнегърсколело,дразнейкисеотнеговотомахванесръка,приемайки
гозазнакнапренебрежение.

Капитанътповаликолоездачасчетирикуршумаиречевучуденотолице
натрупа:

–Винагитрябвадаслушашкапитана.Тойзнаенай-добре.
След това измъкна чехлите от краката на мъртвия, изпробва единия,

изпробваидругия,изреваяростноипосленапъхаобувкатавустатанамърт-
вияколоездач…(пактам:51).

Вроманапопадаменанеединтакъвкадър.
Основниятходнатазипсихологическизадъханаифрагментарнонасе-

ченанакадриистория(кинематографичнатехника)сеслучвавБелгия,в
еднобелгийскосело,нотоизглеждакатопроекциянаконгоанскиятопос,
заразеноотнеговотозло.Освентоваимапостояннипрескоцикъмафри-
канскататериторияислучващотосевнея.Романътепогълнатотконгоан-
скататемаинай-вечеотзловещатаѝатмосфера.Главниятгеройотромана,
РенеКатрейсе, белгийски войник в белгийските наемни войски вКонго
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идругиафриканскидържави,севръщаследняколкогодинислужба,ное
боленотнеобикновена,мистериознаболест,коятосеезлоисмъртвсело-
то.Ренеежертванаболестта,ноеинеинносител,болесттасесъдържа
въввсекинеговдъхижест.Самотозлоимазаразнаприрода.Напразниса
опититедабъдепоставенадиагноза,болесттасеизплъзваотмедицинските
дефиниции.Умиратмногохора,атмосфератаепропитаотстрах,ужаси
усещанезапроклятие.Светътсеизживявакатоад.Жителитенаселището
започват дамислятфаталистично, решават, че всичките им нещастия са
причинениотболесттанаРене,търсятобяснениеназлото(вгреховетена
майкаму,коятоебиламедицинскасестравнемскатаармияпрезВтората
световнавойна).Търсятиочистванеотзлото,коетоидваедвасъссмъртта
(убийството)насамияКатрейсе,нонесезнаесъссигурносткойгоеубил
(можебибившиятмуначалниквКонго).Къмтезисъбитияитълкувания
сеотнасяти„слуховете“–образсимволнатежкатаатмосферавтворбата.
Романовата действителност сеизживява като съновенкошмар.Иметона
Африка(катоизточникназло)епредметнатабувразговоритенахоратав
Слуховеичестосепремълчава.

МистифициранатаисториянаболесттанаРенеебиблеизирана,правят
сеасоциациисМойсеевотовъзмездиенадегиптянитеилипрепраткикъм
учениетонасв.Павелзазлото.ИсториятанаРенеставаиглавнатемав
проповедитеилитургиитенаместниясвещеникЛамантен,койтоотамвона
поставястрашниявъпрос:даличудовището,коетоносизлото,имаправода
живееидасеезло,илитрябвадабъдеотстраненнеговиятизвор.Ощепо-
страшнозвучивъпросът:далинеговатамайканетрябвадавземерешение
закраянаживотаму?Вцъркватасепровежданещокатосъдебенпроцеси
сеопределянаказанието.Звучатасоциативнипрепраткикъмвременатана
инквизицията.Ренесепревръщавизкупителнажертванаобстоятелствата.

Както отбелязва Багрелия Борисова в предговора си към книгата на
Клаус Слухове (превела романа на български две години след неговото
излизаневБелгия),през60-тегодинивБелгияцариизостреначувствител-
носткъмвъпросазасъдбатанабившатабелгийскаколония.

Тазифабуланароманадававъзможностдасенасочивниманиетоначита-
телякъмнякоиотболезненитевъпроси,свързанисколониалнатаполитикана
Белгия.Товаеосновниятпроблем,поставенотавтора.Доколкоцивилизова-
ниятсвятедопринесълзавъзходанаТретиясвят,сценатанакаквосеереа-
лизиралаколониалнатаполитика,кактовасееотразяваловърхупсихикатана
обикновениянаеменвойник,койтоставанейнооръдие,ималиреалнавъзмож-
ностзареинтеграциянатезинаемницивродинатаим,изпратилагистакава
мисиядалечотпределитеси,можелиминалотодаопределятаканастоящето
ни,ченапрактикадагоизтласканавториплан?

(Клаус1998:7)

Романът на Клаус е още един пример за това, че черната легенда на
Конгонеможедабъдезабравена,продължавадабъдеактуалнаидапораж-
далитературниинтерпретации.Отсъщественозначениеефактът,чеКонго
е„отворена“метафора,коятонапомня,чеслучилотосетам,вцентърана
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Африка,можедасеслучинавсякъдедругадевъввреметоипространство-
то.ЗатованемалказаслугаиматтворбитенаКонрад.

КейсмънтиКонрадвМечтата на келта.„Конгоенавсякъде“
РоманътнаЛьосаМечтатанакелтаевдъхновенотСърцетонамрака

и същоизвършва любопитна парафраза наКонрадовата творба, ощепо-
скорошнаипо-близкадонасвъввремето.Парафразатабивасвоевременно
забелязанавполскиярецепционенконтекстведнагаследбързотоиздаване
наромананаполскиезик.МожебивръзкатасКонрадповлияваивърху
ускоряванетонаизданието(освенфакторанаскорошнатаНобелованагра-
да).РоманътеиздаденвПолшаеднагодинаследоригиналнатапубликация
–през2011г.9ПрепраткитекъмСърцетонамракаведнагасакоментира-
нивпървитемедийниотзиви заромана.КраткатарецензиянаКшищоф
ЧешликзакнигатанаЛьосанастраницитена„Политика“носизаглавие
„Сърцетонамрака“.Особенокрасноречивефактът,чеведнаисъщагодина
краковскотоиздателство„Знак“издавапреведенатакниганаЛьосаиновия
преводнаСърцетонамраканаМагдаХейдел.Настраницитена„Газета
Виборча“епубликуванапоказателнатарецензиянаЮлиушКуркевич,която
свързвадветезаедноизлезликниги.„ЗащоСърцетонамраканаКонрадза
престъплениятанаколониализмавКонго100годиниследсъздаванетоси
продължавадабъдетревоженшедьовър,ановиятроманнаМариоВаргас
Льосанасъщататема–обезвреденабомба?“(Куркевич2011:http)–зада-
вавъпросаавторътнарецензиятаипоставяощемноговъпроси,скоито
успоредява творбите.Подчертава лайтмотивнотоизречение отМечтата
накелта:„Конгоенавсякъде“.

Вцентъранароманаепредивсичкопротиворечиватаитрагичналичност
наРоджърКейсмънт,видянапрезидеятазапротеизманачовешкатаприро-
да.Втозидухеимототонаромана,взетоотпоетаХосеРодо,коетогласи:
„Всекиотнаснееедин,амного.Тезиредуващиселичностиобикновено
показватнеочакванииучудващиконтрасти“(Льоса2011:7).Втакавасвет-
линаепредставенКейсмънт,нотазиконцепциязасягауниверсалнистрани
начовешкатаприрода.РоманътнаЛьосасеопиранаогромнадокументал-
наработавъввсичкистрани,вкоитоепребивавалирландскиятжурналист.
Перуанскиятписател,известенсинтересасикъмдиктаторскитережими,
се стреми да реконструира личността на Кейсмънт и заобикалящите я
обстоятелства.Средпроучванатадокументациянемаловажномястозаема
и скандалният „черен дневник“, в който Кейсмънт споделя свои мисли,
впечатленияи сведения.Тозидневникдава основаниеина обвиненията
вполитическизаговор,коитоводятдосмъртнотонаказаниенаКейсмънт,
носъществуваподозрение,чедневникътеобектнафалшификация.Льоса
проучва внимателно конгоанския период на Кейсмънт и отношенията с
Конрад.Силногомотивираифактът,чеследКонгоКейсмънтосъществява
второпътуваневАмазонияиПеру,коетосъщодемаскираколониализмаи
коетоизглеждакатоповторениенапредишнатаситуация.

9Служасисполскотоизданиенакнигатаинаправенитепреводинацитатисапополския
преводнаМаженаХробак.–Б.а.
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Льосастроироманасивърхувремеватавръзкамеждунавечериетона
неговата екзекуция и ретроспективното представяне наживота и идеите
му. Това връщане води и къмКонго и срещата с Конрад. СпоредЛьоса
Кейсмънт„отваряочите“наКонрадкъм„сърцетонамрака“.Роджърприс-
тигавКонгошестгодинипрединего,воденотподобнананеговатамечта,
чийто символ е откривателятХенриСтенлиМортън,фигурата, от която
Кейсмънтпо-къснонай-силно се разочарова.Тук се запознавати сприя-
теляватсКонрад,а„следняколкоднипознанство–пишеЛьоса,полският
моряксисъздавасъвсемразличнапредставазамястото,вкоетоепопад-
нал.ИкактоказванаРоджърнатръгване,„загубилесвоятадевственост“
(Льоса2011:70),преживялепрозрения,коитосасриналинеговитеилюзии
ипървоначалниидеи замястото.Припо-къснатаимсрещаслед години,
когатоКейсмънтгопосещававдомамувПентФармигопоздравяваза
изданиетонаСърцетонамрака,Конрадотговаря:

Трябва да фигурирате в тази книга като съавтор, Кейсмънт. […]Никога
нямаше да напиша тази творба без Ваша помощ. Свалихте превръзката от
очитеми.ЩосеотнасядоАфрика,доСвободнатадържаваКонго.Идочовека
звяр.

(Льоса2011:71)

ВъввизиятанаЛьосаКейсмънтпомаганаКонраддавидидействител-
нияобликнаКонго,ноиобратното–Кейсмънтпризнава,чесъздаденатаот
Конрадвизияпредаванай-добревидянотоотнего,че„енай-невероятното
описаниенаужаситевКонго“.Вразговорасирландскатаисторичка,която
гопосещававнавечериетонаекзекуциятаму,тойпродължаваразгорещено
даобяснявавъздействиетонаСърцетонамрака:

Конрад говори, че в Конго моралната гнилост на човешкото същество
изпълзяванаповърхността.Прибелитеипричерните. „Сърцетонамрака“
многократно прогонваше съня от очите ми. Считам, че той не описва нито
Конго,нитодействителността,нитоисторията,аАда.Конгоесамопретекст
заизразяванетонаоназистрашнавизиянаабсолютнотозло,коятоприсъства
принякоикатолици.

(Льоса2011:73–74)

Конгосеоказваобщопрозрение.
ПаралелноточетененаконгоанскитетворбинаКонрадиромананаЛьоса

показваналичиетонаизразителенинтертекстуалендиалог,ощеповече,че
Конрадевдвойнапозиция–наавторинагерой.ОтношениетонаЛьоса
къмКонраднеепродуктнаидеализация,аекритично,въпрекиголямото
мупочитаниекъмшедьовъраСърцетонамрака.МакариКейсмънт(ане
Конрад)даевцентъранаромана,случаят„Конго“,свързансмитологична-
таКонрадоваметафора„сърценамрака“,показвасвоетонегаснещозначе-
ниеипродължавадаизлъчвапослания.
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---
Тематаза„отворенотодосие“наБелгийскоКонговролятамуна„сърце

на мрака“ остава отворена. Посочените примери не изчерпват неговата
значимост,нитоброянасвидетелстватазанеговатазначимост.Биткатас
фалша, разкриването на моралния парадокс, вплетен в колонизиращата
цивилизациянаевропееца,рефлексиятавърхуприродатаначовекаипри-
родатаназлото–товасачерти,коитообясняватефектанапродължениеи
предупредителноприсъствиевкултурнатапамет.
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