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Онова последно десетилетие...
Победа па зрелостта В полската поезия
от 90-те години па XX Век

Дариуш ПаВелец

Краят на ХХ век беше ярък етап за появилите се 
поетични стихосбирки и силата на поетичната дикция. 
Реалното пазарно освобождаване, след фазата на 
първоначални колебания, рефлектира и в многообразие 
от поетични светове. Ефектът беше окончателно 
преподреждане на хаоса и очертаване на конфигурация, 
опряна на фактически ценности. Интересното е, че 
решаващи за тази картина според мен бяха не поетите, 
които дебютираха през този период, нито дори шумните 
дебюти в края на 80-те години. Литературният живот 
през 90-те години е белязан с активното присъствие 
на по-младото поколение поети - Марчин Шветлицки, 
Яцек Подшадло, Анджей Сосновски, Еугениуш Ткачишин- 
Дицки, Анджей Невядомски, Кшищоф Кьолер. Но моят 
поглед към този период няма характер на обзор, а е 
насочен към един феномен, очертал се с пълна сила тъкмо 
в последната декада на века. Тази селекция на текстовете 
за анализ ни накара да поставим в полето на интерес само 
десетина стихосбирки. Най-знаменателното е, че това са 
книги на автори, родени през първата половина на ХХ в. 
Нека преди това припомним, че предишното 
десетилетие - на 80-те години, премина под знака на 
събития като Нобеловата награда за Чеслав Милош 
(1980 г.) и въвеждането на военното положение 
(13 декември 1981). Благодарение на наградата 
творчеството на Милош бързо завладя широката 
публика, а ефектът от военното положение, освен че 
донесе поредната вълна от емиграция, беше и скъсване 
с традиционните форми в литературния живот и 
неговите институции, разрастване на „втория“, извън 
официален кръг на книгопечатане като алтернатива на 
цензурираното творчество, както и явлението „поезия 
на военното положение“. Разшири се комуникативната 
ситуация, която изискваше от поета (независимо от 
принадлежността му към едно или друго поколение) 
„самоопределяне“, отхвърляне или задълбочаване на 
социалната ангажираност на поета и на самата поезия. 
Това не означава, че публикуваните по това време 
стихове се обричаха на зависимост от социалния генезис. 
Проблем бе по-скоро тяхната рецепция. Тази променена 
комуникативна ситуация се избистри напълно след 
преломната 1989 г.
В прочита на поетичните открития през 
последното двадесетилетие на ХХ век ще потърсим 
приемствеността. В този контекст трябва да 
споменем публикуваните преди 1990 г. сборници на 
Збигнев Херберт (Рапорт от обсадения Град, 1983; 
Елегия за сбогом, 1990), Чеслав Милош (Химн за Перлата, 
1982; Необозримата земя, 1984; Хроники 1987), Адам 
Загаевски (Писмо. Ода към мнозинството, 1983; Да 
отидеш в Лвов, 1985; Платно, 1990), Станислав Баранчак 
(Атлантида, 1986; Картичка от този свят, 1988), Ева 
Липска (Хранилище на мрака, 1986; Зона за ограничен 
престой, 1990).
Преди политическия прелом се появиха и последни 
сборници на известни поети, между които трябва да 
отбележим творчеството на Мирон Бялошевски (Охо, 
1985), Анна Швиршчинска (Страдание и радост, 1985), 
Анна Каменска (Мълчание и миниатЬрни псалми, 1988, 
Два мрака и последни стихове, 1989), както и последните 
томчета на Тадеуш Новак - Молитви и мъниста (1988) и 
Утринни и Вечерни моления (1992). И в тези публикации, 
много от тях посмъртни, можем да доловим предвестие 
за явлението, което се оказа доминиращо за образа на 
полската поезия от 90-те години. [...]
В търсене на отличителните елементи, които доведоха 
до феномена, който определихме в заглавието като 
„победа на зрялото слово“, ще отворим стихосбирките 
на Херберт (Ровиго, 1992; Епилог на бурята, 1998), 
Милош (На брега на реката, 1994; Това, 2000), Тадеуш 
Ружевич (Барелеф, 1991; винаги фрагмент. recycling, 1996, 
1998), Вислава Шимборска (Край и начало, 1993), Уршула 
Кожол (Голямата пауза, 1996; В летливо състояние, 1998), 
Ева Липска (Стипендианти на времето, 1994; Хора за 
начинаещи, 1997), Адам Загаевски (Огнена земя, 1994; 
Жажда, 1999), Станислав Баранчак (Зимно пътуване, 
1994; Хирургична прецизност, 1998).

„Жест прощален“ - „възстановяващ жест“

Прощалната топика организира едно от основните 
отношения между света и лирическите субекти в 
интересуващите ни стихосбирки. Това създава ситуация, 
характерна за елегийната изповед. В стиховете на 
Ивашкевич, Милош, Херберт, Ружевич, Бялошевски, 
Баранчак и Липска можем да говорим - позовавайки 
се на модела, предложен от полската изследователка 
Анна Легежинска - за използване на „прощалния жест“ 
в перспективата на една „иронична елегичност“, 
противопоставена на „поезията на сбогуването с 
главна тоналност меланхолията, умиротворението и 
примирението с преходността“. „Прощалният жест“ 
включва богат регистър от корелации. „Удря часът за 
сбогувания“, оглася в Барелеф Тадеуш Ружевич, а за Адам 
Загаевски „всяка буря носи сбогуване“ (Копнеж).
В личен план „времето за сбогувания“ визира преди 
всичко другите хора, дори и когато, както например у 
Шимборска, творбата носи заглавие Сбогом на изгледа, 
или както у Милош е раздяла с митологията на родния 
град: „Прощавай, несбъдната съдба. Прощавай, град на 

моята болка. Сбогом, сбогом“. „Сбогувам се с тях и с 
тебе и със светлината“ - четем у Загаевски, а Ева Липска 
ще заяви направо: „Довиждане, хора“. [.] Хербертовата 
раздяла със света е „заминаване на ваканция“, а 
сбогуването на Уршула Кожол е вписано в топоса „смяна 
на жилището“, иронично увенчано с преобръщане на 
серийния фразеологизъм: it won't be continued („не следва 
продължение“). Езика на неокончателните сбогувания в 
перспективата на финала опитва и Вислава Шимборска: 
„Довиждане. До утре. До следващата среща“. В личното 
сбогуване се вписва и краят на епохата: „Оттеглям 
се с мойта епоха, готов за присъдата, която ще ме 
причисли към нейните фантоми“ (Милош), а дори и на 
човечеството: „ето наближава последния миг“ (Херберт, 
Картичка от Адам Загаевски).
Знаменателно е, че елегичният тон не смущава 
бликащата често пъти виталност на опитите 
за завръщане в миналото, които разширяват 
пространството на неопределеността. В 
стихотворението на Херберт съзерцаваните някога 
облаци над Ферара продължават „да плават бавно но 
уверено към непознати брегове“. Трудно е да устоиш на 
изкушението да опиташ „свети Мартиновия козунак“, 
припомнен в поезията на Станислав Баранчак, или пък 
„вкуса на великденските сладки, с техния лепкав бадемов 
фриз“. В творбата на Загаевски, потопена в реалиите на 
детството, все още „нищо не се е случило“ - „нищото“ 
тук е знак за бъдещето. [.]
„Жестът на възвръщане, на възстановяване“ - на себе си, 
на други лица, гледки и преживявания от миналото, ми се 
струва една от ключовите тропи в поезията на Милош. 
Жест, причината за който можем да дефинираме и чрез 
думите на поета: „Нарастващият зов на Отделното, 
въпреки земния закон за унищожение на света“. Жест, 
който, оставайки си рефлексивна дейност, разкрива воля 
да се надскочи собствената текстуалност [.].

„Провинциите на паметта“ - „провинции на 
въображението“

Поетическата креативност въвежда в пространството 
„възможни светове“ - „културни конструкти“ (Еко), на 
които помагаме да възникнат и съществуват в акта на 
четене и интерпретация. В поезията от 90-те години 
ще открием широк спектър от оригинални лирически 
владения, никое от които няма претенциите да подчини 
останалите. Тяхната, в този смисъл, локация извън 
центъра, бих казал - извън Рим, ме подтиква да заместя 
тотализиращата сила на думата „свят“ с по-скромното 
определение „провинции“. В създаването на първата група 
от тях - „провинцията на паметта“, активно участие 
вземат и двете описани по-рано поетически фигури - 
както „жестът на сбогуване“, така и „жестът на 
възстановяване“.
В творчеството на Чеслав Милош „провинцията на 
паметта“ изплува особено отчетливо в конфронтация с 
преживяването на актуалния свят, както е в Имението 
от цикъла Литва, след петдесет и две години:

Съборен хамбарът, бял, подобен на замък,
Със зимници, тоест мазета, с рафтове за зимните 
ябълки.
Коловоз като нявгашния водеше в ниското, 
Помнех къде трябваше да завия, но не познах реката, 
Водата й - с цвят на ръждиво машинно масло, 
Нямаше ги тръстиките, нито водните лилии.
Изчезнала беше алеята с липи, навремето път за пчелите, 
А градините, рай за стършели и оси, замаяни от 
сладостта,
Днес тънеха в гнил буренак и коприва.
Адам Загаевски изпълва стиховете си с 
пространството на родния дом („В неделя сутрин 
мама запарваше истинско кафе“) и детството 
(„семейните излети в гората, пикниците край черния 
канал“). В стихотворението Павилионът с палми 
възкресяването на миналото снема тънките граници 
между „провинцията на паметта“ и „провинцията 
на въображението“, за да даде решителен превес на 
„жеста на сътворяване“ [.]. Подобно застиване между 
„паметта“ и „въображението“ срещаме и в поезията 
на Збигнев Херберт. Стихотворението В града започва 
с гравирана в реалиите парафраза на Милошовото 
„В родината, дето не ще се завърна“: „В пограничния 
град където не ще се завърна“. В последната част на 
текста вече е налице съзнание, вписано единствено в 
„провинцията на въображението“ - „в моя град, който не 
съществува на никоя карта в света“. Почти идентично 
преместване можем да наблюдаваме в поезията на 
Милош. Най-напред „жест на възстановяване“ и 
заживяване в „провинцията на паметта“: „Градът беше 
обичан и благословен, / Винаги в нацъфтели юнски божури 
и късни люляци, / С устремени в небето барокови кули“. 
По-късно поетът се оставя да го понесе въображението, 
насочено впрочем неотклонно към цитирания по-рано 
финален, елегиен „прощален жест“: „Носех тога и златна 
верижка, дар от моите съграждани. / Полагах старания, 
знаейки, че внуците ми ще останат верни на този град. / 
Дано наистина бъде така“.

„Хоризонтът на Абсолюта“ - „брегът на 
Нищото“

Тези две перспективи, два фундаментални комплекса от 
съотнасяния, в стиховете на цитираните тук автори 
биват вписани на равна нога, често в рамките на едно 
и също творчество, макар че трябва да признаем, че 
понякога представляват важна линия на разделение. „А 
утре черен тунел в нищото“ - оглася Уршула Кожол в 
стихотворението От праха в нищото, заявявайки на 
друго място: „от нищото дойдох тук и с нищото ще си 
отида“.
Тадеуш Ружевич пита „какво със себе си на онзи бряг 
да взема“ и моментално отговаря „нищо“. „Брегът 
на Нищото“ е за Ружевич „страна без светлина“, към 
която се отива „по път празен тъмен изстуден“. На 
друго място директно „изповядва неверието си“: „не 
вярвам в задгробния живот“. Отсъствието на място 
за трансцендентното у Ружевич израства може би 
от несъгласието му с каквато и да било теодицея - 
стиховете му регистрират лишени от логично обяснение 
казуси на злото, провокират със смъртта и ужаса в 
действителността. „Нищото“ на Ружевич е на този 
фон напълно видимо. За разлика от него в стиховете на 
Шимборска съзнанието за „страшноватостта на света“ 
не изключва погледа за неговите „съблазни“: „Толкова много 
е Всичкото, / че Нищото е съвсем нелошо прикрито“. 
Амбивалентното очертаване на есхатологичната 
перспектива е характерно за Хербертовата поезия: „и 
не знам какво ми е дадено а какво завинаги отнето“. В 
стихотворението На убитото от полицията момче 
лирическият субект не може да се въздържи да не 
забележи в тази смърт „зрънцето пустота“, „зрънцето 
нищо“, което по парадоксален начин кореспондира с 
предишния, така различен, героичен стремеж към 
„последната награда“ - „златното руно на нищото“ 
от Посланието на Пан Когито. От друга страна, 
Херберт противопоставя нищото на „безкрайността 
на крехката памет“, а на въпроси като тези, поставени 
от Ружевич във В памет на Константи Пузина: „какво 
да се вземе на отвъдния бряг“ - въпреки всичко дава 
положителен отговор: „Мъждукащата светлинка на 
съвестта звук равномерен / отмерва години острови 
векове / та накрая да пренесе на недалечния бряг / 
чълна и нишката основата и савана“. Не можем също 
така да не отбележим четирите страстни молитви 
(Бревиарий) в последния том на Херберт. Търсенето 
на „контакт с трансцендентното” („с Нещото повече, 
тоест с Него”) се очерта едва ли не като главния 
разпознавателен знак за поезията на Станислав Баранчак, 
който влиза в трудни и мъчителни диалози с Твореца и се 
вслушва в проектирания според собствените очаквания 
His Master’s Voice. „Хоризонтът на Абсолюта“ в 
Милошовия вариант е въпрос за „смисъла“ - това, което 
е било непонятно, след смъртта „ще бъде понятно“.
В Милошовите стихове не липсват позовавания на 
традиционните образи на Небето, Чистилището и 
Рая, поетът посяга охотно към тона на молитвата, 
без да страни от рационалния опит за изясняване на 
необходимостта от „върховна система за съотнасяне“. 
Един от отговорите на Милош е, че независимо от 
това каква ще бъде съдбата на религиозните възгледи, 
трябва да запазим „философската вяра“, тоест вярата 
в трансцендентното като същностна черта на нашето 
общество“. Друг от отговорите му, в цитираното 
тук стихотворение Смисъл, се основава на ролята на 
словото и паметта, защото все пак Словото, „събудено 
веднъж от нетрайни устни“, си остава. Съществува и 
вариант, бих казал, Хербертовски по идеята си - макар и 
безнадеждната, но мъжествена съпротива: [.] 
Поетичният стремеж към трансцендентното често 
пъти приема формата на „изповядване на вярата“ 
(Бревиарий). Но псалмичната възвишеност тук 
контрастира както с нищожността на изпълващите 
света „подробности“, така и с факта, че благодарността 
включва и болничния инструментариум около смъртното 
ложе. [.] Бревиарият завършва с молитва с покаен 
характер: „вече не ще успея да дам удовлетворение на 
оскърбените“... Сред различните форми на изповед на 
вярата Милош охотно избира изповедта: „Всевишни, 
пожелал си да ме създадеш поет и сега е време да ти дам 
равносметката“. Изповядването на вярата 
става перманентно събитие в късните 
стихове на Милош от сборника Това. [.]

на стр. 10
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Онова последно десетилетие,,,
от стр. 9

Изкуството да пътешестваш - 
изкуството да умираш

Авторите на разглежданите тук стихове често споделят 
преживяванията си от реални пътешествия, както напр. 
Херберт, авторът на Варварин в градината. Названията 
на чужди градове присъстват в изобилие в стиховете на 
Загаевски, а под творбите на Уршула Кожол откриваме 
Виена, Шато Прюниер, Айова, спомен от Бретан в стихове- 
картички“. Поетическото странстване не е чуждо на 
Ева Липска. Но истински „общото място“ за тези поети 
е постоянно подновяваният топос homo viator. Цялостна 
реализация в тази сфера несъмнено е Зимно пътуване на 
Баранчак (стихове по музиката на Франц Шуберт). Всяко 
пътуване се превръща в метафора за житейския път, чийто 
финал е известен и очакван, както в стихотворението на 
Шимборска: „Предяви ни се готова / оферта за пътуването, 
/ от което все пак да се върнем / бързо и безспорно“ 
(прев. Блага Димитрова). „Всички пътувания бяха само 
мистика за начинаещи“ - открива героят на Загаевски. 
Във Вапорето екскурзията до Венеция се изплъзва от 
традиционните туристически реалности [...]. Милош - 
вещ в „изкуството на пътуването“, знае „кое е доброто“: 
„Вода в басейна и сауна след стотиците изминати мили“ 
(След пътешествието'). Но „изкуството на пътуването“ 
същевременно в тази поезия е и „изкуство на умирането“ 
[...]. Към литературна шега прибягва Ружевич в Totentanz - 
бароково стихне: „Чувам как шурти животът в мен, а 
смъртта стои, очаква ме и се прозява: хайде! днес!“ 
„Изкуството на умирането“ се разглежда в поезията от 
90-те години като съзнателен и продължителен процес, 
вграден органично в живота-пътуване. „Всмуква ме в 
свойта фуния голямата пауза“, установява Уршула Кожол. 
„Невъзможно е да спра този бяг“ - добавя на свой ред 
Ружевич. В борсовата метафора на Ева Липска всички сме 
„акционери на задгробния живот“, а тортата за рождения 
ден прилича на „шоколадово надгробие“. Равносметката от 
края на земното пътешествие изпълва почти целия последен 
том на Херберт, най-изразителна в Бревиарий, без да е 
спестена иронията.

„Ковчежни портрети“ - „контраефект“ - 
автопортрети

Поезията на 90-те години донесе несрещано може би 
преди това в такъв мащаб изобилие от трени, разговори с 
умрелите, епитафии, жалби и елегии. Трудно е да се преодолее 
усещането, че част от тези образи служат като огледален 
опит за автопортрет. Пример за това е Хербертовото 
стихотворение До Хенрик Елзенберг в стогодишнината 
от неговото рождение. За основа на портрета често служи 
фотографията, както при Херберт - тази на Оруел (Албумът 
на Оруел). У Ружевич въображаемият разговор с алпинистката 
Ванда Руткевич, трагично загиналата покорителка на 
Еверест, е инспириран от „следата, оставена от нейната 
ръка“ в паметна книга на изложба. Анна Швиршчинска се 
появява в стихотворение на Милош в процеса на превод 
на нейната поезия на английски език. Впрочем Милош се 
специализира в портретирането на жени, може да се каже, 
от натура, постигайки почти анатомичен етюд, какъвто 
е необикновеният портрет на Юстина от Край Неман на 
Ожешкова. [...]
Милош е също така поет на екфразата - когато извайва с 
думи например „Юдит“ на Климт, впрочем както и Адам 
Загаевски, който портретира „Момичето с перлената 
обица“ на Вермеер.
Чувствените портрети на реални или фикционални жени 
стоят в съседство с духовни автопортрети (Милош - 
Честно описание на себе си над чашка уиски на летището, 
да речем, в Минеаполис, Загаевски - Автопортрет, Уршула 
Кожол - Алтер его, Тадеуш Ружевич - Огледало: „Лицето, 
което виждам сега, видях още в началото, но не го 
предвидих“).
Въпросът за „автопортрета“ разкрива една черта, която 
придава силата на „късното творчество“ в полската 
поезия от 90-те години. Убеден съм, че това е словото, 
узряло за искреност, обрамчена с хоризонта на иронията. 
Зрелостта на поетическия език (някой може да каже 
направо „геронтизацията на ритъма“) е съпътствана 
от автобиографичен лиричен акт и универсализиране на 
контекста. На възпоменателния акт от младостта, 
емоциите („преждевременните елегии“, по модела на Анна 
Легежинска) се противопоставя своеобразната витализация 
на старостта (Милош), с думи на възхищение от красотата 
на света и думи на ужас от него.
Все по-често в тези стихове говори „силептичното 
аз“ (многозначно), тоест „писането чрез себе си“, 
съзнателно удвоено и разпънато между истината за 
живота и литературната измислица (както е например 
в стихотворението на Херберт „Край“. Въпросът 
за „автопортретирането“, свързан с „въпроса за 
искреността“, осезаемо видоизменя чисто литературния 
изказ, макар и да не го надскача: „Естествено, че не съм 
говорил това, което си мисля“, прави уговорка Милош, а в 
друго стихотворение призовава: „Маски, перуки, котурни, 
идвайте!“
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