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Концептуальнаяпостановкавыражаетидею,чтовкнигахВазова,Констан-
тинова,Гашека,ИльфаиПетроваприемыхудожественнойорганизациейкомиче-
ского переставляют Европу в новом контексте, а соответственно и в новой
форме,вдосихпорнезнакомыхпреображениях.Техникакомическихподходовк
оформлениюновогообразастарогоконтинентаразнообразная,но всетакиее
можнопроследитвпятиосновныхсемантическихнаправлениях.Они–метафо-
рическаямодельЕвропы,парольноевыражениепониманияевропейскогокультур-
ногоконтекста,ключевойкодлитературнойкомичности,основнойприемигрово-
гопреображенияЕвропыинаконец–организациявремяпространственныхотно-
шенийвлитературномтексте.

Хронотоппятипроизведенийпроцессуальнопредставляетвинтертекстуаль-
ной объязаностирассматриваных книг линиюразвитиятравестииЕвропы, ее
появлениевновомодеянии.Наблюденияанализагенеральнососредоточенывдвух
аспектах:какЕвропаотражаетсявхудожественноммирелитературнойкомич-
ностии как самакомичность видит герои этихпроизведенийиих внутренний
космоснафонеканоническогомировоззренияоидейнойсущностиЕвропы.

Thepresenttext’sconceptualframeworkexpressestheideathattheworksofVazov,
Konstantinov,IlfandPetrov,andHasekpresentEuropeinanewcontext,innewform,
andintransformationsthatwerepreviouslyunknown.Thisisachievedbymeansofartis-
ticorganisationofthecomical.Thetechniquesofcomicapproachestotheformationof
anewimageoftheOldContinentarediversebutcouldbetracedinfivebasicsemantic
dimensions.Theseare:themetaphoricmodelofEurope;thekeyexpressiontheunder-
standing ofEurope’s cultural context; the key code of literary comics – the primary
meansofEurope’sgame transformation;and theorganisationof time-placerelations
withintheliterarytext.

The lineofdevelopmentof travesty inEurope, itsappearance innewgarment, is
present by the chronotopeprocessually in the intertextual bondagesamong thee five
selectedworks.Theanalyticalobservationsaregenerallyfocusedontwoaspects:the
wayEuropeisreflectedintheartisticworldofliterarycomics;andthewaycomicsitself
interpretsthecharactersofthisworksandtheirinsideworldsagainstthebackgroundof
thecanonicalworldviewofEurope’sessentialideas.

НапоследъкмногосеиздумазаЕвропа…Даопитамедакажемнещопо-
непознатодосега.

Мисленетозаевропейскияконтекстиславянскителитературипървона-
чалнопровокираопределенитематичниконструкти,коитосенасочваткъм
представитезатова,каклитературатанаславянскитенародиевъзприемана
вцелостносттанакултуратанаконтинента,каквисавръзкитеѝстрадици-
итенаевропейскиялитературенразвой–коеесъщото,коееразличното.
Разбирасе,аспектитеиперспективитенаподобносъпоставителноизслед-



179ЛИТеРАТУРОЗНАНИе

ване,каквитонашетозаглавиепредопределя,санеизмеримобогати.Тъкмо
зарадитовасмесклоннидасеподдадемнаинтерпретационнотоизкушение
дапредложимдостаспецифичен,новсепакощеединракурс,представящ
взаимнотовъздействиенаспоменатитедвакомплекса–Европаиславян-
скителитератури–итяхнотовзаимноотражение.

КакЕвропасеотразявавхудожественатакомикананяколкоизмежду
най-популярните литературни творбина чешката, българската и руската
белетристика?

Каклитературнатакомикапоглеждакъмсветанатехнитегероиикаксе
проявявасамиятвътрешенкосмоснатезипроизведениянафонанамисле-
нетозаЕвропа?

Именнопредвиднатова,чекомичнотоепредивсичкоигрововъзпри-
еманенасвета,същносттаналитературнатакомикаеорганическисвързана
сигровотосътворяваненанеобикновениситуации,етюдиидоринаекзис-
тенциалнимодели. Тя с готовност и дори с наслаждение трансформира
това, което в реалните измерения на света е изконно непроменимо. Зад
същататазиигранесекриеединственопоказнацирковаклоунада(много
честошутовщинатаелюбимпохватналитературнатакомика,ноникогане
енищоповечеотсамоцеленпохват)–презнеянесамосепроявяватсъщест-
венитеинтенционалниелементинахудожественататворба,носеиотварят
новипространстванакултурнитемодификациинавечепознатижитейски
реалности.Битиетонесамосеосмива,носеиобновявавновопроявени
форминаигровотосъществуване.Изтръгванетонаезикаоткоренищатана
катадневния автоматизъм и неговото възкресение в непознати и досега
неоткривани словесниформули е еднаот водещитеидеиощена руския
формализъм.Литературнатакомикаправисъщото,самоченейнитесред-
ствасапо-различни,адори–смеемдатвърдим–ипо-разнородни.

ИгратасЕвропаотваряразличнивъзможностинадиалогамеждусла-
вянскотомисленеикултурнатаисториянаСтарияконтинент.Типологията
натозидиалогсепроявява,отеднастрана,видентификациятасЕвропа,а
отдруга–вразграничаванетоотнея.

Европейскиятконтекстсъществувакатополенамногокултурнитравес-
тии,нопонякогатравестиранбиваисамияттой.Вигровотосближаване
съсираздалечаванеотнеговитепознатилицачесто сеформиранов, до
тозимоментнепознат„европеизъм“–следствиенатворческивдъхновени
художествениинтерпретациииподтикзадругиигринакомичното.Европа
съществувакатобезспоренавторитет,нонейнитеигровидислокациивраз-
личнидейственидиапазониявгражданепрекъснатовъввътрешнисеман-
тични системи и наративни построения, където мисленето за нея не е
еднозначноичестопроменя„божествената“ѝприрода.

Вобластитенахудожественатакомикаиигровотомислене зачовека,
светаикултурнитесветовепонятиятаобикновеносавзаимнопредопреде-
лящисе.Втозиреднамислиестественосестигадопредположението,че
вгражданетона славянскителитератури в европейския контекст (както е
модернодасеговориипишенапоследък)ечестосвързваноисвграждане-
тонаЕвропавславянскотокултурнопространство,вемоционалнияипси-
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хологическиямустереотип.Затоваихумористичнаталитературана сла-
вянскитенародиотразяваЕвропавновиконтуриисновимаски–смешни,
убоги, застрашителни,буфонадни–всичкитенепознатиинеподозирани.
Успоредностовалитературнататворбапритеглякъмсебеситозимегамит
и го съпоставя със себе си.Като следствие сепроявяванерядкоидоста
позабравениятнапоследъквпарнасисткиянарцисизъмнасъвремиетомен-
таленмеханизъмнасебепознанието–автоиронията.

Взатворенатасистеманапеттетворби,закоитощестанедума,същест-
вувасвоеобразнапроменливоствобразанаЕвропаиопределенапосокана
неговия йерархически развой по отношение на време-пространствената
организациянахудожествениясвят.Тазиметаморфозаеобусловенаотспе-
цификатананеговиявътрешенметафориченмодел,вкойтоЕвропавстъпва
иизграждаснегоопределенавзаимосвързаност:напървомясто–сцен-
тралниялитературенгеройнаконкретнататворба,ипостепенно–сцялата
персонажнасистемаинейниякултуренвсемир;навторомясто–свсеоб-
щатасоциално-историческапанораманапроизведението.Отражениетона
Европавлитературнатакомиканаизбранитеотнасзаглавияипресътворя-
ванетонанейните„новоевропейски“,пълнисъссмяхсветовеетясносвър-
заноснейнатаигровамодификациявтазитриада.

Идеречнезадвижениетонавсеобщияхронотопнатворбата,азахроно-
топ,сътворяванвъввзаимоотношениятанадвевеличини:литературното
произведениеиобразанаЕвропа.ИгратасЕвропа,кактоиразвитиетои
разгръщанетонатезитемпоралниипространственипараметрищебъдат
онагледенипрезокомеранаследнитецелевоподбрани,асъответноподчер-
тано условни и дискусионно предизвикателни художествени критерии,
коитопредлагаметукзаориентиринааналитичнататраекториявпоследва-
щите споделени размисли: метафоричния модел на Европа в творбата;
кодоваформулазарецепциятанаевропейскиясоциокултуренконтекств
творбата;повествователнастратегиявпоражданетонакомичното;ключов
похватвпреобразяванетонаЕвропа.

КАРТОГРАФИРАНе НА СТъПКИТе НА РУСОФИЛИЯТА И
ПАТРИОТИЗМА
ВповесттаЧичовцинаИванВазовпредставителниятмоделнаЕвропае

моделътнапреодоленияавторитет.Русофилиятанееобособенасамостоя-
телнокатоизконновеличие,напротив–отразявасевпанславизманакъс-
ната възрожденска епоха като пъстро чергило, съшито от многоцветни
кръпки, проснато пред безкрайнашир – владенията на големия северен
богатир,могъщатаРусия.Инервациятанакомичнатаигра,осъщественав
художественплан,твърдеблизъкдодраматургичния,еезиковоосъществе-
напосредствомсерияотхиперболи,нопървородниятимпулснаразгоре-
щенотооблажаваненаРусияечистофизическотосъпоставяненагеограф-
ско-териториалнипараметри–ЕвропаversusРусия.Огромниятславянски
братисгушенитенаръбанакартатаевропейскидържавици,безличномар-
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киранисъсстилистикатанапренебрежението1,задаватритъманахипербо-
личнатаверига.

Мичочестоподбирашеняколкосвоиприятелииотиваханаучилището.
ТамтойгизавеждашеприкартатанаЕвропаикажешепросто:
–Минко,товажълтотоеФранца,атоваморавото–Инглитера,а

товазеленото–Аустрия.
–АРусиякъдее?–питашебайМинко.
– Атова е Данемарка – продължаваше байМичо, като си правеше

нарочнооглушки.
–АРусията?–попитадруг.
…Аучителятощеотврататавпиешеорловпогледвкартата,замах-

нешеинаправешеголямкръгсръкапонея.
–Страшнаработа!–издумвахавсички(79–80)2.

Познатата Вазова схема на раждане на величественото в аспекта на
нищожното(„средногорскитевисочини…сюблимнисчерешовитетопо-
ве“)въввизиранияепизодеобектнаавтопародия.Пореднататрансформа-
циянавехтатаобикновеностнаматериалнобитовотовидеологическияи
героичнияпоривнадуховнотоокрилениееследниятхудожествено-сцено-
графиченпреход:териториаленмащаб–гигантичнипредставинаразюзда-
наобразотворност–разгорещеноролеворазиграваненабъднатасветовна
историявцитатиотХомяковиМартинЗадека.Обемътнаразмислитеза
Европаинейнататематизациясатвърдескромни,носиструвадабъдат
отбелязани предимно заради упоменатата вече време-пространствена
йерархизациянаобразаѝ.

Кодоватаформула завъзприеманена „европейскияконтекст“ е: „Тяи
Русия“.Игратанаоразличаванетоначичовцитеесвързанасъссимволана
Европа,тяенеобходимоусловиенановоизлюпенатаидентификация,която
сеосъществявавпосокаРусия.Интересное,чевкултурно-психологиче-
скотоизображениенаВазовитегероилипсвавръзкатанаиндивидасЕвро-
па–всъдецаривсеобщото,буреносното,стихийнотославянофилство,от
коетодаже„въздухъттрепери“.Индивидуалносттаизобщоизбледнявав
напрегнатото противостоене на кръвожадния властелин – Отоманската

1Бегломожемдамаркирамедраматургичнатанаситеностнанаративаинейнитеконкретни
езиковиносители–жесто-мимичнатафункциянапоказателнитеместоимения,динамизира-
наотиндикиращатаролянаопределителниячлен,коиторефериратобектасамокатоцвето-
вададеност(„товажълтото“,„товаморавото“,„товазеленото“).Накраяследвадасеприба-
виинеутралносттана средния граматическирод, самапо себе сифункционална в този
контекст–свързанасвнушениетозабезличност.Имплициранаесмислопораждащанасока
наизображението–вплананарецепциятахудожествениятобектпридобиваоттенъкнабез-
форменост,безсъдържателност,незначителност:недържава,амишаренопетно. 
2 Тук предлаганите цитати са библиографски ориентирани към следните издания: Иван
Вазов.Чичовци.ВеликоТърново,„Слово“,2000;АлекоКонстантинов.БайГаньо;ДоЧика-
гоиназад.София, „Отечество“, 1982;ИльяИльф,ЕвгенийПетров.Двенадцать стульев;
Золотойтеленок.Москва,ЭКСМО-PRESS,1999;JaroslavHašek.OsudydobréhovojákaŠvej-
ka za světové války. Praha,KLHU, 1960. Занапред в края на цитираните откъсище бъде
посочванасамостраницатаоттукпредставенитеиздания.
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империя,срещуобожествяваниямесиянаизбавлението–Русия1.Повест-
вователнатастратегиявпоражданетонакомичнотопреображениенаЕвро-
паеразмиванетонаграницитемеждуреалнотоивъображаемото,анегово-
топроявлениеимаизключително ситуационенхарактер–нарисуванена
светаипоставяненатериториалнипротивостояниянакартата,коетонео-
чакваносепроменявтеатраленекстазнаспонтаннарецитациянапламен-
наодазаРусия.Европаевъзприеманакатопарцаленакуклавмечилапи.
СпособносттанаВазовитегероидасевживеятвисториятаидаяпресътво-
ряватпологикатанасвоитеигровинастроениясеразминаванесамосъс
сериозността,ноисреалносттанаепохата–Отоманскатаимперияесви-
реп и жилав противник, в близко минало Русия е изгубила Кримската
война,колкотоинабайМичоБейзадетоданемусевярва.Небибилопре-
силенодакажем,чечичовцитеградятисториятатака,кактоявярват.Ав
границитенапредставянотовремевъзрожденскиятбългаринневярванито
вЕвропа, нито наЕвропа.Ключов похват при нейното преобразяване е
деканонизацията.Тяеощепо-силнодоловимаприпреценкатанафакта,че
следпогроманаАприлскотовъстание(втворбатамогатдабъдатнамерени
определени ориентири за това, чеВазовфиксира художественото време
именновтозитемпораленотрязък)настроениятаунаспоотношениена
политикатанаевропейскитесилинемогатдабъдатопределеникатополо-
жителни:„Цялрускинародможедавъстане,кактона1812противвели-
кияНаполеонаБонапартаицялаЕвропа!–кажеодушевеноучителКли-
мент“(80).СамиятВазовепламененрусофил,новтозислучайедвали
ставадумазапроектираненатворческиямумирогледвсветанапроизведе-
нието.По-скоротукможедабъденаблюдаванофикционалнотоизображе-
ние на всеобщите народни настроения и надежди в сценографията на
комичнотопресътворяване.

Моделътнаиграещиячовекнасценатанажитейскототеатро,потапяне-
товкървавияпотокнаисторическитесъбитияиприеманетонаролятана
борбенияпатриотизъмсаразработваникатосюжетоорганизиращивъзлии
вдругиВазовипроизведения(напримервповесттаНемили-недрагиосви-
репелиятСтефанМакедонски,добезумиевживянвролятасинаотмъсти-
тел,всценатанабоябастисвабаядекорисигратаси).Театралнотопред-
ставлениесесливасдействителносттаиобратното–реалносттаевъзпри-
емана просто като театрална поза. Психологическият взрив на вековно
потисканиянародразплитарискованаиграсъссамотосъществуванеитова
еигра,вкоятосеразмиваграницатамеждуистинскотоивъображаемото.В
рамкитенаповесттаЧичовциобачетазииграеотеднастрана–кактоотбе-
лязахме–литературнаавтопародия,отдруга–комичнопресъздаванена
нравитебългарскивтурсковреме.Естественоевъвфокусанаосмиването
дапопаднеиЕвропа.ОгромносттанаРусиявсравнениестериториитена
останалитеевропейскисилисиимасвояемоционаленеквивалент–довеж-
дадоеуфоричниярецитаторскиизбликнамалкитеимиличичовци.

1Яркитеобразинаперсонажите,такадетайлнопредставенивповестта,уви,несаносители
наиндивидуалност,асамонахарактерологичнапъстрота.
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Вазовсъзнателнопредставянеантигерои,апо-скороне-герои.Всепак
могъществотонатехнитеемоционалниураганивтеатралнотопресъздаване
наполитическияхоризонтилюстрираобразанагероичниядух,нонафона
на…еднагеографскакарта.Нанейнотозеблосераждакартографиятана
технияпатриотизъмирусофилия.Необятносттанасевернияславянскибрат
вразположениетомувчистогеографскимащабспрямоЕвропапсихологи-
ческисепренасявдуханамалкитестаровремскиеснафи,коитосамизапоч-
ватдаусещатсвоятаколосалностсрещуОтоманскатаимперияивеликите
европейскисили,поддръжницинасултанскиятрон.ТакаЕвропасеотразя-
вакатодеканонизиранавторитетнакартатанатеатрално-психологическия
пехливанскижест.Същностнитеелементинанейниябезспоренибезкрай-
нодълбоксемантиченкомплекс,коитовстъпватвзонатанаигровотоосми-
ване,саразмерътиполитиката,вникакъвслучайвтазизонанесавъвлече-
никултурно-историческитесъставкинаЕвропакатосимволенархетип.

НафонанамисленетозаЕвропалитературнатакомикапредставясвоите
героиивътрешниясвятнахудожественотопроизведениевигровосъперни-
чествосисторията–такаваеисаматасюжетнасъщностнаЧичовци.Нов
краянакраищатаосмиванетонаЕвропанеетакаизразително,кактокомич-
ноторазплитаненавеселитеситуацииоколодобрия,несмел,носебелюбив
възрожденскичичовец–околочичовеца,койтосливасвоякротъкдомашен
святститаничниясблъсъкнавремената,анакраямоделиранаполетона
катадневиетосиневъзвратимияходнаепохалнитесъбитияиобратното–
игровоиимитативнопревръщасвоетокатадневиевподобиенапатриоти-
ченгероизъмвголемия,епическиятокнаисторията.

Ааковразвоянасюжетнаталиниямалкотопровинциалноградчестава
пародийнасценанаимитираните,новсепакживоосезавани„историче-
ски“приключения(пропаганда,конспирация,емигрантскоскиталчество),
то–отновореципрочнопозаконитеналитературнатакомика–образътна
Европасеизбистрявбезобидноинеуродливокомичнопреобразяванесъщо
такаблагодарениенасвоетоотражениена„картата“начичовскотоежедне-
вие.НоваспектанавзаимнотоимотражениесветътнаВазовитегероие
вътрешноцентричен,затворенкатораковина,положенвреме-пространстве-
ноизвънсветанаЕвропа.

ТРИСъДБИ,НОСАМОДВеЛИТеРАТУРНИ
ВкнигатаБайГаньонаАлекоКонстантинов,коятонай-напредизлиза

периодичнонастраницитенасписание„Мисъл“от1894година,гласътна
повествователяенаместавтонстрадициятанавъзрожденскиянаратив
(вечезатихващкатолитературнопроявление,ноживкатокултуренспомен)
–силен,мъдър,поучителен.Алековотопроизведение,трудноопределимо
катогенеалогия,стоинамеждатанамногожанровизонииспореднеофи-
циалносъгласиезанегосеговориименнокатоза„книга“.Публицистиче-
скиятподходвхудожественотоизображение,интонациятанаезикаотвсе-
кидневието,сценичнитежестовеидраматургичнитеповествователнипох-
вативразвитиетонасюжетасахарактернибелезинатворбата.Освенвсич-
кодругоБайГаньоеможебипървиятпо-дълбоканализнасоциалнияи
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културниястереотипнабългарскотомислене.Снамерениедаочертаепо-
остроразграничениетомеждустаротобитиенанародасиицивилизацията
наСтарияконтинентписателятсъбиравоптическияцентърнахудожестве-
нотодействие–всвоягерой–най-изразителнитечертинагрубостта,аро-
гантността, алчността, егоцентризмаимегаломанията2.ПодходътнаБай
ГаньокъмЕвропаопределянейниямоделиликатокупешкасергия,или
като празнична позьорска декорация на парвенющината; според това и
творбатаимаедносвоеобразно,макаротновонеофициалноразделениена
двечасти–БайГаньопосветаиБайГаньоудома(официалноистрого
научно от гледна точка на литературната история за произведението на
Алеко,коетоизлизавчетириотделникнижкина„Мисъл“,тазиограждан-
ственадвудялбаенеприемлива).

Докатоесредевропейскатакултура,вцентъранаобществаотразлични
европейскиземи,ГаньоБалканскинастойчиводържинасвоеторазличие:
„Амапростаработатезинемци,едингвоздейнеимстигаумадазабият,
паказват,чениесмебилипрости“(19);„Единмипоизвиканещосепнато
–хеке-меке–аз,знаеш,несипоплювам,пооблещихмусенасреща,показах
мукилимчето,нейсе,разбранчовекизлезе.Позасмяседаже.Койдазнае,
чещесевръщамепакназад.Унгарскаработа!“(11);„Абехей,българино,
защодасидавамепаричкитенамосковците?“(71–72).Склоненедатърси
сродностмеждусебесиинаднационалниетническикомплексисамотога-
ва,когатоможедаударикьоравото:„– Обядвалилисте,господинБалкан-
ски?–Защопиташ?Данемепоканишянаобед,я?…Азприемам.Славяне
несмели?“(124);„Голямаработа–казвашебайГаньо,–каквоимструва
данизаплатятфайтоните?Най-после–славянисме!Тукдасипокажат
славянщината,хаде!Амикак!Всичкобезпари!Спариибабазнай!Само
едноголо–наздар…“(36);„Хайдебе,оставиги!Самознаятдаскубят!
Налигизнаяазтях!Славяни!…Бошлаф!…“(40).

ЛозунговазанеговотовъзприятиенаЕвропаекодоватаформула„Ниеи
Те“.ВПрага,вботаническияотделнасветовнотоизложение,капризноис
бабаитско самодоволство упреква организаторите, че във витрините си
няматздравец.ПротивопоставянетоЕвропа–Българияспоредсгодноново-
откритатакатегория„изобилиеназдравец“есъпроводеноотвербалнатаи
жестикулативнатареализациявсангвинисткотоизражениенаединнетвър-
деприличенмеждуметиенидиом:„Абеазздравецневиждамтука–обаж-
дасебайГаньоснедоволенглас,–простаимработата,аконяматздра-
вец!И-и,унас!Побалкана!Ех,мамамустара!“(38).Различиетоспрямо
Европадостигатакавастепен,чецикличносеобръщаисепроменявсвоя-
тапротивоположност.ГаньосемъчипонякогадапобългариЕвропа,тада
немутеснее,стягаиубивавчепика(по-точно–вботуша):„ВашиятСме-
таналипóчини,илитуй,детогопомириса,а?“(61);„…изтърсваполови-
начушкасъссемкитевчиниятасииостатъкалюбезнопредлаганасто-
паните:–На,заповядайте,разтрийтеси,хе,хе,хе,побългарски!“(46).

2Съществуваобачеипротивоположноитвърдеавторитетностановище,чедяволътнеечак
толковачереничеГаньосъвсемнеетакъвпримитив;вижН.Георгиев.Иметонарозатаи
натютюна,София,1992.
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Какцялататазиизменчивоствсепаксеоформяотгледнаточканалите-
ратурнатакомика?Неставадумасамозаотделниситуации,заситуационна
комика и за изфабрикувани палячовски ефекти.Моделът на сергийката
оформяобразанаЕвропакатоскъпастока,примамливапечалбица–жертва
напримитивниядалавераджийскипаразитизъм.Европанямадух,имасамо
тяло,коетоГаньоБалканскистръвнопохищаваснастървениетонамитич-
ниябик.ИдокатоАлекобленувазадуховносродяванесЕвропа,зацело-
купнотосближаваненанародасиикултурниядухнаевропейскитедържа-
виисестремиданамерипътякъмизгубениявисторическияройбедии
несретипобратимевропееца,неговиятгеройнастойчивопроявявасвоето
различиеигоманифестиракатомющерия,спрялпредпъстърдюкян.Гос-
подинБалканскиоценяваипресмятасамоспоредсетиватанасвоетотяло
външното,материалното, вещественото на чуждото тяло.Нямамясто за
духовнообщение,кактобезкомпромисногласихристоматийнопознатото
умозаключениенагероя,коетоприпомняметуксамозадаконтурирамепо-
изразителноидеятазанастойчивотооразличаванеотЕвропа:„–Каквощеѝ
гледамнаВиената,градкатоград:хора,къщи,салтанати.Идетооти-
деш, все гутморгин, все париискат. Защоще сидавамепаричкитена
немците– иунасимакойдагияде…“(13).ДефактогосподинБалкански
пренасяпотребноститенателесносттасивмеханизманаколажнототра-
вестираненаЕвропа:дахапне:„Неимзнаяреданатияамериканци:ядене
бол, бадева, па ядох, ядох,щях да се пукна от ядене; па през нощта…
Остави се“ (26), да пийне:„Ех, да има сега някой да ме почерпи едно
винце“(12),дапреспи:„Паакообичате,съгласенсъмиувасдаостана,
додетосъмвПрага.А?“(43),даприпечели:„Влезешвнякоясапунджий-
ница,додезинешдакажеш,чесибългарин,казал-неказал„бонжур“,току
тепопита„Есанс-дероз“?–ихемпита,хемсеподсмива.Пакойгледа
подсмиването,токуалъш-веришдаима“(67),данаситисеирджийскатаси
похотливост:„Явиж,оназитам,съссинияфустан,а?Кактисевижда?
Абеямикажи,какгипознаватевийкояетакваз,коянее?Азмногопъти
съмсебъркал,а?“(18).Европаепрефасониранаспореднеговитепредста-
виивъзприятия–европейскиятмукостюмнапримернеесамопреоблича-
ненабългарина,ноинаЕвропа.Героятпреминавапрезконтинентакато
презпанаирнасуетата,катопрезчерноборсаджийскосвърталище.Несамо
продаварозовото симасло,нои гледа „дане гооскубят“, а акоможе–
дебнесамдаударикьоравото,даизнуди,даизмамитазитъргашескиосмис-
ленаЕвропа,данабутакелепира:„ЗабайГаньобешеважноощедазнаев
койчасщеобядва,понежесеканешедаиденаразходка,таданепропусне
обеда,исетне„давайпаризаядене,додетоимабезпари,кьораво“(55);
„Набуташликелепир,дръжгосдветеръце,ами!“ (72). 

Абсурдноторазбиранеиповедениеесредоточиенакомическотонапре-
жение,коетограничипонякогасъсстресовиякултуреншок.Обектнасмеха
всъщностнеесамиятпреиначенобразнаЕвропа–точнообратното.Когато
отновоевродинатаси,БайГаньоразпаленопрокламирасвояпрестойв
чужбинаипътешествиятасивстранствотъкмокато„културнапечалба“,
катоцененжитейскиопит.КодоватаформуланавъзприеманетонаЕвропа
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сеусещапо-различно–избуялавърхуядкатанасамовлюбенотовисокоме-
рие,тяпридобивазвученетонаиндивидуалнаблагородническадекорация:
„АзотЕвропа(-та)“.Същатаевечедухнапознаниетоирационаумението,
зонанасвоеобразноинициационнопреодоление,орнаментнагорделивост-
таинепрестаннапренебрежителносткъмдругия:„Тименелищемеучиш!
–пламнабайГаньо.–Тизнаешликойсъмаз?Тизнаешли,чеазцялаЕвро-
пасъмизходил?Несъмкатотебедърво.Тизнаешли,четуйИречек-Мире-
чекейтъй–зяпналисамеслушали,катоимзаприказвам.Менангличани,
менамериканциихтибарсамиправиливДрезден…четилинаумщеме
учиш?…!“(88–89).Всякасвояакробатичноизигранасловеснабезсмислица
господинБалкански оправдава и аргументира сЕвропа, всяко свое пре-
стъпление – също:„Иний сме билималко-много в Европа и знаемтия
пущини,изборите.АзвБелгиясъмбил…“(107).Вмисленетонагероятя
ставапластичнопроменящосепонятие.Европейскиятконтекстзанегое
всъщностсамосцениченподиум,накойтомогатдасесменятнесамороли,
ноидабъдепреобличанмитътзаЕвропавшаренитедрешкинапрашния
му„агарянски“реквизит.Сиреч–„човекътвряликипялизЕвропа,Европа
мустаналакатотаквоз…катонищо“(81).Смехътсереализиранаприн-
ципана„разбуленатаИзида“–разнородните,нонеизменноплоскоизмерни
игринаГаньоелеснодабъдатпредвидени.Идоритвърдерядкосмехъте
свързансефектананеочакванияобрат,напротив–обикновеноебазиранна
преднамерената повествователна стратегия „позната схема – нова
вариация“.

ОсновенпохватвигровотопреобразяваненаЕвропаедеформацията.
Хронотопът,изграденвдвижениетонагероякъмнея,еситуиранвзастъп-
ването на две пространствени и темпорални зони – родината и Европа,
миналоинастояще.Тойенехомогеннасмесицаотнепрестаннидвижения
подветесиоси,амалгаманатопосиивремевипреходи.Нопоотношение
наВазоватаповест,вкоятогероитеса„извън“Европа,БайГаньоеподло-
женнараздвоение,тойе„между“своясвятиЕвропа–купешкиоценявана,
самодоволнолегитимирана.

Идокатотясъществувавтворбатасметкаджийскипреценена,разкъса-
на,фалшифициранаимаскирана,обърнатаналъскавадекорацияигиздава
гирлянда,литературнатакомикатръгвавобратнапосока–хвърлясевърху
героя.ОбругаванетонаЕвропаелитературенмеханизъмнаосмиванена
бруталносттаибезкултурието,заявенивесеистичнитеремаркинаповест-
вователя:„Чункимбащамивсеопериеслушал–кажебайГаньоиобаян
оттозипринципнаокаменелостиултраретроградство,несе стряска
твърдемногоот„новатамода“,т.е.отцивилизацията“(57).Вкомична-
тадеканонизациянаЕвропасеотразяванаслагванетонанаративнитетех-
ники–наигровитепохватиприоформянетонакомичниясвят–срациона-
листично-аналитичнитепрозрения,спублицистичнитеразмисли.Теоткри-
ват убогостта на тази комичност, живото присъствие на тези социални
форминаповедениеипсихологическитепроявлениянанововремскатаего-
центричнамисълиагресивнинастроения.Иуспореднонатова,чегероят
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всеповечеиповечесе„ореалностява“,каторазрушаваграницитенафик-
ционалниясисвят,дръзконадничавходанаживотосъвремиеисвидетел-
ствапредчитателясвоетоистинскоприсъствиедажеиепистоларно3,гласът
напроизведениетонатежаваотнепреодолимпесимизъмипо гоголевски
сменясвоятавиталнаинтонациявтрагикомична:„Европейцисмений,ама
всенесмедотам!…“(118);„…молятисебе,байГаньо,взирайсепо-дъл-
бочковевропейскияживот,даномувидишлицето,стигатисеенатрап-
валотуйпустоопаки!…“ (77).

„Книгата“БайГаньонеедовършена–съдбатаѝ етвърдеподобнана
ШвейковитеOsudy.Стазиразлика,чепонедоколкотониеизвестно,унас
нееправенопитзапродължаванетоизавършванетонаБайГаньо,докато
КарелВанек–отновопонашетоскромномнение–достауспешнодописва
Швейк.Замнозинаможебиидеятазадописваненанедовършенопроизве-
дение е и кощунствена, и глупава. „Полека, лампата4!“Подобни идеи и
опити същопринадлежатналитературата, анямапо-лесноизявление за
пишманлитератораоттова,чеВанек,колкотоидасенапъва,неможеда
бъдеХашек.Прицялатаимпривиднанесериозностнебивадабъдатподце-
няванивъпроситеоттипа–докаквастепенбихамоглидабъдатдвететвор-
бидовършени.НоинтересенеипоставениятотНиколаГеоргиеввъпрос5,
далиидейниятзамисълиразвойнатапосоканаШвейк(аиоттаминаБай
Ганьо–аналогиятанаша)несаположениитрасираниименновестествена-
таневъзможностнатяхнотозавършване.Трябвавсепакдасеотбележи,че
наАлеконемусеудавададовършиБайГаньо,кактоинаХашек–Швей-
ковите„съдбини“,попричиничистосъдбовни:на11май1897г.,навръща-
несфайтонотПещеразаСофия,еубитотзасадакрайселоРадилово–
погрешка,кактопо-късноразкривасъдебнотоследствие.

Краятилибезкрайносттанапроизведениятаеорисиячистолитератур-
на.Понякогаживотътнапокойнияавторесъщосъставканалитературното
предопределение–толковабилописанодабъдеписано…Убийствотона
Алекообаченеечастотлитературнияпроцеснарождениеипогибел.Зато-
ваипринегосилносазадействаникомпенсаторнитемеханизминанарод-
натакултурнапамет–„олитературяване“наживотанаписателяиактуали-
зацияидописванена„БайГаньо“:преди–ванекдотичнатакултураотвто-
ратаполовинанаХХвек,аднес–впредвзетосттанапозьорското,кокетно-
то,кресливото,панаирджийскиглумливотовъзобновлениенастарияАле-
ковказус–„ивсичкирекоха,чеБайГаньоевечецялевропеец“(9).

3КореспонденциятанаБайГаняисторизира,социализираифолклоризирагероя–вицовата
митологиясеепоявиланасетне,достаследАлековияавтомитологиченпървороденимпулс
напробивамеждутворбаинароденживот–най-успешнияпробивотсвояродвбългарска-
талитература.
4ЦитатътеотАлековияфейлетон«Угасетесвещите».Намираменеговатамногозначност
катоизключителноподходящазаоформянетонариторичнаидиоматика,свързанас„освет-
лениетопоспорнивъпроси“,асъответноизаподхождащакъмтозиконтекст,изатоваси
позволявамедаговмъкнемвосновниятекстименнотук.
5ВижН.Георгиев,Българскахашекиада,София,1997.
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ПАПАГАЛНАГЛУПОцИКъЛ6

ЗаразликаотБайГаньоизвестнитероманинаИлфиПетровзаживота
иприключениятанаОстапБендернеизграждаттакасилнонапрегнатаопо-
зициямеждуновиясвят,светанасъветскиячовек,и„старатадама“Европа.
По-точно–напрегнатосттанаопозиционнатасхемаесамопародийна,няма
нитоизявена,нитоскритапублицистичнанасоченост,нитопъкизразява
културнитеилифилософскитевъзглединаповествователя.Всичкиконста-
тациинамисълта,всичкизаключениянарационалнотоусещанезасоциа-
листическатаабсурдностсаинтенционалноприсъстващи,носапредставе-
ни изключително посредством механизмите на литературната комика и
унищожителнияприсмех.ЗарадитоваииметоЕвропанеприсъстватака
честокатоконкретенадресат,новсепакевропейскиятконтекстсъществува
катоприглушенфонииндиректентематиченприцелнаопределенисюжет-
ниразклонения.Европасъществуваподдругамаска–най-честовмодели-
раните в подобието на престижа и комфорта модни и аристократични
рецептури. Тя е островче на грандиозното и пищно минало на руския
монархизъм,погълнатоотразбеснелитесевълнинаОктомврийскатарево-
люция, анейнитепоклонници–робинзоновци сжигосанапетолъчкана
челотоинеизбледнелисинилаотбичанасъветскитекомисарипоизнеже-
нитесидворянскигърбини.

МистичнатамодификациянаЕвропавобразанановопокръстенПроме-
тей,койтообръщаходанаисторията,егрубоосмянавнакъсанитебрътве-
жинапапагаланамадамГрицацуева,непрестанноповтарящдевизанацар-
ските офицери и прочие високоблагородия – „Европа ще ни помогне“.
ВсъщностименновтозимоделисъществувамисленетозаЕвропавдвата
романа(ДванадесеттестолаиЗлатнияттелец)–вмоделанакрещящата
папагалскареклама.Иметоѝнаместасеповтарядоста,нонекатосимвол,
койтоолицетворявахилядолетнатакултурнаисториянаконтинента,защо-
товконтекстанароманатозисимволе„празен“,апо-скорокатосигнална
високотокачествоитвърдатагаранция„Бензинууходитнагрош.Удобство
ибыстротапередвижения.Мягкиерессоры.Европа!“ (ДС,295).Дорив
ушитенастарите„жилеткиотпике“нейнотоимеемагическозаклинание
начудотворенпреврат, аБендер снеярекламирапредСъюзанамечаи
ралотопоредниясигешефт–конспирациятаиконтрареволюцията:напри-
мер„Вкакомполкуслужили?Придетсяпослужитьотечеству.Выдворя-
не?Оченьхорошо.Западнампоможет.Крепитесь.Полнаятайнавкла-
дов,тоестьорганизации.Внимание…“(ДС,110)или„Вкакомполкуслу-
жили?–спросилпопугайголосомБендера.–Кра-р-р-р-рах…Европанам

6Представенияттуктекстепреведенаиразширенаверсияначешкиясипрототип«Evropa
–hryidentifikacearozlišnostivpohleduuměleckékomikyslovanskýchliteratur»,представенна
конференциятанамладитеславистивПрагапрезоктомври2006г.,нодосеганепубликуван.
Съответно и това подзаглавие звучеше на чешки Papoušek na hlupocyklu, и в оригинала
реминисценциятанаНезваловиялитературенманифестПапагалнамотоциклет(Papoušek
namotocyklu)бешеяснодоловима.Засъжалениеприпреводасегубипочтиизцяло,може
бизатовамнозинасправощепогледнатназаглавиетокатоналишенаотсмисловаитема-
тичнамотивацияконструкция.Приусловиеченастоявахменатоваподзаглавие,дължахме
натърпеливиячитателитоваобяснение.
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поможет“(ДС,207).ЗаВеликиякомбинаторЗападът,тоестЕвропа,нее
нищодругоосвентлъстапримамка,заостаналитеобачетяесвоеобразна
епифания.Кодоватаформуланатозиигровиподходвъввъзприеманетона
европейскияконтексте„НиекатоЕвропа“ивтоваезаложенапроекцията
накомичнотокатоповествователнастратегия–междудветесъставкина
търсената идентичност съществува непреодолимо различие. Ключовият
похватнаигратасЕвропаенесръчнатаимитация,груботоѝинаивноупо-
добение.Взакърпената ѝ физиономиянановосъчлененФранкенщайнсе
отразяваекзистенциалнатапразнотаиубогостнамладиясоциалистически
живот.

ОприличаванетосЕвропаевинагивпланананищожното,елементарно-
то,еснафскотоипрагматичното.ПривиднопротивоположнонаБайГаньо 
хорскатаглупостнастраницитезаОстаповитеперипетиитърсиуждухана
Европа,но аналогичнонанашия сънародникнамира самоматериалните
отломъцинакорабокруширалияНоевковчег:позлатенацедка,мекиресо-
ри,модернипанталони [„Вы знаете, сейчас вЕвропе и в лучших домах
Филадельфии7возобновилистариннуюмоду–разливатьчайчерезситеч-
ко…“ (ДС–174),„–Посмотритенабрюки.Европа– „А“!“ (ЗТ, 606)].
ГероитенароманитечестосеотъждествяватсЕвропаитакавсъщностбез-
възвратно се отдалечават от нея – кръстосването на тези два аспекта е
остриетонакомическияефект.МалкотоградчеВасюкиепреименуванона
НюМосква; саматаМосква е „рекомендирана“ като западноевропейски
град[„Ноничего,матушка,богдаст,ивМосквувместесъездим.Посмо-
тришь тогда – совсем западноевропейский город“ (ДС, 209)]; малката
закусвалня в Баку предлага „европейска кухня“ [„Но зато открыта
фабрика–кухня.Европейскийстол.Тарелкимоютсяисушатсяприпомо-
щиэлектричества.Криваяжелудочныхзаболеванийрезкопошлавниз“(ЗТ,
602)].„Европейска“еизбирателнатапроцедуранаподпийналитечленове
наСъюзанамечаиралото,коитоизбиратноваградскауправазаприближа-
ващото се бъдещена контрареволюцията, като, разбира се, всекиот тях
настървено пробутва кандидатурата си за високите позиции на властта:
„Нампо-советскомуненадо,–обиженносказалЧарушников,–давайте
голосоватьпо-честному,по-европейски–закрыто“(ДС,142).

Вплананатаканареченатаситуационнакомикаечувствителносход-
ствотона„съзаклятниците“сВазовитечичовципоотношениенаигривото
размиваненамечтитеинастоящето–обърнатесамознакътнастойности-
те:еднитесииграятнавъстаниеибленуватсвобода,другитесииграятна
революцияимечтаятзавласт;еднитесадуховноопиянени,адругитенеги
държат краката; едните виждат Европа като лилипут пред славянския

7Чуждоземнататопонимиясъщое„жаденвзордалече“къмЕвропа,„дивкопнеж“понея.
Екзотизмите–такавалексикалнаролявконтекстапридобиватназваниятаФиладелфия,Рио
деЖанейро,Флорида и т.н. – реферират не урбанистични и природни обекти (какво са
ФамагустаиФилипинитевъвВапцаровотоПисмо?!),апо-скоропоривакъмотвъдносттана
съветскатавласт,отвъдност,коятовсекитърсиинамирапосвоему–стариятФьодорНики-
тичХворобиевдорибезплодноседомогвадонеявсъновидениятаси.
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Голиaт,другите–катоприказенвеликаннасправедливостта,вестителна
разплататасчервенaтaпрокобa.

Развитиетонавреме-пространственитепридвижваниянамитазаЕвро-
па за разликаотпредишнитедве творбив романитенаИлфиПетров е
завършено– светътна съветския гражданини европейскиятконтекст са
съединени. Все пак системата на игровите травестии в произведенията
предлагаинещоразлично–топографскисепроменядислокациятанакул-
турнотополе–Европафактически„идва“вРусия,нозадасе„съветизира“.
КомичниятпогледкъмЕвропаеииндиректен.НемскиятинженерХайнрих
МарияЗаузеенаслужбавсъветскотосоциалистическопроизводство;чуж-
доземнитежурналистиидватдаотразятсвързванетонарелситенаИзточна-
тамагистрала.Новсичкипреминаваткръщението„по-советски“.Конкрет-
новпатилатанаЗаузе,противнонастараниетомудаработисъвестнои
отговорновХеркулес,държаватасготовностмудаваогромназаплатавъв
валутавзамянанатова,да…неправинищо.Преображениетонарепорте-
ритесъщотакапротичавобратнапосока.Тържественатавечеря,коятоста-
риятвойннаресторантьорскияетикет–ИванОсипович[„Узнавобоконча-
тельномотказеотспиртного,ончутьнезаболел,нооставитьЕвропубез
обеданерешился“ (ЗТ,588)],организирасбащинскагрижаилюбов,по
законитенакулинарнотоизкуствоисдевизанауста:„Накормлюиумру“,е
вандалскиплячкосанаиизплюсканаотизгладнелитеируски,иевропейски
медийнижреци.Изарадитова,освензарадивсичкодруго–зарадиневъз-
можността в случването на Европа, на края на Златния телец Остап с
горестконстатира:„Нуегокчерту!…–Всеэтовыдумка,нетникакогоРио
деЖанейро,иАмерикинет,иЕвропынет,ничегонет.Ивообщепослед-
нийгород–этоШепетовка,окоторуюразбиваютсяволныАтлантиче-
скогоокеана“(ЗТ,609).РекламниятмоделнаЕвропасвършвасрекламация
напродукта.

Европасъществувакатолелеянаобетованаземя,изгубенрайнаизгубе-
ниилюзии,носъщевременнотозикултуренмоделчастичногубисвоето
същественозначение.Тявеченееостровнаблажените,адекоративенети-
кет,гаранционнащампа–абстракциянанедостижимостта,празнасловес-
напомпозност.Разголванетонапохвата8 вхудожественотоизражениена
мисленетозаЕвропаеосъщественовсладкодумнатаразговорканастарите
пенсионери („жилеткитеотпике“), които сеприпичатна слънчицепред
бившетокафене„Флорида“,унесенивспоменитезаотлетелитемладинии
внепрестаннидрънканицизаполитика.Еднаотмногототеми,освенган-
дизмаиморскатаконференциянатритевеликисили,еиПаневропа.Така
мисленетозаЕвропаередуциранодочистомеханиченобраз–докухия
реквизитнасловеснатабезтегловност,добезсмислицатанапапагалското
бръщолевене, сапуненитемехуринаречевите клишетаи възлописитена
безсъдържателниполитиканскиформули.

ТакаеописаниоцененсветътнагероитенаИлфиПетров:тойеточно
отражениенапразнословиетоим–пустоокаменялосъществувание,което

8Тозипреводнатерминанарускияформализъм„обнажениеприёма“предлагашенасвои-
телекциипрофесорНиколаГеоргиев.Ненамирамепо-добъреквивалентнабългарски.
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всмуквав себе сивсеки,дръзналдапрекрачи границитему,моделираи
него,инеговитемечтипосвойобразиподобие,„посъюзявагопосъветско-
му“.Струвасидабъдеотбелязано,четазикомиканеевдълбиннитеси
пластовеужасяваща,апо-скороугнетителна.Тяевиталнавигровотоофор-
мяненаабсурда,вкарикатурносттанацялатасисценография,насхемитеи
фигуритеси.Същевременноепотискащавпарадоксалноторазбиранена
тозипапагалскиповтарящсецикъл–единпредначертанкръговратнабез-
изходността, тъпоумието, убогосттаирегресанановия социокултурени
екзистенциалноидеологическиавтоматизъм.

ИЗКъРВАВИТеКРИВИНИИЗА„КРАВИНИТе“9НАеВРОПА
РоманътнаЯрославХашекзаЕвропатвърденеговори–взамянана

товапочти всичкирегистрираниприсъствияна тазидума са свързани с
живоструящотопроявлениена комичното.Изображенията на комичните
метаморфозинаЕвропамогатдабъдатнаблюдаванивконкретнисцении
диалози.Товаеестественоприизразителнатакомпозиционнасамостоятел-
ностнаепизодавструктуратанатворбата.Епизодът„рамкира“иобособя-
вавсякасъбитийнаединица(случка,изказване,мимолетенакт),коетоне
ограничаваинеспиранеговияинтенционалензаряднаполетонацялото
произведение10.Именноблагодарениенамозаечнатаструктуранатворбата
действенатареализациянавсекиепизоделокалносинтезирана,сгъстена,
концентрирана, коетоизостряпроявлениетонаприсъстващия априори в
негокомизъм.Сепарациятанаповествованието,непредсказуемитеоткло-
ненияиобративпосокатанакомуникациятаразкъсватцелосттанапроиз-
ведението,нокатомоделиращ,тоестцеленасочен,похват.

Всичко,казанодотук,естароипознато,кактоиаксиомата,ченеедно-
родносттанаХашековиянаративизключителносилномултиплицирадиа-
логичността (вБахтиновиясмисълнапонятието)насвоитепотенциално
възможниезиковипресичания.НаполетонаЕвропасесблъскватразлични
езици,нонай-силнодоловимоиширокоизявеноесловотонажурналисти-
ческата високопарност. В нея е отразена склонността на обществените

9Чешкатадума„kravina“еподходящодасепреведенабългарскисъсзвучнатадума„мага-
рия“.Позволихмесиизфабрикуванетонатозиоказионализъм,задазапазимбеглатапаро-
нимияворигинала. 
10Срискдасеотклонимотцелевотонамерениенатуксподелянияпроблемидарискуваме
дабъдемнеразбраниилидорипо-лошо–погрешноразбрани,щемаркирамебегло една
идея.РоманътШвейкимааморфнаструктураотнезадължителносвързанипомеждусив
последователноцялоотносително самостоятелни епизоди.Организиращата сила, даваща
сюжетната„посока“наромановотодействие,есамиятгеройинеговитеперипетиивпътя
мукъмфронта.Епизодътсесъстоисъщоотпъстроцветноторазнородиенадребнисъбитий-
ниединици.Обикновенороманътнеепотаен–казва,каквотоискадакаже,нотовавсепак
неголишаваотвъзможносттадаградискритимеждутекстовипаралели(коетоеестествено
свойствоналитературнотопроизведениеизобщо).Същевременноепизодът,композицион-
носамостоен,имасилнавръзкасцялостнотоидейно-тематичномногозвучиенатворбата.
Товащебъдеразгледаноивнастоящатачаст–миграциятанаобразанаЕвропавроманаи
свързването му с принизяващо присмехулното присъствие на конкретен анималистичен
обект.Тезипроявлениянакомичнотосавсинхронсобщотоскептично-презрителнонастро-
ениенатворбатакъмтътенитенаисторията,крясъцитенаполитикатаигръмогласиетона
коронованитевеличия.



192 СЛАВЯНСКИДИАЛОЗИ,VII,10–11

мисловни настроения къммаксимализация и абсолютизиране на техния
малъксвятинаизгубенитестъпкинатяхнотобезплодновреме.Втезигла-
сове се отразява надменният манталитет на монархията и предвзетото
позьорствонанейнотовсемогъщие;психологиятанапонятийнитестерео-
типинапреувеличениетоитотализацията;емотивнитепроекциинасамов-
любеността,алчносттаигенерализиращияегоцентризъм.

Затова и представянето на Европа е свързано с многослойността на
образа ѝ и с неговите оперативни трансформации в диалогичността на
романа.

ТозипътеосмянаисаматаЕвропа,чекакинак!Ведноотнемногочес-
титезасилваниянагласанаповествователя–обикновеноскритиприглу-
шен–надЕвропаепроизнесенобезкомпромиснопорицание–тяевидяна
некатобезличенземеописателенмаркер,апо-скорокатосредищенакър-
вав апокалипсис, иманентен носител на този злокобен деструктивен
импулс:„LidišlivceléEvropěnajatkajakodobytek,kamjevedlivedleřezníků,
císařů,králůajinýchpotentátůavojevůdců,kněžívšechvyznání,žehnajícejim
adávajícejimfalešněpřísahat,ženazemi,vevzduchu,namořiatakdále…“(I,
129).Пространствотосенасищасъсзнаковататежестнаситуираниявнего
обект(вслучая–назаколението,наскотобойната,накръвта)исамотото
ставанейноизражение.

МоделътнаЕвропауХашекепо-скороалегоричен,отколкотометафо-
ричен–вцитиранияпасаж (контрастноразполовенвхудожествената си
изобразителностпосхематанаантиномията„агнец–касапин“)Европае
алегорияна власттаимилитаристичната ѝ стръв, а не домнанародите,
коитозасвоязлаучастживеятвнея.КомизмътнаХашекчестосеприбли-
жавадограницитеназлокобнатагротеска.Такъвенапримеривъввъоду-
шевенатаотдръзко-игривотовъображениенафелдфебел-школникаМарек
интерпретациязаЗемятанаФрантишекЙозеф.Разгръщанетонаидеятаза
търговскатаитуристическатаинициативавтазисевернатеритория,която
можедазапасяваследцялаЕвропа11,превръщатопонимавбезспорнаале-
гория на жестокостта, студенокръвието и човеконенавистничеството на
старатаимперия,хвърлилавконвулсиитенакръвожаднатасиненаситност
завластмилионихоранаполетатанасмъртта.

Поотношениенахудожественоорганизационнатафункциянафантасма-
горичнитеизмислици,бродещивцелияроман,напръвпоглед,бездаса
подчиненинакакъвтоидаехудожествензаконилидасавъзникналипо
логиката на определена каузалност, можем без особени опасения да се
съгласим, че те имат фундаментална роля в изграждането на комичния
абсурдкатосъвременна(веволюционниясмисълнадумата)модификация
нанародниякарнавал.Хаотично,неконструктивнопланиранатаимпрови-
зациязапроизводствотоиизносаналедзаЕвропавключвавсебесиезика
набюрократичнияформализъм,административнатапунктуалностиучреж-
денскаталапидарност.Изцялологическиоттоваследва,че„разказът“на

11Ипакпространствотосенасищасъсзнаковататежестнаситуираниявнегообект.
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фелдфебел-школника би следвало да бъде изцяло нелогичен (пази боже
Рабледабенаписалроманасипозаконитеналогиката!).

ЧовекътвромананаХашекесам,безсвоябогибезвяратасивъвводо-
въртежанаевропейскителетописиназлото.ОгромниятдомЕвропаепуст
катоприготвенаморга.Монументалносттанапонятиетовнеговиячисто
континентален смисъл асоциира космичността, стихийната същност на
войната.Европавеченееполенавековенцивилизационенвъзход,абляс-
каво тържище на човешкия живот, персонифициран образ на кланица,
империалистичен военен парад. Затова и Европа започва да бъде пряко
осмивана–вечевплананавиталнатаокарикатуряващакомика.Същевре-
меннотоваосмиванеескиталческодирененачистияиистинскисмисълна
тозисъвършенопреобразенкултуренсимвол.Комизмътотричабезумието
на жестокото съвремие в немите си, непроизнесени, но интенционално
присъстващивъпросизамъдросттанаживота.

Вроманасепреплитатмногодевизи,носхемата,коятосвързвачовекас
Европа,епулсираща–обединяващаиоттласкваща.Емблематичнияткодна
Швейквотношениетонароманакъмнеязвучи„НиесЕвропа“–време-
пространствотонатовапроизведениесливасветаначовекасъссветана
Европа.ДействиетосеразгръщавЕвропа,нонееяснокаквоетя–майка
илимащеха.Човекътетопографскивсърцетонаконтинента,ноекзистен-
циалноеизвъннего.ПътяткъмЕвропа,койтобезапочнатвтозитекстот
Вазовитечичовци,еизвървянвШвейк–завършениятцикълнахронотопа
моделираедна„мъртвазона“,вкоятоЧовекътизживявасвояекзистенциа-
ленколапс.ВъпросътзасъщносттанаЕвропаобачеоставаотновобезотго-
вор.Затоваинейниятмоделвтазитворбаепатетичноклоунаден.

Известное,чеХашексголямаохотапародирастиланавестникарските
агитационнибезсмислициизатовавнеговияроманЕвропаставадоривпо-
голямастепен,отколкотовслучаясБендер,безмозъченплакатеншаблон,
койтопаразитиравърхувсичко,докоетоседокосне.Сливанетонареторич-
натаграндоманскапозасбитоватанищожностнавсекидневието12екласи-
ческо проявление на комическия принцип на инконгруенцията, който е
активноизползвана градивна съставка в повествователната стратегияна
Швейк.Езикътнаманиернатаакадемичнавитиеватостсепримесвасезика
напсевдоепическатаобразност,изродена,закърнялаиатрофиралавезика
навестникарскитепрокламативнибръщолевения:„Vášduševníobzorsevám
ještěvíczouží,akdyžsložíteněkdenabojištisvékulturnězakrnělékosti,povás
vceléEvropěnikdonezapláče“(I,328).

ПрисмехътнадЕвропа,коятопрониквакатословеснапанацея,катоези-
ков универсум за реторическото изфабрикуване на всеки тъпоумен, но
химническиозвученмоделнасвета,енай-честоконструиранпосредством
разголванетонатезипсевдометафоричнипохвати.Европакатообразцова
мяркавлизавпричудливитекътчетаначовешкияживот.Стариятевреин

12Стана дума заВазовата схема „раждане на величественото в аспекта на нищожното“,
коятоеавтопародиранавЧичовци.Вповесттапонятиетозавеличественоекомичнатеа-
трална декорация на безобидната ирония. ВШвейк обаче величествено няма, има само
шизоиднамегаломания.
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Натанплачеигорещосекълне,четаковадобичекатонеговатакравагоспо-
давойницитенебиханамериливцялаЕвропа(всъщностимаправо–тяе
най-кльощавотоживотно,пожертванозавойнишкигулаш!).Споредметода
наБахтинможемданаблюдавамеосъществяванетонатипичнахибридна
конструкция.Впасажазадостойнстватанакраватаеизползванаобикнове-
наградация.Ноединчленнатазийерархизация,осъщественанаконструк-
тивнияпринципнастъпаловиднатахипербола[„…že takovoukrávunena-
jdouvceléHaliči,vcelémRakouskuaNěmecku,vceléEvropěanacelémsvětě“
(II,200–201)],припомня,моделираисъщевременноимитираезиканамод-
ната идентификация на съвремието с понятия от европейски характер
(хептенпознатоднесзанас).Тазиречесловеснокопиенаимперскиямодус
насебеосъзнаваневореоланабезконечномогъществоинаманиакалния
жестнаабсолютнатавласт.КакводругомуеоставалонаХашекдастори,
освен да присъедини тази вербална грандоманияи нейните презумпции
къмдитирамбитезакравешкитепрелести.

Изцялоестественовходанатазилогикаидваипоследниятпример,най-
типичниятинай-пълниятсжизнерадостенсмях,който–надявамесе–не
сенуждаеотпо-нататъшенкоментар.БившатасвръзкаХибман„нанякаква
танцовазабавасъвсемпублично“казалневолномеждудруготонагодени-
цатасииродителитеѝпостарказарменнавик„прелестнакраво“(„tyspa-
nilákrávo“–II,144).А„тясеразделиласнегоигодалаподсъдзаобида
начестта…Инемупростила,апредсъдазаявила,чеакоябилнарекъл
краванейденасаме,навярнобисклониладасепомирят,нотакатосие
европейскирезил13“.

ВХашековатаиграсЕвропаосновенпохватнаписателяприкомичното
оформяненаобразаепрофанизацията.

Споредтакапредложенитечетирикритерияиспоредвзаимнотовреме-
пространственоконфигурираненахудожественитесветовенатезитворби
поотношениена„пътуването“имкъмЕвропасмеемдаизразимследното
мнение.ОбразътнаЕвропаеобектнавеселиинечактолковавеселихудо-
жественотворчески игри, които на фона на метафоричните промени на
идентификациятаиразличиетоиматсвоетодемиургичноначало:сътворява
сеновевропейскиконтекст–комичнозареденидиалогическинапрегнат,
накойтотезипетпроизведенияотлитературитенаславянскитенароди,без
даразвенчаваткултурнатамусимволика,гледаттвърдеразлично.Различно
отпогледананякоиустановенивсеобщистереотипи,тъймодниднеспо
светаиунас–настрахопочитанието,благоговеенетоисервилността.

13ОсмелихмеседапроменимлековеликолепнияпреводнаСветомирИванчевотстр.667
(частІІІ,глава3–„ОтХатаванкъмграницитенаГалиция“)наЯ.Хашек.Избранитворбив
тритома.Том3.ПриключениятанадобриявойникШвейкпрезсветовнатавойна.София,
Народнакултура,1986.Едвалипредложениятпреводенвариантзвучипо-добренабългар-
скиезикиепо-правиленспоредзаконитенапревода,ноформалноепо-близъкдооригина-
лаипо-яркооткрояваидеятазаполаганетонанищожнотовзонатанаофициозното.
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