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АДАМ ГЕОРГИЕВ (Adam Georgiev,
1980) е чешкипоетипрозаик,автор,при-
тежаващширокажанроваистиловапали-
тра. Заради разнообразното си авторско
пространство и изразни средства той е
сравняванстолковаразличниавтори,като
У.Бъроу,Ч.Буковски,М.Кундера,Л.Сенека
илиФ.Петрарка.

Дебютирауспешнокатопоетсъссти-
хосбирката Поет Мъчение Палач (Básník

TrýzeňKat,2007),ноособенонашумявастаканаречената„хомосексуалнатри-
логия“:Планета,пълнасмомчета (Planeta samýchchlapců,2008),коятонабъл-
гарскиизлизасъсзаглавиеХомоголгота(ИК„Жанет45“,2011,преводотчешки:
ВасилСамоковлиев),Булевардътнаслънцето(Bulvárslunce,2009),Убийме,Елиза
(Zabijmě,Eliso,2009).Заявенотохомосексуалнооткровениеенетипичнонесамо
за чешката литература. В предговора към първата част на трилогията Ева
Кантурковапише:„Товаеновсвятвчешкаталитература,повсякавероятност
автентичен.Неповлиянотразличнистрани,градове,езициинации.Навсякъдее
единисъщ:затворенсвятнамладитемъже,свдигнатипениси,търсещипроцеп,
вкойтодасезадоволят.“

СпоредЧешкатанационалнателевизиятазитрилогияправиАдамГеоргиев
най-продаваниягейавторвстраната.

Първатачастоттрилогиятапрез2010г.еиздаденаотавторитетнотопол-
скоиздателство„КритикаПолитична“,посрещнатаесовацииотлитератур-
натакритикаисепревръщавбестселърза2010.

ЗапрозатанаАдамГеоргиев е характернапестеливостта, затовапоняко-
га е наричан литературенминималист.Този стил е характерени за новелата
Пърхащиятзвукнаптичикриле(Třepetavýzvukptačíchkřídel,2011),вкояточрез
сюжетнаталиния,пресъздаващавръзкатамеждувойникимладомомче,поставя
проблеминасъвремието,катонеонацизмаифеминизацията.През2012г.издава
книгатаВечеряуписателката(Večeřeuspisovatelky),поповоднакоятопублично
заявявасвоителеви(вполитическиясмисълнадумата)убеждения.

ПредлагамеоткъсоткнигатаАртуре, ти, блудниценаизкуството (Arthure,
tyděvkoumění,изд.„Петърклич“,2010),съдържащафиктивнитеписманаПол
Верлен до Артур Рембо. Предговорът е от световноизвестната режисьорка
AгнешкаХоланд.Чешкиятвестник„Право“пишезакнигата:„Товаесвидетел-
ствозастрасттанатялотоилитературнототворчество“.
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АРТуРЕ,ТИ,БЛуДНИЦЕНАИЗКуСТВОТО.
ПИСМАНАПОЛВЕРЛЕНДОАРТуРРЕМБО

(Откъс)

Артуре,
Вероятноме обичаш, но би трябвало да

сиужасенотмен!Азсъмпроклетикойтоме
познае,щесеозовевАд,пъленсъсзмии,но
тозиАдеистраст,поглъщащавсичкоотвъд
времето. Тази страст трае само секунда,
следкоятотрябвадаплатишскъпо,даизгу-
бишвечността,нозакакволиниевечност,
Артуре–товаевъпрос,койтопостоянноси
задавам по време на окаяния си живот, но
същевременно обичам живота, в който си
ити.Когатокрещядасемахнеш,означава,
че те викам, зада теунищожа,ноАртури
Полпринадлежатзавинагиединнадруг,без
самитетедаиматсиладапроменяттова…
Имаш право, живот и смърт в едно е един
всеобщзакон.ЖивотътобичаСмъртта,кой
отдваматаеблудницата–можебиЖивотът,
Артуре,защототойнисеотплащазагрехо-
ветеси…Отдайсенакопнежаистрастта,Артуре,защотовтяхескрита
тайнатанаизкуството.Радвамсе,ченаправитазистъпка.Товаестъпка-
такъмтворческатазрялост.Престанидасеправишнаученик,Артуре,и
станимъж.

ТвойПол…

Спишли,Артуре?
Всънясинеможешдазнаешзамен.Азсъмсамоеднанереалнадейст-

вителност.Щемеобичаш,аазтебне.Илищетеобичам,когатотебвече
нямада теима.Нереалнатадействителностидействителният сънщесе
осъществятищесеразминатснас.

Самокакеподреденовсичко!Самогенийможедаизмислитакованещо.
Защотогениалносттаечастотнелогичността.

Можеданамеримредсамовхаоса.ЗатовасипредставямАпокалипсиса
катохаос.Огроменхаос,вкойтоистинскитенещащезапочнатдаблестяти
даизлизатнаповърхността.Иниедвамата,Артуре,снашитеистинскиАз,
щепрестанемдасекрием…

Артуре,
Непреставай,непреставайдадразнишжеланиетомизаизкуство,само

тиможешдагопровокираш,дасвържешнервнитеокончаниянапоетаи
мъжавмен,дагисвържешипреплетеш,дамепобъркаш,товатихарес-
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ва.Знам,чекатомевидишдасетресаичакашизбухванетонавулкана,
жаднокопнеешмоятамагмадазалеебялототитяло,дорибездачувстваш
койзнаекакво,удовлетворенсамооткопнежамипотеб,ти,нарцистично
чудовище.Аз копнеяповече за това и ти го знаеш,Нарцисе.Ти симит,
най-красивият от всичкимъже, хладен и нещастен, горя и гасна по теб,
вероятнозащотосме,Артуре,огънилед,тищемеунищожишиазгознам,
отпървиямоментзнам,чеинстинктътзасамосъхранениекрещи:Махни
се!,ноазискамдамеунищожиш,не!Азщетиустоя,стръмнаскало,под
коятолежаттруповетенадесеткимъртвимъже,щеизпиявсичкататикръв,
щеизсмучаотбялататикожадемона,койтониунищожава,нас,жалките
мъже,зависимиоттеб.Единденщеплатишзавсичко,Артуре,щеплатиш
завсичкосболкатаси,защото,койтосииграесогъня,сеизгаря,червена
кръвщетечепобелитетибедра…

Артуре,
Днесвнезапноразбрах,чеискамдатеубия.Разбирашлиме?Убийството

катонай-голяматастраст,катонай-голямотодоказателствозалюбов,любо-
втаесамострастипритежаване,Артуре.Бихискалдатевидядаумираш,
задоволилбих се и бих се разплакал. Бихпоглъщал тялото ти, по което
копнеяизвънмерно,тялототиеблудница,копнеещазасношения–нети,
Артуре,асамототитяло,даващосисметкасамозасебесиипривлекател-
носттаси,еблудница–най-голямата,коятопознавамикоятоединденще
убия!

Ати,Артуре,тисисъщоблудница,блудницанаизкуството,скоетосе
сношаваш.Тотисеотдава,нимаизкуствотонеемъж?Дорииженадае,на
Тебсеотдаватвсичкоивсички.Защосисъздаден,Артуре?Порадикаква
причинаесътворилаприродататакъвмагнит,да,тисикамъкотмагнитни
планини,случайноизпадналаотломка,коятокръжиизсвета,бездазнае
какводаправисчувствотосизазагубенацялост,камък,точнотака,ито
хладен,отмъщаващнавсичкизазагубениясидом,завинагинещастен….

Артуре,тиблудницонаизкуството!
Веченемога,веченеискам,веченямадасъмтвоятлакей.
Несимисли,чеотново,самодатропнешскрасивотосибедро,изадни-

къттищемеизкуши.
Азмогадасеоткажаоттова!МогадасеоткажаотТЕБ!
Усмихвашлисе?
Единотнасщетрябвадаубиедругия!
Знам,четоващесъмаз!
Убийствоотстрастнебитрябвалодасесчитазапрестъпление….

Щесемолязатеб,Артуре.
Самоситръгни!Бягай!Изчезни!
Исинамеридруглюбовник!
Артуре,спомняшлисикакискахмедаизбягамезаедно?
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СамотииазнякъдевсенотонаПрованс!
Спомням симладотомомче, което целувах за първи път в тъмата на

Париж.
Взехлицетотивдланитесиивтозимоменттисепревърнавмомиче.
Нещомеждумомчеимомиче,коетонемогадаопиша.
ПодобнаметаморфозанееуспялдаопишедорииОвидий!
Втозимоментсепревърнавъввечност!…

Каза,чеазсъмпървиятчовек,зарадикоготоплачеш.
Колкоехубаводавярвам,четоваеистина.
Колкокрасивобешедавидяочитетивсълзи.
Товаощеповечеизостривкусамикъмсадизъм.
Запръвпътвхладнотострашилищесепроявичовекът.
Човекът,коготокриеш.
Койтакатенарани,Артуре?
Надявамсе,четованеебилтвоятпрофесор?ТозиСодомотСорбоната!
Щегозастрелямнамясто!…

Тяпрочетестихотворениетомиимепопита:когообичаштолковамного,
неголи?

Трябвашедаотговоря:ДА.
Искахдаотговоря:ДА.
Казвамси,ченеискамдатеобичам,казвамси,ченетеобичам,ного

признавамнацелиясвят.Единственонатебнеискамдагопризная…

Всичкоевечеминало,Артуре!
Аз също заминавам. Заминавамнадалеч, надалеч, където вече никога

нямадаменамериш!Колкомиехубаво,катосипредставякакнапразно
метърсиш,иаз знам,чещеметърсиш,раноиликъсно,щекопнеешза
свояПол,заединствениячовек,койтотеразбира.Ноникогавеченямада
говидиш,втозимоментжертвамвсичко,всичко–литературнатасикари-
ера,репутациятасивпарижкитесалони,доривечносттаси,коятоисках.
Сегаискамединственотвоетоподчинение,Артуре.Вероятнощепреживея
целияостатъкотживотасивзабрава,някъдевКорсикаилинаСв.Елена!
ИлинаЯва!Итърпеливощечакамдопоследниясиден,защотощезнам,
чепрезнякоиоттезиднисиметърсил–аконеднес,тоутре,следдвадни,
следгодина!Всеедно,азмогадачакамкатоАпач,атисинадцениллюбо-
втамикъмтеб,Артуре,сегапростовоювам,необичам,аакоимавдуела
любов,значииобичам,носамовмоментанапобедатаси!Зарадинеяще
жертвамвсичко,защотознам,четиотновосинякъденаблизодомен…

Пихмечеренром,ангелитеимахазвездимеждукракатаси,огледалата
показвахаРимповременапожар,наочитесиимахмелистаотсмокиня,
отвсякъдебяхаиздърпаничекмеджета,изгаряхместиховетеси–азтвои-
те,атимоите,ТалантътфлиртувашесИзлишието,задагопогуби.Тогава
сеосвободихмеоттовабреме,отгреханапознаниетонасобственатани
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изключителност, иможехменай-накраяда се любимтака, кактоАдами
Адам, това, което ни свързваше, ни раздели: творчеството като себепро-
екция, като себепознание и творчеството като познание на собственото
божество.Пихмечеренром…

…Дългоследсмърттатигледахкаккостенуркитесекатерятеднавърху
друга, как мъжките неподвижно покриватженските, целия този вечен и
забавенсвят.Номъжкостенурканеможедапокривадругмъжкостенурка
–когатоазискахдатеприкриястялотоси,Артуре,застанахсрещупри-
родата,нечухнейниязовдатесмачкамстялотоси,датезадуша,аячух
даказва:„По-големиятталантевинагипо-голямсамец,убийго,докатое
млад!“Азбяхудивеноттвоетоизрастване,тиможебисъбуждашебащин-
скиинстинктумениуменсеборешебащатасъссамеца,любовтаслюбовта
къмсебеси,смърттанатвореца,духътсрещуживотното,кактокогатоне
искашдасеоткъснешоткнигатаитисеискадасеизпикаеш,ЖанНикола!
Тименаучи,четворческиятгенийепредивсичкогенийнаживота,научи
меданесестрахувамотсобственатасикръв,доридакопнеязанея,дасъм
възхитенотнея,отсобственатасиспермакатоотживавода,аристократич-
на,свята–несестрахувамотсмъртта,страхувамсеотнедоживенияживот
–толковапътичувахтоваоттеб,тинебешеманипулатор,нитоблудница,
агенийнаживота!Твоетотворчествонаживотабешепо-забележителноот
литературнитетитворби!Тизнаеше,чевърхътначовешкотосъществуване
енеговатасвобода.Иаззнам,чещесъмтидостатъченсамокогатосъмсво-
боден.Катотеб.Възхищавамтисе,ченикоганесестрахувашедалисветът
щеразберезагениалността,заталантати.Тибешенадтозисвят.Каточе
небешеоттозисвят,стоешевстраниотнеговитеобвинения,неповлияни
независим.Днесзнамзащомепрезираше.ТозистарПолвменднеспрези-
рамиаз.Пуснетевсичкисветлини!ПолевечеАртур!…

…Представиси,Артуре!Появихаседвамабратя,чиетооткритиее,че
умеятданаредятфотографиитетака,чеобразитенатяхдаоживеятида
изглеждат като реални.Може би и азще възкръсна един ден за теб.Но
реалнияттиАзщеумреоттова.Когатотезиразмазаникартинизавладеят
света,поетитещестанатнезначителни.Добре,чеяимасмъртта,Артуре!…

Преводотчешки:ДиманаИванова


