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П Р Е Д И С Л О В Ъ

Никога не съмъ придавалъ толкова значение 
на своята личность, %а да ме е блазнило да разка
жа на други историята на моя животъ. Много нѣща 
трѣбваше да станатъ, безкрайно повече бивалици, 
катастрофи и изпитни, отколкото нѣкогажъ с ъ  били 
присъдени на нѣкое поколѣние, преди да се осмѣля 
да почна една книга, въ която моето азъ е главна- 
та личность или по точно срѣдището. Нищо не ми е 
по-далечно отъ мисъльта да се изтъквамъ на пре- 
денъ планъ чрезъ това, и ако все пакъ го правя, 
то постъпвамъ като онзи, който обяснява при сказ
ка съ проекции: времето дава картинитѣ, а азъ го
воря само думитѣ къмъ тѣхъ, и всъщность нѣма 
да б ъ д е  толкова моята съдба, която ще разкажа, 
а съдбата  на цѣло едно поколѣние, на нашето то- 
гавашно поколѣние, претоварено съ  съдбовность, 
както едвали друго нѣкое вѣ историята. Всѣки 
отъ насъ, дори и най-дребниятъ и най-нищожниятъ, 
бѣ разтърсенъ въ своето най-вътрешно битие 
отъ почти несекващитѣ вулканични сътресения на 
нашата европейска земя и, между безброй многото, 
не мога да си призная никакво друго предимство, 
освенъ едничкото, че, като австриецъ,като евреинъ, 
като писатель, хуманистъ и пацифистъ, все съмъ 
стоялъ тамъ, дето тия трусове се проявяваха най- 
силно. Три пъти тѣ ми прекатуриха домъ и с ъ щ е 
ствувание, откъснаха ме отъ всичко нѣкогашно и 
минало, захвърлиха ме съ  драматична буйность въ 
празднотата, въ добре познатото ми „незнамъ на
к ъ д е “. Ала не се оплаквамъ отъ то в а : тъкмо без- 
родниятъ става въ нѣкакъвъ новъ смисълъ свобо- 
денъ, и само онзи, който не е повече съ нищо свър- 
занъ, нѣма защо нищо повече да взема подъ вни-
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мание. Така се надѣвамъ, че ще мога да изпълня 
поне едно главно условие на всѣко честно изобра
зяване на времето: искреность и непринуденость.

Защото азъ съмъ откжснатъ отъ всички ко
рени и дори отъ земята, която ги е хранила, както 
едвали другъ нѣкой нѣкога е бивалъ. Роденъ съмъ 
въ 1881 г. въ една голѣма и ’ мощна империя, въ 
монархията на Хабсбургитѣ, обаче не я търсете по 
кар тата : тя е заличена безъ следа. Израстнахъ въ 
Виена, двехилядогодишния, свръхнационаленъ пре- 
столенъ градъ, и трѣбваше да го напусна като пре- 
стжпникъ, преди да бжде деградиранъ до нѣмски 
провинциаленъ градъ. Моята литературна творба бѣ 
изгорена на пепель на езика, на който я бѣхъ напи- 

- салъ въ сжщата тая страна, въ която моитѣ кни
ги си бѣха спечелили милиони четци като приятели. 
Така, азъ не съмъ нийде свой, навсѣкжде съмъ чуж 
денецъ, въ най-добрия случай гостъ, а родината, 
която си избра моето сърдце, е изгубена за мене, 
откакъ за втори пжть самоубийствено се разкжсва 
въ братска война. Противъ волята си станахъ сви- 
детель на най-страшното поражение на разума и на 
най-дивото тържество на бруталностьта въ хрони
ката на времето; никога — отбелязвамъ това не съ 
гордость, а съ срамъ — друго поколѣиие не се е 
сгромолясвало морално отъ такава духовна висота 
като нашето. Въ малкия интервалъ, откакъ почна 
да ми расте брада, докато почна да побѣлява, въ 
това едничко полустолѣтие се извършиха повече ра 
дикални промѣни и превращения, отколкото въ де- 
сеть човѣшки рода и всѣки отъ насъ чувствува, 
че сж премного. Така различно е моето днесъ отъ 
всѣко мое вчера, моитѣ възходи и моитѣ падения, 
че понѣкога ми се струва, че съмъ живѣлъ не <»динъ, 
а нѣколко напълно различни едииъ отъ другъ жи
воти. Защото често ми се случва, когато безъ да 
сѣгя спомена „моя животъ“, да се запитамъ невол
но: „Кой ж ивотъ? Тоя преди свѣтовната война ли,
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тоя преди първата или втората ли, или живота днесъ ?* 
После се улавямъ, че казвамъ: „моята кж щ а“, 
безъ да знамъ за коя отъ нѣкогашнитѣ говоря, дали 
за оная въ Батъ или въ Залцбургъ, или пъкъ за ба
щината си кжща въ Виена. Или пъкъ казвамъ: 
„У насъ“ и уплашенъ си спомнямъ, че за хората 
отъ  моята родина толкова малко принадлежа къмъ 
нея, колкото за англичанитѣ и американцитѣ: тамъ 
не съмъ повече органически свързанъ, а тукъ  не 
изцѣло приобщенъ; свѣтътъ, въ който съмъ изра- 
сълъ, и тоя отъ днесъ и онзи между двата се от- 
дѣлятъ  за моето чувство въ съвършено различни 
свѣтове. Всѣки пжть, когато разказвамъ на по-млади 
приятели епизоди изъ времето преди първата вой
на, забелязвамъ по очуденитѣ имъ въпроси, колко 
много отъ всичко онова, което за мене е само по 
себе си понятна реалность, за тѣхъ е вече истори
ческо или невъобразимо. И нѣкакъвъ таенъ ин- 
стинктъ у мене имъ дава право : между нашето 
днесъ, нашето вчера и завчера сж дигнати всички 
мостове, азъ самъ не мога да не се очудвамъ на 
изобилието и разнообразието, което успѣхме да втик- 
немъ въ тъй. кжсо отмѣреното време на едно еднич
ко, крайно' неудобно и застрашено съществувание, 
особено пъкъ, когато го сравнявамъ съ  живота на 
моитѣ предци. Моятъ баща, моятъ дѣдо, какво сж 
видѣли т ѣ ?  Всѣки отъ тѣхъ живѣ своя едпофор- 
менъ животъ, едииъ единственъ животъ отъ начало 
до край, безъ възходъ, безъ сгромолясване, безъ 
сътресения и опасности, животъ съ  малки напреже
ния, незабележими преходи; въ равенъ ритъмъ, тихо 
и спокойно ги носѣше вълната на времето отъ люл
ката до гроба. Тѣ живѣха въ сжщата страна, въ 
сжщия градъ и дори въ сжщата кж щ а; каквото 
ставаше вънъ отъ свѣта, се случваше всжщность 
само въ вестника и не хлопаше на тѣхиата врата. 
Нѣкаква война се водѣше презъ тѣхно време нейде 
си, но само нѣкаква войничка въ сравнение съ  днеш-
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нитѣ, и тя се водѣше далсчъ на границата, топове- 
тѣ не се чуваха, следъ половинъ година и тя бѣше 
вече угаснала и забравена, единъ сухъ листъ исто
рия, и стариятъ животъ пакъ почваше. Ние обаче 
изживѣхме всичко безъ никакво назадъ, не остана 
нищо отъ по-раншното, нищо не се върна обратно, 
на насъ ни бѣ сждено да изживѣемъ максимумъ 
това, което историята пестеливо бѣ отредила за една 
страна, за едно столѣтие. Едно поколѣние имаше 
да изживѣе революция, друго превратъ, трето война, 
четвърто гладъ, пето държавенъ банкрутъ, — а нѣ- 
кои благословени страни и благословени поколѣния 
дори нищо отъ всичко това. Ние обаче, които сме 
днесъ на шестдесеть години и dc jure би трѣбвало 
да имаме всжщность само единъ малъкъ кжсъ вре
ме предъ себе си, какво не видѣхме, какво 
не престрадахме, какво не преживѣхме ? Ние 
преорахме каталога на всички катастрофи отъ 
единия край до другия и все още не сме стигна
ли до последния листъ. Азъ самъ съмъ билъ съвре- 
менникъ на дветѣ най-голѣми войни на човѣчест- 
вото и ги преживѣхъ дори на два различни фронта, 
едната на нѣмския, другата на противонѣмския. Пре
ди войната бѣхъ позналъ най-висшата форма и сте- 
пень на индивидуалната свобода, а следъ това ней
ното най-низко падение отъ стотини години насам ъ; 
билъ съмъ чествуванъ и гоненъ, свободенъ и не- 
свободенъ, богатъ и б ед ен ъ ; презъ моя животъ 
профучаха всичкитѣ повѣхнали коне на апокалипсиса 
— революция и гладъ, тероръ и обезценяване на па- 
ритѣ, емиграция и епидемии; предъ моитѣ очи из- 
растнаха и се разпространиха голѣмитѣ масови идео
логии: фашизмътъ въ Италия, националсоциализмътъ 
въ Германия, болшевизмътъ въ Русия, а преди всич
ко национализмътъ, тая страшна чума, която отро
ви цвѣта на нашата европейска култура. Трѣбвашс 
да бжда беззащитенъ, безсиленъ свидетель на най- 
нсвъобразимото падение на човѣчеството въ варвар-
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щина, която отдавна се бѣ смѣтала за забравена 
съ нейната съзнателна и програматична антихуманна 
догма. Намъ бѣ саден о  да преживѣемъ войни безъ 
обявяване на война, концентрационни лагери, измжч- 
вания, масови ограбвания и въздушни нападения на 
беззащитни градове, звѣрства, каквито последнитѣ 
петдесеть поколѣния не сж познавали, а бждещитѣ 
навѣрно не ще преживѣятъ. Но какъвъ парадоксъ! 
Въ същ ото това време, когато нашиятъ свѣтъ  се 
върна въ морала хиляди години назадъ, сжщото то
ва човѣчество се издигна въ областьта на духовно- 
то и на техниката до небивали дѣла, надминавайки 
съ единъ замахъ на крилетѣ всичко постигнато 
презъ милиони години: завладяването на етера чрезъ 
самолета, предаването на човѣшкото слово въ сж- 
щата секунда по цѣлото земно кълбо, чрезъ което, 
се победи мировото пространство, раздробяването 
на атома, победата на най коварнитѣ болести, почти 
всѣкидневното осъществяване на това, което още 
вчера бѣ невъзможно. Никога до днешно време чо- 
вѣчеството като цѣлость не се бѣ държало по- 
сатанински, и никога то ие бѣ постигало нѣщо тъй 
богоподобно.

Смѣтамъ за дългъ  да изобразя тоя нашъ на- 
прегнатъ, драматично богатъ съ  изненади животъ, 
тъй като — повтарямъ — всѣки отъ насъ е билъ 
свидетель на тия огромни превратности, всѣки бѣ 
заставенъ да б ъ д е  тѣхенъ свидетель. За нашето 
поколѣние нѣмаше никакво отбѣгване, никакво за
ставане настрана; благодарение на нашата нова 
организация на сжщевременостьта, ние сме по- 
стоянно включени въ времето. Когато бомби разру
шаваха кжщи въ Шанхай, ние въ Европа го знаех
ме въ стаитѣ си преди още раненитѣ да се изне- 
сатъ изъ своитѣ кжщи. Това, което ставаше на хи
ля ци мили презъ морето, ни се изпрѣчваше като 
живо предъ очитѣ, нѣмаше никаква закрила, ни
каква сигурность срещу постоянното уведомяване
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и въвличане въ събитията, нѣмаше страна, въ коя
то да може да се избѣга, тишина, която да се 
купи, всѣкога и навсѣкъде ни сграбчваше ръката 
на съдбата и ни теглѣше назадъ въ своята неуто
лима игра. Човѣкъ трѣбвашс постоянно да се под
режда къмъ изискванията на държавата, да става 
плячка на най глупавата политика, да се нагажда 
къмъ най-фантастичнитѣ промѣни, биваше постоянно 
прикованъ съ  вериги къмъ общ ностьта; колкото 
упорито и да се противѣше, неудържимо биваше 
повличанъ. Който минѣше презъ това време, или 
по-право биваше гоненъ и шибанъ презъ него — 
малко паузи за отдихъ ни бѣха познати —  е пре- 
живѣлъ повече история, отколкото кой да е отъ 
неговитѣ предци. И днесъ стоимъ пакъ предъ единъ 
обратъ, предъ единъ завършскъ и едно ново на
чало. Поради това, не постъпвамъ съвсемъ не пре
думишлено, като завършвамъ тоя прегледъ на моя 
животъ засега съ  една оиредѣленз дата. Защото 
онзи септемврийски день презъ 1939 г. тегли по
следната заключителна черта подъ епохата, която 
оформи и възпита иасъ, шестдесетгодишнигѣ. Но 
ако предадемъ чрезъ нашето свидетелство на след
ното поколѣние поне частица истина отъ цѣлата 
вече рухваща скеля на тая епоха, то не сме рабо
тили съвсемъ напраздно.

Съзнавамъ неблагоприятнитѣ, обаче крайно 
характерни за нашето време обстоятелства, при 
които търся да въплътя тия мои спомени. Пиша 
ги всрѣдъ войната, въ чужбина и безъ ни най-мал
кото помагало за паметьта. Нѣмамъ на р ъ ка  въ 
моята хотелска стая нито единъ екземпляръ отъ 
моитѣ книги, никакви бележки, никакви писма отъ 
приятели. О тъ никъде не мога да се сдобия съ 
нѣкакво сведение, защото въ цѣлия свѣтъ  пощата 
отъ една страна до друга е прекъсната или спъ
вана отъ  цензурата. Всѣки отъ насъ живѣе така 
уединенъ, както преди стотини години, когато още
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не бѣха нзнамѣрени параходи и желѣзници, само- 
летъ и поща. О тъ цѣлото мое минало нѣмамъ нищо 
при себе си, освенъ това, което нося задъ челото 
си. Всичко друго е за мене въ тоя мигъ недости- 
жимо или изгубено. Обаче нашето поколѣние основ* 
но изучи изкуството, да не тл ж и  по изгубеното, 
а може би тая загуба на подробности и докумен- 
тировка ще е дори печалба за моята книга. Защото 
смѣтамъ нашата паметь не за елементъ, който само 
случайно задържа едно, а другото случайно из
пуша, но за сила, която вещо реди и млдро из
ключва. Всичко отъ собствения си живогъ, което 
забравяме, всжщность вече отдавна преди това 
е било осъдено отъ нѣкакъвъ вжтрешенъ инстинктъ 
ла б л д е  забравено. Само това, което за себе си 
иска да бжде съхранено, има право да б л д е  съхра
нено и за други. Така, говорете и избирайте, вмѣ- 
сто мене, вие, спомени, и дайте поне едно отраже
ние на моя животъ, преди той да потъне въ тъм- 
нииитѣ.
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Тихо и спокойно отгледани, 
ни хвърлятъ изведнажъ въ свѣта; 
безброй вълни ни обливатъ, 
всичко ни блазни, много ни харесва, 
друго ни гнѣви, отъ часъ на часъ 
се люшка възбуненото чувство, 
чувствуваме и каквото сме почувствували 
отнася пъстриятъ кипежъ на живота.

Г ь о т е

Когато се опитамъ да намѣря нѣкоя удобна 
формула за времето преди първата свѣтовна война, 
то мисля, че съмъ най-изразителенъ, ако кажа, че 
то бѣше златниятъ вѣкъ на сигурностьта. Всичко 
въ нашата хилядогодишна австрийска монархия из
глеждаше основано на трайность, а самата дър
жава бѣ  върховниятъ гарантъ на това постоянство. 
Правата, които даваше на своитѣ граждани, бѣха 
утвърдени отъ парламента, това свободно избрано 
представителство на народа, и всѣка длъжность 
точно ограничена. Нашата австрийска крона се 
харчеше въ лъскави златни монети и съ това по
ръчителствуваше за неизмѣнностьта на нашата ва
лута. Всѣки знаеше, колко притежава и колко му 
се пада, какво е позволено и какво забранено. 
Всичко си имаше своята норма, своята опредѣлена 
мѣрка и тегло. Който притежаваше нѣкакво състоя
ние, можеше да пресмѣтне точно, колко лихва му 
носи годишно, чиновникътъ и офицерътъ намираха 
въ календаря годината, когато щѣха • да бъ д атъ  
повишени или пенсионирани. Всѣко семейство си 
имаше своя опредѣленъ бюджетъ, знаеше колко 
може да изразходва за жилище и храна, за приеми

V
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и лѣтни пжтувания; освенъ това, имаше непре- 
мѣнно и по нѣкоя малка сума настрана за непред
видени случаи, за болести и лѣкари. Който имаше 
кжща, я смѣташе за сигурно огнище за деца и 
внуци; имение и търговия се наследяваха отъ родъ 
на родъ ; докато кърмачето бѣше още въ люлка, 
слагаха му въ спестовната касичка или книжка вече 
първия приносъ за жизнения му пжть, една малка 
„резерва* за бждещето. Въ това голѣмо царство 
всичко стоеше здраво и непоклатимо на своето мѣ- 
сто, а на най-високото стариятъ императоръ; на 
ако умрѣше той, то знаеше се (или се мислѣше), 
че ще дойде другъ и нищо нѣма да се промѣни 
въ добре пресмѣтнатия редъ. Никой не вѣрваше 
въ войни, революции и преврати. Всичко радикално, 
всичко насилствено изглеждаше вече невъзможно 
въ вѣка на разума.

Това чувство на сигурность бѣше най денното 
притежание на милиони, общ ъ жизненъ идеалъ. С а 
мо тая сигурность правѣше живота достоенъ да се 
живѣе, и все по-широки срѣди искаха своя дѣлъ 
отъ това скжпоценно благо. Отначало на това пре
димство се радваха само имотнитѣ, постепенно се 
приближиха до него и широкитѣ маси; вѣкътъ  на 
сигурностьта стана златниятъ вѣкъ на осигурител
ното дѣло, Осигуряваха кжщитѣ си противъ по- 
жаръ и кражби, нивитѣ си противъ градушка и по
вреди отъ времето, тѣлото си противъ болести и 
нещастни случки, купуваха си пожизнени ренти за 
старини, слагаха на момичетата по една полица въ 
люлката за бждещата зестра. Най после и работни- 
цитѣ дори се организираха, извоюваха си нормална 
заплата и болнична каса, служащи си спестяваха 
осигуровка за старини и плащаха вноски на посмърт- 
ната каса ва собственото си погребение. Само кой -. 
то можеше да гледа безгрижно къмъ бждещето, 
се радваше съ  добри чувства на настоящето.

Въ това трогателно довѣрие, че можешъ да
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оградишъ живота си до последната междинка про- 
тивъ всѣка намѣса на съдбата, лежеше, въпрѣки 
всичката солидность и скромность въ схващането 
на живота, нѣкакво голѣмо и опасио високомѣрие. 
Дсветнадссетиягъ вѣкъ въ своя либералистиченъ 
идеализъмъ бѣше искрено убеденъ, че е на правия 
и непогрѣшимъ п ъть  къмъ „най-добрия отъ всички 
СЕѣтове*. Съ презрение гледаха на по-раншнитѣ 
епохи съ тѣхнитѣ войни, глздъ и смутове, като на 
време, когато човѣчеството още не бѣ пълнолѣтно 
и не напълно просвѣтено. Сега обаче бѣше въпросъ 
само за нѣкое и друго десетилѣгие, докато се пре
възмогне и последната злина и насилственость, и 
тая вѣра въ непрекъснатия и неудържимъ „напре- 
д ъ к ъ “ имаше за онова време наистина силата на 
нѣкаква религия; вЬрваха въ тоя „напредъкъ“ по 
вече, отколкото въ библията, неговото евангелие из
глеждаше неоспоримо доказано чрезъ всѣкиднев- 
нитѣ нови чудеса на науката и техниката. И дей
ствително, въ края на това миролюбиво столѣтие 
единъ общъ -подемъ стана все по-видимъ, все по- 
бръзъ, всс по-многостраненъ. По улицитѣ ноще 
пламваха вмѣсто мътнитѣ фенери електрически лам
пи, магазинитѣ пращаха своя съблазнителенъ новъ 
блѣсъкъ отъ главнитѣ улици до въ предградията, 
благодарение на телефона човѣкъ можеше да гово
ри на разстояние, той вече летѣше въ кола безъ 
конь съ нови скорости и дори се издигаше въ въз
духа въ осъществена, Икарова мечта. Комфортътъ 
проникна отъ по-благороднитѣ къщ и въ граждан- 
скитѣ, вода вече не се носѣше отъ чешмата или 
коридора, не се палѣше съ мъка огънь на огнище
то, хигиената се разпространи, мърсотията изчезна, 
хората станаха по-красиви, по яки, по-здрави, откакъ 
споргътъ кали тѣлата имъ, все по рѣдко се вижда
ха по улицитѣ сакати, гушави, осакатени, и всич- 
китѣ тия чудеса бѣ извършила науката, тоя архан- 
гелъ на напредъка. И въ социалната область се оти
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де напредъ: отъ година на година на индивида се 
даваха нови права, съ правосждието се боравѣше 
по-меко и по-хуманно и дори проблемата на про- 
блемитѣ, бедностьта на широкитѣ маси, вече не из
глеждаше непреодолима. Изборно право се даваше 
на все по-широки кръгове, а заедно съ това и въз- 
можность да бранятъ легално интереситѣ с и ; со 
циолози и професори се надпреваряха да направятъ 
живота на пролетариата по-здравъ и дори по-ща- 
стливъ — какво чудно тогава, ако това столѣтие 
се грѣеше на собственото си постижение и чувству
ваше всѣко завършено десетилѣтие само като пред- 
стлпало на едно по-добро? Въ варварски поврати, 
като войни между народитѣ на Европа, вѣрваха тол
кова малко, колкото въ вещици и призраци; бащитѣ 
ни бѣха изцѣло пропити отъ довѣрие въ непогрѣ- 
шимо задължаващата сила на търпеливостьта и при- 
миримостьта. Тѣ искрено мислѣха, че границитѣ и 
отклоненията между нациитѣ и вѣроизповѣданията 
постепенно ще се стопятъ въ общо хуманното и съ 
това ще се далатъ на цѣлото човѣчество миръ и 
сигурность, тия най-висши блага.

Справедливо е за насъ днешнитѣ, които отдав
на сме зачеркнали изъ нашия речникъ думата „си
гурность“ като нѣкакъвъ призракъ, да се усмихва
ме на оптимистичния блѣнъ на онова идеалистично 
заслѣпено поколѣние, което вѣрваше, че техниче* 
скиятъ напредъкъ на човѣчеството ще има непре- 
мѣнно за последица единъ сжщо тъй бръзъ мораленъ 
възходъ. Ние, които въ новия вѣкъ се научихме ла 
не се изненадваме повече отъ никакво избухване на 
колективно звѣрство, ние, които очакваме отъ всѣ- 
ки идващъ день нѣщо още по-долно, отколкото отъ 
изминалия, ние сме значително по-скептични относ
но податливостьта на човѣка къмъ морално възпи
тание. Трѣбва да дадемъ право на Фройдъ, когато 
той вижда въ нашата култура, въ нашата цивили
зация само тънъкъ пластъ, който може да се про-
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бие всѣки мигъ отъ разрушителнитѣ двигателни си
ли на подмолния с в ѣ т ъ ; постепенно трѣбва да свик- 
немъ, да живѣемъ безъ почва подъ краката си, безъ 
право, безъ свобода, безъ сигурность. Отдавна се 
отрекохме за собственото си съществувание отъ 
религията на нашитѣ бащи, отъ тѣхната вѣра въ 
бръзъ и траенъ възходъ на човѣчеството; на насъ, 
жестоко поученитѣ, се струва баналенъ онзи при- 
бързаиъ оптимизъмъ предъ катастрофата, която ни 
отхвърли съ едииъ единственъ тласъкъ зй хиляди 
години хуманни старания назадъ. Но ако и да е 
било само блѣнъ, на който служеха нашитѣ бащи, 
то бѣше все пакъ чудесенъ, благороденъ блѣнъ, по- 
човѣченъ и по плодоносенъ отъ всички пароли днесъ. 
И нѣщо въ мене не може да се откъсне съвсемь 
отъ него, въпрѣки всѣко познание, въпрѣки всички 
разочарования. Това, което човѣкъ презъ своето 
детство е всмуквалъ въ кръвьта си отъ въздуха на 
времето, остава незаличимо. И въпрѣки всичко, кое
то всѣки день ми трещи въ ушитѣ, въпрѣки всички 
унижения и изпитни, които азъ и безброй другари 
по съдба сме изпитали, не мога да се отрека из- 
цѣло отъ вѣрата на моята младость, че въпрѣки 
всичко единъ день пакъ ще се тръгне нагоре. Дори 
изъ бездната на ужаса, въ която днесъ пипнемъ 
нолуслѣпи съ смутена и сломена душа, все погле- 
ждамъ нагоре къмъ ония стари звезди, които бле- 
стѣха надъ моето детинство, и се у гешавамъ съ 
наследеното довѣрие, че тоя повратъ назадъ нѣкога 
ще изглежда само като интервалъ въ вѣчния ри- 
тъмъ на безспирното напредъ и напредъ.

Днесъ, когато голѣмата буря отдавна го разби, 
ние знаемъ вече окончателно, че онзи свѣтъ на си 
гурностьта е билъ само призрачна кула. И все пакъ, 
родитслитѣ ми с ъ  живѣли въ нея като въ каменна 
къщ а. Нито едииъ единственъ пъть  не нахлу буря

г '
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или само остро въздушно течение въ нейното топ
ло, уютно съществувание. Родителитѣ ми наистина 
имаха и една особена закрила срещу вѣтъра: тѣ 
бѣха заможни люде и постепенно станаха богати, 
дори много богати, а въ ония времена това зап ъ т 
ваше сигурно прозорцитѣ и стенитѣ. Тѣхната форма 
на животъ ми изглежда толкова типична за тъй 
наречената добра еврейска буржоазия, която бѣ 
дала на виенската култура толкова съществени 
ценности и за благодарность бѣ напълно изкоре
нена, че, като описвамъ тѣхното спокойно и безшум
но съществувание, разказвамъ всъщность иѣщо 
безлично, понеже въ онзи вѣкъ на осигуренитѣ 
ценности въ Виена живѣеха десеть или двадесеть 
хиляди семейства като моето. '

Семейството на моя баща произхождаше отъ 
Моравия. Въ малкитѣ провинциални селища еврей* 
скитѣ обшини живѣеха въ сговоръ съ селячеството 
и дребното гражданство, липсваше имъ поради това 
напълно угнетеностьта и гъвкаво изтикващата се на* 
предъ припрѣность на галицийскитѣ и източни евреи. 
Силни и яки чрезъ живота на къра, тѣ крачеха 
спокойно и сигурно по своя пъть, както селянитѣ 
отъ тѣхната родина презъ полето. Рано еманципи
рани отъ православната религиозность, тѣ  бѣх.. го
рещи привърженици на „напредъка“, религията на 
тѣхното време, и даваха въ политическата ера на 
либерализъма най-почитанитѣ депутати въ парла
мента. Когато се преселваха отъ своята родина въ 
Виена, тѣ се нагаждаха съ очудваща скорость къмъ 
по-висшата културна сфера и тѣхниятъ личенъ въз- 
ходъ се свързваше органически съ  общия подемъ 
на времето. И въ тая форма на прехода нашето се
мейство бѣше съвсемъ типично. Моятъ дѣдо отъ 
бащина страна се занимаваше съ продажба на ма- 
нифактура. После, въ втората половина на вѣка, въ 
Австрия започна индустриалната конюнктура. Вне- 
сенитѣ отъ Англия механизирани станове и предач- .
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ни машини докараха чрезъ рационализация грамадно 
поевтиняване въ сравнение съ ржчното тъкане, и 
еврейскитѣ търговци съ своя комерчески даръ на 
наблюдение, съ своя международенъ погледъ по
знаха като първи въ Австрия нуждата и ползата 
отъ преобразование въ индустриалното производство. 
Съ най често нищоженъ капиталъ тѣ основаха ония 
бт рзо импровизирани фабрики, отначало карани само 
съ водна сила, които постепенно се развиха до мощ- 
на текстилна индустрия, господствуваща надъ цѣла 
Австрия и Балканскитѣ страни. Докато прочее моятъ 
дѣдо може да служи като типиченъ представитель 
отъ по ранната епоха само на междинната търговия 
съ готови продукти, баща ми вече решително пре
мина къмъ новото време, като основа въ тридесе
тата си година една малка тъкачница въ северна 
Бохемия, която разви въ течение на годинитѣ бавно и 
предпазливо до внушително предприятие.

Такъвъ предпазливъ начинъ на разширение въ- 
прѣки съблазнително благоприятната конюнктура 
бѣше напълно въ духа на времето. Той отговаряше 
освенъ това особено на въздържаната, съвършено . 
не алчна натура на моя баща. Той бѣ възприелъ 
вѣруюто на сроята епоха „safety first“, за него 
бѣше по-сжществено да притежава едно „солидно“ 
— любима дума за онова време! — предприятие 
съ  собственъ капиталъ, отколкото да го развие до 
голѣми размѣри чрезъ банкови кредити или ипо
теки. Единствената гордость на живота му бѣше, 
че неговото име никога не бѣ подписвано на нѣкоя 
полица и всѣкога бѣ стояло въ листата на вноси- 
телитѣ на неговата банка, която бѣше, разбира се, 
най-солидната, Ротшилдовата. Всѣка печалба, свър
зана и съ най-леката сѣнка на рискъ, му бѣше 
противна и презъ цѣлия си животъ той не бѣ уча- 
ствувалъ никога въ чужда търговия. Ако въпрѣки 
това постепенно забогатѣ, то това се дължеше не 
на смѣли спекулации или особено далновидни сдѣл-
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ки, а иа нагаждането къмъ общата метода на оно
ва предпазливо време, да се изразходва само скром- 
на часть отъ прихода и така да се прибавя отъ 
година на година по единъ все по-значитсленъ при- 
носъ къмъ капитала. Както повечето отъ неговото 
поколѣние, и баща ми би смѣтиалъ всѣкиго за раз- 
сипникъ, който яде безгрижно половината отъ при* 
ходитѣ си безъ „да мисли за бъ д ещ ето“, както 
гласѣше единъ отъ често употрѣбяванитѣ изрази 
отъ оная епоха на сигурностьта. Чрсзъ това по
стоянно отдѣляне печалбитѣ настрана имотностьта 
все нарастваше, още повече че и държавата приби
раше, дори и отъ най значителнитѣ приходи, само 
нѣколко процента като данъци, а отъ друга страна 
държавнитѣ и индустриални книжа носѣха високи 
лихви, тъй че за заможния постоянното, все по- 
голѣмо забогатяване бѣше всъщность само иа- 
сивно постижение. И то се възнаграждаваше, по
неже пестеливиятъ не се ограбваше както презъ 
време на инфлацията, солидниятъ не се изнудваше 
и тъкмо най-търпиливитѣ, неспекулантитѣ, имаха 
най-добритѣ печалби. Благодарение на това Нага- 
ждане къмъ общата система на своето време баща 
ми можеше да мине на петдесетгодишна възрасть 
и споредъ международнитѣ понятия за много съ- 
сгоятеленъ човѣкъ. Обаче животътъ на нашето с е 
мейство следваше съвсемъ боязливо все по бързия 
растсжъ на състоянието ни. Малко*по малко си с ъ з 
дадохме известни малки удобства, пренесохме се 
отъ по-малко жилище въ по голѣмо, пътувахме 
втора класа и въ спаленъ вагонъ, наемахме пролѣть 
кола за следобѣдитѣ, ала едва въ петдесетата си 
голина баща ми си позволи лукса да отиде съ 
майка ми за едииъ мссецъ въ Ница. Основното ни 
начало, да се наслаждаваме отъ богатството, само 
като го имаме, но не и като го показваме, си оста
на напълно непромѣнено; и като милионеръ баща 
ми не пушеше чуждестранни цигари, а когато играе
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ше на карти, залагаше все малки суми, и не се 
отклоняваше отъ резервираното си държане, което 
даваше насоката на неговия уютенъ, но дискретенъ 
животъ. Макаръ по-представителенъ и по обра- 
зованъ отъ повечето свои колеги, — той свирѣше 
превъзходно иа пиано, пишеШе ясно и хубаво, гово- 
рѣше английски и френски — той упорито отхвър
ляше всѣка почесть или почетна длъжнссгь, презъ 
цѣлия си животъ не се бѣ стремилъ къмъ нѣкаква 
титла или отличие, каквито често му биваха предла
гани въ неговото качество на едъръ индустриалецъ. 
Никога не бѣ молилъ когото и да било, никога не 
е билъ задължаванъ да моли или да благодари и 
тая тайна гордость за него значеше повече отъ 
всичко външио.

Въ живота на всѣки единъ човѣкъ непремѣнно 
идва време, когато срѣща въ лика на своето сж- 
щество собствения си баща. Оная склониость къмъ 
частното, къмъ анонимното въ живота започва да 
се развива у мене отъ година на година по-силно, 
колкото и да е въ противоречие съ моята професия, 
която до известна степень принудително прави името 
и личностьта публични. Но отъ сжщата тайна гор
дость азъ открай съмъ отхвърлялъ всѣка форма иа 
външна почесть, не съмъ приелъ иикакъвъ орденъ, 
никаква титла, никакво председателство въ кое и да 
е дружество, не съмъ билъ членъ на никое жюри, 
за мене е мжка дори и да седа на празднична тра
пеза, самата мисъль да се обърна къмъ нѣкого, 
дори и когато молбата ми се отнася до трето лице, 
прави устнитѣ ми да пресъхнатъ още при първата 
дума. Зная колко не отговарятъ на времето по
добни задръжки въ единъ свѣтъ, въ който човѣкъ 
може да остане свободенъ само чрезъ хитрини или 
бѣгство и въ който, както казва стариятъ Гьоте, 
„орденъ и титла могатъ да предвардятъ отъ доста 
блъсканица въ тълпата.“ Обаче баща ми у мене и 
неговата тайна гордость ме дърпатъ назадъ, и азъ
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не бива да му се противя; че на него дължа това, 
което, може би, чувствувамъ като свое единствено 
сигурно притежание — чувството на вътрешната 
свобода.

Майка ми, която се казваше Бретауеръ като 
момиче, бѣше отъ другъ, отъ интернационаленъ про- 
изходъ. Тя бѣше родена въ Анкона въ южна Италия 
и италиански бѣше както нѣмски езикътъ на ней
ното детинство; а и после, когато говорѣше съ сестра 
си или баба ми нѣщо, което слугитѣ не биваше да 
разбератъ, тя обръщаше на италиански. Ангинарии, 
ризото и други особености на южната кухня ми бѣха 
познати още отъ най ранна младость, а когато и да 
отидѣхъ по-късно въ Италия, още отъ първия часъ 
се чувствувахъ като у дома си. Обаче семейството 
на майка ми съвсемъ не бѣше италианско, а съзна
телно международно: Бретауеровци, които първо- 
начално имаха нѣкаква банка, се бѣха пръснали рано
— по образеца на голѣмитѣ европейски банкерски 
къщи, но, разбира се, въ много по-дребни размѣри
— отъ Хоенемсъ, едно малко селище на швейцар
ската граница, по цѣлия свѣтъ. Едни отишли въ 
Санктъ Галенъ, други въ Виена и Парижъ, дѣдо ми 
въ Италия, едииъ чичо въ Ню Иоркъ и тоя между- 
народенъ контактъ имъ придаваше по-добра шли
фовка, по широкъ обзоръ и известно семейно висо- 
комѣрие. Въ това семейство нѣмаше дребни тър 
гоици. нѣмаше посрѣдници, а само банкери, дирек
тори, професори, адвокати и лѣкари, всѣки гово
рѣше по нѣколко езика и азъ си спомнямъ, колко 
естествено се минаваше на трапезата у леля ми въ 
Парижъ отъ единъ езикъ на другъ. Това семейство 
„държеше на себе си“ и когато нѣкое по-бедно 
роднинско момиче станѣше за женене, цѣлото се
мейство събираше внушителна зестра, само за да

* попрѣчи, то да не се омъжи по долу“. Баща ми бѣ 
почитанъ наистина като едъръ индустриалецъ, обаче
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майка ми, макаръ и да бѣше свързана въ най-ща- 
стливъ бракъ съ него, никога не би допуснала, да 
се сравнятъ неговитѣ роднини съ нейнитѣ. Тая гор- 
дость, че произлизатъ отъ „добро“ семейство, бѣше 
неизкоренима у всички Бретауеровци и когато, въ 
по късни години, нѣкой искаше да ми засвидетел- 
ствува своето особено благоволение, то той казваше 
нѣкакси отгоре: „Ти си всъщность истински Бре- 
тауеръ!“, сякашъ искаше съ това да каже: „Отъ 
тебе излѣзе нѣщо.“

Тоя видъ благородство, което много еврейски 
семейства сами си прикачаха, ту ни забавляваше, 
мене и по-малкия ми братъ, ту ни ядосваше, още 
като деЦа. Все чувахме, че тия съ  „фини“, а ония 
„прости“ хора, при всѣки приятель се издирваше, 
дали е отъ „добро“ семейство, провѣряваше се до 
последна степень произхода ий роднинството, както 
и на състоянието. Това постоянно класифициране, 
което всъщность съставляваше главната тема на 
всѣки разговоръ и въ семейството и въ обществото, 
още тогава ни се чинѣше крайно смѣшно и сноби- 
стично, понеже за еврейскитѣ семейства въ края на 
краищата е въпросъ само, дали преди петдесеть или 
сто години съ  дошли изъ същото гето. Едва много 
по-късно ми стана ясно, че това понятие за „доброто 
семейство“, което на насъ момчетата ни се виждаше 
като нѣкаква пародия на изкуствена псевдоаристо- 
крация, изразява една отъ най-скрититѣ и тайнствени 
тенденции на еврейството. Изобщо се мисли, че с ъ 
щинската и типична жизнена цель на еврейския чо- 
вѣкъ е да стане богатъ. Нищо не е по-погрѣшно. 
Да стане богатъ — за него означава само междинно 
стъпало, срѣдство къмъ истинската цель, обаче съв- 
семъ не вътрешната цель. Същинската воля на 
евреина, неговиятъ иманентенъ идеалъ е възходътъ 
въ духовното, въ единъ по-висшь културенъ слой. 
Дори и въ източното православно еврейство, дето 
се обрисуватъ по-интензивно както слабоститѣ, така
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и предимствата на цѣлата раса, това върховно гос
подство на волята къмъ духовното намира пласти- 
ченъ изразъ, библейски учениятъ важи въ общи
ната хиляди пъти повече отъ богатия; дори и най- 
състоятелииятъ ще предпочете като съпругъ за дъ 
щеря си единъ беденъ човѣкъ на духа, отколкото 
търговецъ. Това надпоставяне на духовното се про
вежда при евреитѣ презъ всички класи; дори и най- 
бедниятъ пътенъ търговецъ, който влачи стоката 
си по дъждъ и бури отъ мѣсто на мѣсто, ще се 
опита и на цената на най тежки жертви да изучи 
поне единъ отъ синоветѣ си, и за цѣлото семейство 
е чесгь, да иматъ нѣкого помежду си, който значи 
нѣщо въ областьта на духовното, професоръ, ученъ 
музикантъ, който сякашъ всички облагородява чрезъ 
своитѣ постижения. У евреина нѣщо несъзнателно 
се стреми да отбѣгне всичко морално съмнително, 
нротивно, дребнаво и не духовно, което е присъщо 
на всѣка търговия, на всѣка търговска сдѣлка, да 
се издигне въ по-чистата, въ безпаричната сфера на 
духовното и да освободи така, казано по вагнеровски, 
и себе си и цѣлата своя раса отъ проклятието на 
паритѣ. И затова почти всѣкога въ еврейството 
стремежътъ къмъ богатство се изчерпва въ две, 
най-много въ три поколѣния, и тъкмо при най мощ- 
нитѣ династии синоветѣ не искатъ да поематъ бан- 
китѣ, фабрикитѣ, топлитѣ и развити търговски сдѣлки 
на своитѣ бащи. Не е случайно, че единъ лордъ 
Ротшилдъ стана орнитологъ, единъ Варбургъ исто- 
рикъ на изкуството, единъ Касиреръ философъ, 
единъ Сасонъ поетъ; тѣ всички съ  се покорявали 
на същия несъзнателенъ нагонъ, да се освободятъ 
отъ това, което прави еврейството тѣсно, отъ чи
стото студено печелене на пари, а може би, въ това 
се изразява и тайниятъ копнежъ, чрезъ бѣгство къмъ 
луховиото да се прелѣятъ изъ само еврейското въ 
обию човѣшкото. „Добро“ семейство значи следо
вателно нѣщо повече огъ общественото положение,
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което то само си разрешава съ това означение; то 
значи еврейство, което се е освободило или почва 
да се освобождава отъ всички недостатъци, тѣсиотии 
и дребнавости, които му е натрапило гетото, като 
се нагоди къмъ друга, по възможность универсална, 
култура. Това бѣгство станй чрезъ несъразмѣрното 
пресищане на умственитѣ професии също тъй фа- 
тално за еврейстзото, както и по-рано неговото огра
ничение въ материалното и съставлява единъ отъ 
вѣчнитѣ парадокси на еврейската съдба.

«

Едвали въ другъ градъ на Европа стреме- 
жътъ къмъ култура е билъ тъй горещъ, както въ 
Виена Тъкмо понеже монархията, понеже Австрия 
отъ вѣкове не проявяваше политическа амбиция и 
нѣмй особени успѣхи въ своитѣ военни действия, 
родната гордость се бѣ насочила най силно къмъ 
желанието за художествено господство. Отъ ста
рата Хабсбургска империя, която нѣкога бѣ вла- 
дѣла Европа, отдавна бѣха отпаднали важни и 
ценни области, нѣмски и италиански, фландрийски 
и валонски; непокътната въ стария си блѣсъкъ бѣ 
останала столицата, съкровищницата на двора, хра
нителна на хилядогодишна традиция. Римлянитѣ 
бѣха издигнали първитѣ камъни на тоя градъ като 
издаденъ напредъ постъ, за да закриля латинската 
цивилизация срещу варваритѣ, а следъ повече отъ 
хиляда години о тия зидове се разби пристъпътъ 
на осмаиитѣ срещу западния свѣтъ. Тукъ бѣха ид
вали Нибелунгитѣ, тукъ бѣ грѣяло надъ свѣта 
седморното съзвездие на музиката, Глукъ, Хайднъ, 
Моцартъ, Бетовенъ, Шубертъ, Брамсъ и Йоханъ 
Щраусъ, тукъ се бѣха слѣли всичкц потоци на 
европейската култура; при двора, въ аристокра
цията и народа нѣмци се свързваха кръвно съ сла
вяни, унгарци, испанци, италианци, французи, фла- 
мандци и геииятъ на тоя градъ на музиката се съ
стоеше всъщность въ това, че разреши хармонично
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всичкитѣ тия контрасти въ нѣщо ново и своеоб
разно, въ нѣщо чисто австрийско, виенско. Въз- 
приемчивъ, надаренъ съ особено чувство за въз- 
приемчивость, тоя градъ привличаше най-различ- 
нитѣ сили къмъ себе си, развързваше ги и ги осво
бождаваше, укротяваше ги; въ тая атмосфера на 
духовна примиримость се живѣеше леко и всѣки 
гражданинъ на тоя градъ несъзнателно се възпи
таваше къмъ свръхнационаленъ, космополитиченъ, 
свѣтовенъ гражданинъ.

Това изкуство на подравняне, на нѣжни му
зикални преходи се прояви и въ външния ликъ на 
града. Израсълъ бавно презъ вѣкове, разгърнатъ 
органически изъ вътрешния кръгъ, той бѣше до- 
статъчно многолюденъ, за да предлага всичкия 
луксъ и всичкото разнообразие на голѣмъ градъ и 
все пакъ да не е тъй свръхдимензионаленъ, тъй 
откъснатъ отъ природата като Лондонъ или Ню- 
Йоркъ. Последнитѣ къщи на града се отражаваха 
въ мощнитѣ води на Дунава или гледаха навънъ 
презъ широката равнина, или се губѣха въ градини 
и поля, пъплѣха по леки хълмове нагоре къмъ по
следнитѣ залесени издадини на Алпитѣ; едва се 
чувствуваше, къде свършва природата и къде почва 
градътъ; едното се вливаше въ другото безъ съ
протива, безъ противоречие. И вътре се усѣщаше, 
че градътъ е иарастналъ като дърво, което хвърля 
пръстенъ следъ пръстенъ; вмѣсто старитѣ зидове 
на крепостьта, Рингътъ съ своитѣ празднично уки- 
чени къщи ограждаше най вътрешната и най-скъ- 
поценна ядка. Вътре старитѣ палати на двора и 
аристокрацията разказваха окаменѣла история: тукъ 
у Лихновски бѣ свирилъ Бетовенъ, тамъ у Естер- • 
хази бѣ гостувалъ Хайднъ; въ стария универси- 
тетъ за първи пъть прозвуча Хайдновото „Сътво
рение", Хофбургътъ бѣ видѣлъ поколѣния импера
тори, Шьонбрунъ — Наполеон!., въ катедралата Св. 
Стефанъ съюзенитѣ християнски князе бѣха колѣ-
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ничили въ благодарствена молитва за спасението 
на Европа отъ турцитѣ; университетътъ бѣ видѣлъ 
между своитѣ стени безброй свѣтила на науката. 
Между всичко това се издигаше гордо и пищно но
вата архитектура съ блестящи булеварди и мага
зини. Обаче старото тукъ се караше съ новото 
толкова малко, колкото дѣланиятъ камъкъ съ недо
коснатата природа. Чудесно бѣше да се живѣе въ 
тоя градъ, който гостолюбиво приемаше всичко 
чуждо и охотно се раздаваше; въ нейния лекъ, 
окриленъ отъ веселость въздухъ бѣ естествено, 
както въ Парижъ, да се наслаждаватъ отъ живота. 
Виена бѣше градъ на насладата, но какво друго 
значи култура, та не да изтръгнешъ съ ласки, чрезъ 
любовь и изкуство, отъ грубата материя иа жи
вота това, което .е най-фино, най-нѣжно, найнеуло- 
вимо? Придирчивъ по отношение на кулинарното 
изкуство, търссщъ хубаво вино, рѣзка, прѣсна бира, 
богати сладки и торти, човѣкъ въ тоя градъ би
ваше взискателенъ и въ по-тънкитѣ наслади. Тукъ 
се отглеждаше като особено изкуство умението да 
се свири, да се танцува, да се играе театъръ, да 
се живѣе съ вкусъ и приветливо. Не военното, не 
политическото или търговското имаха предимство 
въ живота на отдѣлния или на общностьта, пър- 
виятъ погледъ на срѣдния виенски гражданинъ въ 
вестника търсѣше не пренията въ парламента или 
свѣтовнитѣ събития, а репертоара иа театъра, кой
то имаше въ обществения животъ значение едва 
понятно за други градове. Защото императорскиятъ 
театъръ, Бургтеатърътъ, бѣше за виенчанина, за 
австриеца повече отъ проста сцена, върху която 
играеха актьори; той бѣше микрокосмосътъ, който 
отражава макрокосмоса; пъстриятъ отблѣсъкъ, въ 
който се разглежда обществото, едничкия вѣренъ 
„cortigiano“ на добрия вкусъ. По дворцовия ак- 
тьоръ зрительтъ виждаше, какъ да се облича, какъ 
да влиза въ стаята, какъ да се разговаря, кои думи
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бива да употрѣбява като човѣкъ съ вкусъ и кои 
да избѣгва; сцената, вмѣсто да бжде само мѣсто 
за забава, бѣше говорено и пластично ржководство 
за доброто държане, за правилното произношение, 
и ореолъ на почить окржжаваше всичко, което 
стоеше дори и въ най-далечно отношение съ при
дворния театъръ. Министъръ-председательтъ, най- 
богатиятъ магнатъ можеше да минава изъ улицитѣ, 
безъ нѣкой да се обърне; но придворния актьоръ, 
оперната пѣвица познаваше всѣка продавачка, ние, 
момчетата, събирахме тѣхнитѣ портрети и авто
графи и гордо си разказвахме едни на други, ко
гато сме видѣли да минава нѣкой отъ тѣхъ, и тоя 
почти религиозенъ култъ стигаше до тамъ, че се 
пренасяше и върху срѣдата, която ги заобикаляше: 
бръснарьтъ на Зоненталъ, файтонджията на Каинцъ 
бѣха почитани личности, на които тайно зави
ждахме ; елегантни младежи се гордѣеха, че се обли- 
чатъ отъ сжщия шивачъ, който шиеше на голѣмия 
актьоръ. Всѣки юбилей, всѣко погребение на го- 
лѣмъ актьоръ ставаше събитие, което засѣняше 
всички политически случки. Да бжде игранъ въ 
Бургтеатъра бѣ върховна мечта на всѣки виенски 
писатель, понеже това значеше единъ видъ дожи- 
вотно благородство и включваше въ себе си редъ 
почести, свободни входни карти за цѣлъ животъ, 
покани за всички официални събрания, човѣкъ ста
ваше вече гостъ въ царска кжща, и азъ си спом* 
нямъ още за тържествения начинъ, по който и азъ 
бѣхъ въведенъ. Предъ обѣдъ директорътъ на Бург
театъра ме покани въ кабинета си, за да ми съоб
щи — следъ предварителни честитки — че дра
мата ми е приета; когато се върнахъ вечерьта въ- 
кжщи, намѣрихъ визитната му карта въ жилището 
си. Той бѣ върналъ на двадесеть и шестгодишния 
посещението; като авторъ на императорската сцена 
азъ бѣхъ стаиалъ само чрезъ приемането на твор
бата ми „geullernan“, съ когото директорътъ на им-
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псраторския институтъ трѣбваше да се отнесе като 
съ равенъ. И каквото ставаше въ театъра, засѣгаше 
косвено и всѣки отдѣленъ, дори тогава, който не 
бѣше въ непосрѣдна връзка съ това. Спомнямъ си, 
напримѣръ, изъ най-ранната си младость, че на
шата готвачка ведиажъ се втурна съ сълзи на 
очитѣ въ стаята — току що й били казали, че 
Шарлоте Волтеръ, най-знаменитата актриса отъ 
Бургтеатъра, била умрѣла. Смѣшното въ тая буйна 
скръбь се състоеше именно въ това, че тая стара, 
почти безграмотна готвачка самата никога не бѣ 
ходила въ Бургтеатъра и никога не бѣ виждала, 
нито на сцената, нито въ живота Волтеръ; обаче 
въ Виена една голѣма национална актриса прина
длежеше дотолкова къмъ колективното притежа
ние на цѣлия градъ, че смъртьта й се чувству
ваше дори и отъ страничния като катастрофа. Всѣ- 
ка загуба, заминаването на нѣкой любимъ пѣвецъ 
или артистъ се превръщаше непремѣнно въ всена
родна скръбь. Когато събориха стария Бургтеатъръ, 
въ който за пръвъ пъть бѣ прозвучала Моцарто- 
вата опера „Сватбата на Фигаро“, цѣлото виенско 
общество се бѣ събрало тамъ, тържествено и по- 
къртено като при погребение; едва се спусна за
весата, и всички се втурнаха на сцената, за да си 
занесатъ вкъщи като реликвия поне една тресчица 
отъ дъскитѣ, върху които се бѣха подвизавали 
тѣхнитѣ любими артисти, и въ много къщи се 
съхраняваха и следъ десетилѣтия още тия нагледъ 
никакви дървени трески въ скъпоценни касетки, 
както въ черквитѣ трескитѣ отъ светия кръстъ. 
Ние самитѣ постъпихме не по-умно, когато събо
риха тъй наречената Бьозендорфова зала. Самъ по 
себе си тоя концертенъ салонъ, опредѣленъ изклю
чително за камерна музика, бѣше незначителна, не- 
художествена постройка, нѣкога съ салонъ за езда 
на князъ Лихтснщайнъ и иагоденъ за музикални 
цели само чрезъ една проста дървена облицовка.
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Обаче той имаше резонанса на стара цигулка, бѣше 
за любителитѣ на музиката свещено мѣсто, понеже 
въ него бѣха давали концерти Шопенъ и Брамсъ, 
Листъ и Рубинщайнъ, защото тукъ бѣха прозву
чали за първи пъть  много отъ прочутитѣ квартети. 
Когато замрѣха последнитѣ Бетовенови тактове, 
свирени отъ квартета Розе по-прекрасно отъ когато 
и да било, никой не стана отъ мѣстото си, всички 
шумѣхме и ръкоплѣскахме, нѣкои жени хълцаха 
отъ вълнение, никой не искаше да повѣрва, че това 
е раздѣла. Угасиха лампитѣ въ салона, за да ни 
прогонятъ, но никой отъ нѣколкото стотинъ фана
тици не мръдна отъ мѣстото си. Стояхме половинъ 
часъ, цѣлъ часъ, сякашъ бихме могли да спасимъ 
чрсзъ присътствието си старото осветено помѣще- 
ние. И какъ се борихме като студенти съ молби . 
и статии, съ демонстрации, да не се събаря к ъ 
щата, въ която бѣ умрѣлъ Бетовенъ! Всѣка отъ 
тия исторически къщ и въ Виена бѣше късче дума, 
което ни изтръгваха изъ тѣлото.

Тоя фанатизъмъ къмъ изкуството, особено 
къмъ театралното, въ Виена царѣше въ всички 
съсловия. Само по себе си Виена, чрезъ своята вѣ- 
ковна традиция, бѣше всъщ ность ясно напластснъ 
и същевременно — както писахъ веднажъ — чуд- 
но оркестриранъ градъ. Диригентското столче при- 
гшллежеше все още на императорския домъ. Бур 
гътъ  бѣше центърътъ на монархията не само въ 
пространството, но и въ културно отношение. О ко
ло него дворцитѣ на австрийската, полската, чех- 
ската, унгарската висиш аристокрация образуваха 
тъй да се каже втория валъ. После идѣше „добро
то общество“, съставено отъ по-дребнитѣ благород
ници, висшето чиновничсство, индустрията и стари- 
тѣ семейства", а следъ тѣхъ дребното гражданство 
и пролетарията. Всичкитѣ тия слоеве живѣеха всѣ 
ки въ своя собственъ кръгъ, и дори въ собствени 
участъци: висшата аристокрация въ своитѣ дворци
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въ центъра на града, дипломацията въ трети уча- 
стъкъ, индустрията и търговцитѣ около Ринга, дреб
ното гражданство въ вътрсшнитѣ части, отъ  вто
рия до деветия участъкъ, пролетариятътъ въ външ
ния кр ай ; всичко обаче се приобщаваше въ театъра 
и при голѣмитѣ тържества, като напримѣръ цвѣт- 
ното корсо въ Пратера, където  триста хиляди ду
ши възторжено акламираха „горнитѣ десеть хиляди“ 
въ тѣхнитѣ чудно украсени коли. Въ Виена всичко, 
което излъчваше багри или музика, даваше по- 
водъ за праздненство, черковнитѣ шествия, военни- 
тѣ  паради, дворцовата музика; дори къмъ погре
бенията се стичаха съ  възторгъ и всѣки истински 
виенчанинъ имаше амбицията да има „хубаво погре
бение“ съ разкошно шествие и много народъ; дори 
и собствената си смърть той превръщаше въ за- 
бавно зрелище за другитѣ. Въ тая възприемчивость 
за всичко цвѣтно, звучно, празднично, въ тая склон- 
ность къмъ театралното като игра и отражение на 
живота, безразлично дали на сцената или въ дей
ствителния животъ, цѣлиятъ градъ бѣ едииодушенъ.

Не бѣше мъчно за другитѣ, да се надсмиватъ 
на театралната мания на виончанитѣ, която често 
се израждаше въ гротескно издирване и на най-дреб- 
нитѣ подробности изъ живота на тѣхнитѣ любимци, 
а нашата австрийска отпуснатость въ политическо, 
нашата изостаналость въ стопанско отношение срещу 
смѣлия нѣмски съседъ може наистина да се обяс
ни до известна степень съ  това надценяване и стре- 
межъ къмъ наслада. Обаче културио тая свръх- 
оценка на художественитѣ постижения даде като 
плодъ нѣщо единствено по рода си — необикнове
на почить предъ всѣко художествено постижение, 
после чрезъ вѣковната опитность несравнена осве- 
доменость, а чрезъ нея и високо ниво въ всички 
културни области. Художникътъ всѣкога се чув
ствува тамъ най-добре и най поощренъ, дето е це- 
ненъ и дори надцененъ. Изкуството всѣкога достига
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своя връхъ тамъ, дето става жизнена потрѣбность 
за цѣлъ народъ. Така както Флоренция и Римъ 
презъ епохата на Възраждането привличаха къмъ 
себе си живописцитѣ и ги възпитаваха къмъ 
величие, понеже всѣки чувствуваше, че въ постоянно 
съревнование прсдъ цѣлото гражданство непрестан
но трѣбва да надминава е другитѣ и себе си, и му- 
зикантитѣ и актьоритѣ въ Виена съзнаваха своето 
значение за града. Въ Виенската опера, въ Бургтеа- 
търа нищо не се прощаваше; всѣка филшива нота 
веднага се забелязваше, всѣко погрѣшно начало, всѣ* 
ко съкращение се корѣше, и тоя контролъ се упра
жняваше не само на премиеритѣ чрезъ професионал* 
нитѣ критици, а и чрезъ будното ухо на цѣлата 
публика, изострено чрезъ постоянни сравнения. Д о 
като въ нравитѣ, въ политическитѣ и администра
тивни работи всичко вървѣше доста халтаво и добро- 
душно снизходително се прощаваше всѣка простъп
ка, въ изкуството нѣмаше никаква милость. Тукъ 
бѣ намѣсена честьта на града. Всѣки пѣвецъ, всѣ
ки актьоръ, всѣки музикантъ трѣбваше да дава не
прекъснато най-висшото, на което бѣ способенъ, 
иначе бѣ изгубенъ. Чудесно бѣше, да бъ д еш ъ  лю- 
бимецъ въ Виена, но не бѣше лесно, да останешъ 
лю бимецъ; не се прощаваше никакво отслабване. А 
съзнанието за постоянния и безмилостенъ надзоръ 
налагаше на всѣки виенски артистъ ла даде най- 
крайното и придаваше на цѣлия жипстъ чудно ниво. 
Всѣки отъ насъ придоби отъ младежкитѣ си го
дини строга, неумолима мѣрка за художественото 
постижение за презъ цѣлия си животъ. Който Оѣ 
позналъ въ операта Густавъ Малеровата иай-желѣз- 
на дисциплина и силата на размаха у филхармони- 
цитѣ, свързана съ най-строга точность, той и днесъ 
рѣдко ще се задоволи напълно отъ театрално или 
музикално изпълнение. Но чрезъ това се научихме, 
да бъдем ъ строги и къмъ себе си, за насъ остана 
като образецъ едно ниво, къмъ каквото се свиква.
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начевашиятъ художникъ въ малко градове на свѣ- 
та. Ала това знаниб за вѣрния ритъмъ и замахъ до
стигаше дълбоко надолу въ народа, защото дори и 
дрсбниятъ гражданинъ, който седѣше на чаша „но
во вино“, изискваше отъ оркестъра същ о тъй добра 
музика, както отъ гостилничаря добро вино; въ 
Пратера народътъ знаеше коя военна музика е най- 
добрата ; който живѣеше въ Виена, като че ли изъ 
въздуха всмукваше чувството за ритъмъ. И както 
тая музикалность се изразяваше у насъ писателитѣ 
въ особено изисканата проза, чувството за такгь  
проникваше при другитѣ въ държането имъ въ об
щество и всѣкидневния животъ. Виенчанииъ безъ 
чувство за изкуство, безъ радость отъ формата бѣ 
немислимъ въ тъй нареченото „добро“ общество, а 
дори и въ по-долнитѣ съсловия и най-беднитѣ до
биваха отъ пейзажа, отъ човѣчно приветливата сфе
ра известенъ инстинктъ за красота и човѣкъ не мо
жеше да б ъ д е  истински виенчанинъ безъ тая лю- 
бовь къмъ културата, безъ наслаждаващото се и 
същевременно провѣряващо чувство за тоя най- 
светъ разкошъ на живота.

За евреитѣ нагаждаието къмъ срѣдата на на
рода или на земята, всрѣдъ която живѣятъ, е не 
само външна предпазна мѣрка, а и дълбока вътрешна 
потрѣбность. Тѣхниятъ копнежъ по родина, по спо
койствие, по отмора, по сигурпость ги тласка да се 
нриобщятъ къмъ културата на околната срѣда. И 
сдвали нейде другаде — осветгь въ Испания презъ 
XV-вѣкъ — е било възможни такова приобщаване 
както въ Австрия, едвали е бивало другаде по-ща- 
стливо, по-плодоносно. О тъ повече отъ двестс го
дини заселени въ престолния градъ, евреитѣ срещ
наха тукъ  народъ, който гледаше леко на живота 
и бѣ с^лоненъ къмъ примиримость, въ който обаче 
надъ привидно халтавата форма живѣеше същ иятъ

з



34 СВЪТЪТЪ ОГЪ ВЧЕРА

дълбокъ инстинктъ за духовни и естетични цен
ности, каквито и за тѣхъ имаха най голѣмо значение. 
Ала тѣ намѣриха въ Виена и нѣщо повече, — а 
именно личназадача. Въ последното столѣтие изку
ството въ Австрия бѣ изгубило своитѣ стари тра
диционни пазители и закрилници: императорския 
домъ и аристокрацията. Докато въ осемнадесетия 
вѣкъ Мария Терсзия взе Глукъ за учитель по му
зика на дъщеритѣ си, докато Иосифъ II бѣ спорилъ 
като познавачъ съ  Моцартъ върху неговитѣ опери, 

’а Леополдъ III самъ компонираше, по-къснитѣ им
ператори Францъ II и Фердинандъ нѣмаха никакъзъ 
интересъ къмъ въпроситѣ на изкуството, а кайзеръ 
Францъ Иосифт?, който презъ осем десетгодишния си 
животь не бѣ челъ друга книга, освенъ армейския 
схематизъмъ, нито бѣ вземалъ друга въ ржка, проя
вяваше дори явна антипатия къмъ музиката. Сжщо 
и висшата аристокрация бѣ изоставила нѣкогашиото 
си поведение на закрилница; отминало бѣ вече слав- 
ното време, когато графоветѣ Естерхази даваха убѣ- 
жище на единъ Хайднъ, когато семействата Лобко- 
вицъ, Лински и Валдщайнъ се надпреваря ха да да- 
датъ първи въ свситѣ дворци Бетовеиовитѣ творби; 
когато една графиня Тунъ падна на колѣне предъ 
великия демонъ, умолявайки го, да не оттегля „ Фи
де лио“ отъ операта. Вагнеръ, Брамсъ, Иоханъ Щ раусъ 
или Хуго Волфъ не намираха вече ни най малка под
крепа при тѣ хъ ; гражданството трѣбваше да се на- 
мѣси, за да задържи филхармоничнитѣ концерти на 
старата висота, да осигури жиЕота на художницигѣ 
и скулпторитѣ, и евреитѣ бѣха горди, че можеха на 
първо мѣсто да работятъ съ другитѣ, за да се за
държи славата на виенската култура въ стария си 
блѣсъкъ. Тѣ открай обичаха тоя градъ и отъ все 
сърдце се бѣха заселили тукъ, чрезъ своята лю- 
бовь къмъ виенското изкуство обаче тѣ се почув
ствуваха пълноправни, истински виенчани. Въ обще
ствения животъ тѣ всжщность упражняваха нищожно
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влияние; блѣсъкътъ  на императорския домъ поста
вяше въ сѣнка всѣко частно богатство; висшитѣ 
постове въ държавното ржководство бѣха въ на
следени ржце, дипломацията запазена за аристокра
цията, армията и висшето чиновничество за старитѣ 
семейства; а епреитѣ дори и не се опитваха да на- 
хлуятъ въ тия привилегировани кржгове. Съ чув
ство на тактъ тѣ  почитаха тия традиционни приви
легии като естествени; спомнямъ си напримѣръ, че 
баща ми презъ цѣлия си животъ бѣ избѣгвалъ да 
вечеря въ голѣмия хотелъ Захеръ, ие отъ пестели- 
вость, тъй като разликата спрямо другитѣ голѣми 
хотели бѣше съвсемъ нищожна, но отъ вродено 
чувство за разстояние: би му се видѣло неприятно 
или неприлично да седи наредъ съ единъ князъ 
Шсарценбергъ или Лобковицъ. Само спроти изку
ството всички въ Виена се чувствуваха равноправни, 
понеже любовь къмъ изкуството тукъ  се смѣташе 
за общъ дългъ, и неизмѣримо е участието, което 
има еврейската буржоазия чрезъ своята подкрепа и 
насърдчение въ цѣлата виенска култура. Евреитѣ 
бѣха сжщинската публика, тѣ пълнѣха театритѣ и 
концертитѣ, тѣ купуваха книги и картини, посеща
ваха изложби и се проявяваха иавсѣкжде като на- 
сърдчители и предвестници на новото. Почти всички 
голѣми художествени сбирки на XIX в. бѣха обра
зувани отъ тѣхъ, само тѣ улесняваха почти всички 
художествени опити; безъ непрестанния, стимули- 
ращъ интересъ на еврейската буржоазия Виена, бла
годарение на отпуснатостьта на двора, на аристо
крацията и на християнитѣ-милионери, които се ин
тересуваха повече отъ ловъ и конски надбѣгвания, 
отколкото отъ изкуство, би останала въ художе
ствено отношение задъ Берлинъ, както Австрия по
литически задъ Германия. Който искаше да прокара 
въ Виена нѣщо ново, който търсѣше като гостъ 
отвънъ разбиране и публика, трѣбваше да се от
несе къмъ тая еврейска буржоазия; когато презъ
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антисемитското време се направи опитъ да се основе 
нѣкакъвъ тъй нарсченъ „националенъ“ театъръ, не 
се намѣриха нито автори, нито артисти, нито пу
блика; следъ нѣколко месеца „националниятъ“ теа
търъ рухна и тъкмо чрезъ тоя примѣръ стана явно, 
че деветь десети отъ това, което свѣтътъ  чествува 
като виенска култура на деветнадесетия вѣкъ, бѣ 
само култура, насърдчавана, подхранвана и дори съ з
дадена огъ  виенското еврейство.

Защото тъкмо презъ последнитѣ години — как
то въ Испания предъ същ ия трзгичеиъ край — ви
енското еврейство стана и въ художествено отно
шение продуктивно, наистина не по специфично еврей
ски начинъ, но като се вживѣ въ австрийското, въ 
виенското и му даде най-иитензивеиъ изразъ. Голд- 
маркъ, Густавъ Малеръ и Шьонбергъ станаха ме
ждународни образи въ творческата музика, Оскаръ 
Щраусъ, Лео Фалъ, Калманъ доведоха традицията 
на валса и оперетата до новъ разцвѣтъ. Хофман- 
сталъ, Артуръ Шницлеръ, Беръ-Хофманъ, Петеръ 
Алтенбсргъ дадоха на виенската литература евро
пейски рангъ, какъвто не бѣ притежавала нито при 
Грилпарцеръ и Щ ифтеръ; Зоненталъ, Максъ Райн- 
хардъ разнесоха славата на театралния градъ по 
цѣлия свѣтъ, Фройдъ и голѣмитѣ капацитети на 
науката привлѣкоха погледитѣ къмъ стария, про- 
чутъ университетъ — навсѣкъде, като архитекти, 
виртуози, живописци, режисьори, архитекти и ж ур
налисти, евреитѣ заеха въ духовния животъ на Виена 
неоспоримо високи и най-високи мѣста. Чрезъ своята 
гореща любовь къмъ тоя градъ, чрезъ волята си да 
се подравнятъ, тѣ  напълно се приспособиха и бѣха 
щастливи да служатъ на славата на Австрия; чув- 
ствуваха своето австрийство като мисия предъ свѣта 
и една хубава часть, ако не и по-голѣмата часть, 
отъ всичко онова, отъ което Европа и Америка днесъ 
се възхищаватъ като отъ изразъ на наново съжи
вена австрийска култура, е било създацеио отъ
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виенското еврейство, което чрезъ това даде едно 
най висшо постижение на своя хилядогодишенъ ду- 
ховенъ нагонъ. Една интелектуална енергия, която 
се бѣ лутала вѣкове, тукъ се свърза съ една вече 
поизморена традиция, подхрани я, оживи я, засили 
и освежи я съ нова сила и чрезъ неуморима бод- 
рость; едва следнитѣ десетилѣтия ще докажатъ, 
какво престъпление се извърши, когато се пом ъ
чиха насилствено да национализиратъ и провинциа- 
лизиратъ тоя градъ, чиято култура се състоеше 
тъкмо въ срещата на най-хетерогеннитѣ елементи 
въ тѣхната духовна свръхнационалиость. Защото 
геииятъ на Виена — единъ специфично музикаленъ 
— се проявява въ това, че хармонизира въ себе си 
всички народностни и езикови противоположности, 
неговата култура *бѣ синтезъ на всички западноевро
пейски култури; който живѣеше и работѣше тамъ, 
се чувствуваше свободенъ отъ тѣснота и предраз
съдъци. Никъде не бѣше по-лесно да бъдеш ъ  евро- 
пеецъ и азъ знамъ, че дължа до голѣма степень на 
тоя градъ, който още по времето на Маркъ Аврелий 
бѣ бранилъ римския, универсалния духъ, дето от 
рано се бѣхъ научилъ да обичамъ идеята за общно- 
стьта като най-върховната за моето сърдце.

Добре се живѣеше, леко и незагрижено се жи* 
вѣеше въ оная стара Виена и германцитѣ на северъ 
гледаха малко ядовито и презрително къмъ насъ, 
съседитѣ по Дунава, които не държаха строгъ редъ, 
а се наслаждаваха, ядѣха добре, радваха се на теа- 
търъ и пряздненства и правѣха къмъ това отлична 
музика. Вмѣсто нѣмската „работность", която въ 
края иа краищата вгорчаЕа и разбърква живота иа 
всички други народи, вмѣсто алчното желание да 
изпреварятъ всички други, въ Виена обичаха да си 
поприказватъ задушевно, да се срѣщ атъ и да оста- 
внть, безъ дп имъ се зловиди, всѣкиму своето. „Жн- 
вЬй и оставяй да ж ивѣятъ“ бѣ прочутиятъ влей-
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ски лршшипъ, който и днесъ още ми се струва по- 
хуманеиъ отъ всички категорични императиви. Той 
се наложи неудържимо въ всички срѣди; бедни и 
богати, чехи и нѣмци, евреи и християни живѣеха, 
въпрѣки случайни закачки, мирно едни до други, и 
дори и политическитѣ и социални движения бѣха 
лишени отъ оная страшна озлобеность, която про
никна следъ първата свѣтовна война въ кръвьта на 
времето. Въ старата Австрия се борѣха кавалерски, 
хулѣха се наистина изъ вестницитѣ и въ парламен
та, но следъ своитѣ цицероновски тиради същ итѣ  
тия депутати седѣха приятелски единъ до другъ на 
кафе или бира и си говорѣха на ти. Дори когато 
Люегеръ, водачътъ на антисемитската партия, стана 
кметъ на града, въ частнитѣ отношения не се из- 
мѣни нищо и азъ самъ трѣбва да призная, че нито 
въ училище, нито въ университета, нито въ лите 
ратурата не съмъ срѣщалъ ни най малката спънка 
или незачитане като евреинъ. Омразата отъ страна 
къмъ страна, отъ иародъ къмъ народъ, отъ маса 
къмъ маса още не се насаждаше всѣкидневно изъ 
вестницитѣ, не раздѣляше човѣкъ отъ човѣка и на • 
цията; онова стадно и масово чувство още ис бѣ 
ше толкова силно въ обществения ж и во тъ ; свобода 
въ частния животъ и дейность — днесъ едва мис
лима — бѣше нѣщо, което се разбира само по се 
бе си; търпимостьта не се смѣташе като днесъ за 
слабость и мекошазость, а се славѣше като етична 
сила.

Защото вѣкътъ, въ който бѣхъ роденъ и въз- 
питанъ, не бѣше вѣкъ на страсти. То бѣше уре- 
денъ свѣтъ съ ясни наслоявания и спокойни прехо
ди, свѣтъ безъ бързина. Ритъмътъ на новата ско- 
рость още не се бѣше препесълъ отъ машинитѣ, 
отъ автомобила, телефона, радиото, самолета върху 
човѣка, времето и възрастьта имаха друга мѣрка. 
Ж ивѣеше се по бавно и ако се опитамъ да възкре
ся ликмветѣ на вьзрасгнитѣ, които заобикаляха мое-
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то детинство, то хвърля ми се на очи, колко много 
измежду тѣхъ рано за дебеляха. Баща ми, чичовцитѣ 
ми, моитѣ учители, продавачитѣ въ магазинитѣ, 
филхармоницитѣ на подиума, тѣ всичкитѣ бѣха на 
чстиридесеть години „достойни“, коргтулентни мъже, 
втрвѣха бгвно, приказваха отмѣреио и гладѣха презъ 
време на разговоръ своитѣ добре гледани, вече про
шарени бради. Бѣлата коса бѣ само знакъ на до
стойнство и единъ „установенъ“ човѣкъ съзнателно 
избѣгваше ж естове!ѣ  и буйностьта на младитѣ ка
то нѣщо неприлично. Дори и когато още не бѣше 
на чстиридесеть години, не си спомнямъ баща ми 
нѣкога да се бѣ изкачвалъ бързо по нѣкоя стълба 
или изобщо нѣкога и нѣкъде да бѣше бързалъ. 
Бързината се смѣташе за нѣщо фино, тя дори б ѣ 
ше излишна, тъй като въ тоя буржоазно стабили
зира чъ свѣтъ никога не ставаше нищо внезапно; 
катастрофитѣ по периферията на свѣта не проник
наха презъ добре подплатената стена на „подсигу
рения“ животъ. Англо-буреката война, руско-япон
ската, дори балканската война нито на педя не се 
вмъкнаха въ съществуванието на моитѣ родители, 
които проаущаха известията отъ бойнитѣ театри въ 
вестника тъй равнодушно, както и спортната руб
рика. И наистина, какво ги засѣгзшг това, което 
ставаше въиъ отъ Австрия, какво промѣчяше то въ 
тѣхния ж ивотъ? Въ тѣхната Австрия нѣмаше въ 
онази тиха епоха никакви държавни преврати, ни
какви внезапни рутения на ценности; ако понѣкога 
цениитѣ книжа изгубѣха на борсата четири или 
петь процента, то вече говорѣха съ нзбърчено чело 
за „катастрофа“. Повече по навикъ, отколкото отъ 
истинско убеждение, се оплакваха отъ „тежкитѣ“ 
данъци, които всъщчость, сравнени съ тия следъ 
войната, бѣха само единъ видъ мтлъкъ бакшишъ на 
държ авата; нареждаха въ завещания най точно, какъ 
да се предпазятъ внуци и правнуци отъ всѣкакеа 
загуба въ състоянието, като че ли можеше да се
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гарантира чрезъ нѣкаква невидима полица сигур- 
ность срещу вѣчнитѣ сили, а между това живѣеха 
уютно и милваха дребнитѣ си грижи като послуш
ни домашни животни, отъ които човѣкъ всъщ- 
иость нѣма какво да се плаши. Затова всѣкога, ко
гато случаятъ ми тикне въ ръцетѣ  нѣкой старъ 
вестникъ отъ онова време и когато прочета трево- 
жиитѣ статии върху нѣкой изборъ на общински съ 
ветници, когато си припомня за драмитѣ въ Бург- 
театъра съ тѣхнитѣ дребнички проблеми или наши- 
тѣ младежки спорове върху съвсемъ незначителни 
въпроси, неволно се усмихвамъ. Колко миниатюрни съ  
били всичкитѣ тия грижи, колко закътано отъ вѣтъръ 
онова време! Онова поколѣние па моитѣ родители 
и дѣди случи по добре — то живѣ своя животъ тихо, 
право и ясно отъ единия карй до другия. И все пакъ 
незнамъ, дали да му завиждамъ за това. Защото тѣ  
живѣха въ полудрѣмка вънъ отъ всички истински 
горчивини, отъ коварствата и силитѣ на съдбата, 
отминаха край кризитѣ и проблемитѣ, които смаз- 
ватъ сърдцето, но същевременно величаво го раз- 
ширяватъ. Колко малко знаеха тѣ, замотани въ си- 
гурность, удобства и притежание, че животъ може 
да бъде  и свръхмѣрка и напрежение, вѣчиа из
ненада, откъсване отъ всѣка котва! Колко малко 
предчувствуваха, въ своя трогателенъ либерализъмъ 
и оптимизъмъ, че всѣки новъ день, който се разви- 
делява предъ прозорцитѣ, може да разбие живота 
ни! Дори и въ своитѣ най черни нощи тѣ  не може
ха да си въобразятъ, колко опасенъ може да стане 
човѣкътъ, нито пъкъ, колко сила има, да устоява 
на опасности и да превъзмогва изпитни. Ние, гоне
ни презъ всички бързеи на живота, изтръгнати отъ 
всички корени на нашата свързаность, почващи все 
наново, дето сме тласнати до нѣкакъвъ край, жер
тви, но и готовни слуги на непознати мистични 
сили, ние, за които спокойно удобство е станало 
митъ, а сигуриость детска мечта — ние лочувству-
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вахмс напрежението отъ полюсъ до полюсъ и тръп- 
китѣ на вѣчно новото въ всѣка клетка на тѣлото 
си. Всѣки часъ отъ нашитѣ години бѣ свързанъ съ 
свѣтовната сждба. Страдащи и пълни съ  радость, 
ние изживѣхме далеко надъ нашето собствено мъ
ничко сжществувание време и история, докато ония 
се ограничаваха само въ себе си. Всѣки отъ насъ, 
дори и най-нищожниятъ отъ нашия родъ, познава 
поради това хиляди пжти повече действителностьта, 
отколкото иай-мждритѣ между нашитѣ предци. Оба
че нищо не бѣ подарено, за всичко платихме цена- 
та напълно и въ брой.



УЧИЛИЩЕТО ВЪ МИНАЛИЯ ВѢКЪ

Съвсемъ естествено бѣше да ме изпратятъ 
следъ основпото училище въ гимназията. Въ всѣко 
зяможно семейство държаха на това, да иматъ 
образовани синове, учеха ги френски и английски, 
запознаваха ги съ  музика, вземаха имъ гувернантки, 
а после домашни учители, за да се научатъ на до
бри обноски. Обаче само тъй нареченото академич
но образование, което водѣше към ъ университета, 
придаваше въ онова време на „просвѣтенъ“ либе- 
рализъмъ пълна стойность; затова принадлежеше 
към ъ амбицията на всѣко „добро" семейство, попе 
единъ отъ  синоветѣ му да има нѣкаква докторска 
титла предъ името си. Тоя пжть до университета 
бѣше дъ л ъ гъ  и съвсемъ не розовъ. Петь години 
основно училище и осемь години гимназия трѣбва- 
ше да се изседатъ по дървеиитѣ чинове, всѣки день 
по петь-шесть часа, въ свободното време да се 
приготвятъ зададенитѣ работи, а свръхъ това и 
всичко, което „общото образование“ изискваше по
край училището — френски, английски и италиан
ски, „ж ивитѣ“ езици покрай класическитѣ, значи 
петь езика към ъ геометрията и физиката и остана- 
литѣ учебни предмети. Това бѣш е премного и ме 
оставаш е почти никакво мѣсто за тѣлесно разви
тие, за спортъ и разходки, а преди всичко за ра- 
дость и удоволствия. Смжтно си спомнямъ, че като 
седемгодишни деца трѣбваш е да учимъ и да пѣемъ 
въ хоръ нѣкаква пѣсень за „веселото, блажено д е
тинство“. Още ми звучи въ уш нтѣ мелодията на 
тая проста и наивна пѣсенчица, обаче нейпиятъ 
текстъ и тогава още мжчно мина презъ устнитѣ 
ми, а още по-малко проникна като убеждение въ 
сърдцето ми, защ ото всичкото мое ученичество бѣ-
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ше, ако трѣбва да призная честно, само постоянна 
скука и ядъ, засилвана отъ година на година чрезъ 
желанието, по-скоро да се избавя отъ  тая валцова 
мелница. Не мога да си спомня да съм ъ билъ нѣ- 
кога „веселъ“ или „блаж енъ“ въ онова мопотонио, 
безсърдечно и бездушно училище, което ни отравя
ше изъ основи най хубавото, най свободно време 
презъ живота, и дори признавамъ, че и днесъ не 
мога да възпра у себе си известна зависть, като 
гледамъ, колко по-щастливо, по-свободно и по-само- 
стоятелно може да се развиватъ децата въ тоя 
вѣкъ. Все още ми се вижда невѣроятно, когато на' 
блюдавамъ, колко непринудено, почти като съ  рав
ни се разговарятъ децата днесъ съ  своитѣ учители, 
какъ безъ страхъ бързатъ  към ъ училището, какъ 
могатъ да изповѣдватъ открито и въ кжщи и въ 
училището своитѣ желания и наклонности — сво
бодни, естествени, самостоятелни сжщества, докато 
ние трѣбваше, щомъ пристжпимъ въ омразната кж- 
ща, веднага да се свиемъ, за да не си блъснемъ 
челото о невидимото иго. Училището бѣ за насъ 
принуда, пустота, скука, мѣсто, дето човѣкъ трѣ б
ваше да усвои „науката за това, което не струва 
да се знае*, въ точно разпредѣлени порции, схола
стични и схоластнчно стъкмена материя, за която 
чувствувахме, че не може да има никакво отноше
ние към ъ реалното и към ъ нашия личенъ интересъ. 
Обучението, което ни налагаше старата педагогия, 
бѣш е тжпо, скучно, не зарадъ живота, а зарадъ 
самото него. Единствения, наистина окриленъ ща- 
стливъ моментъ, който дълж а иа училището, бѣ 
деньтъ, когато завинаги затворихъ вратата му 
следъ себе си.

Не че нашитѣ австрийски училища бѣха лоши. 
Напротивъ, тъй наречениятъ „учебенъ планъ“ бѣше 
грижливо изработенъ възъ  основа на вѣковна опит- 
ность и би могълъ да даде, ако се прилага живо, 
едно плодовито и доста универсално образование.
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Но тъкмо чрезъ точното планиране и сухата схема- 
тика самитѣ учебни часове ставаха страхотно сухи 
и безжизнени, нѣкакъвъ студенъ учебенъ апаратъ, 
който не се регулираше по индивида, а само по
казваше като автоматъ съ  числа „добъръ, удовле- 
творителенъ, слабъ“, доколкото бѣхме отговорили на 
.изискванията“ на учебния планъ. Тъкмо обаче това 
безсърдечие, това безличие и казарменото въ отно
шенията несъзнателно ни озлобяваха. Имахме да 
учимъ зададеното, изпитваха ни; презъ тия осемь 
години никой учитель нито веднажъ не попита, 
какво лично бихме желали да учимъ, липсваше всѣ 
ко поощрение, по каквото всѣки отъ  насъ тайно 
копнѣеше.

Тая трезвеность се изразяваше и външно въ 
нашата училищна сграда, една типична постройка 
за цельта, струпана преди петдесеть години — на
бързо, евтино и безидейно. Съ своитѣ студени, ло 
шо варосани ходници, низки класни стаи безъ  кар
тини или друга украса, която да радва окото, съ  
клозети, които омирисваха цѣлата сграда, тая учеб
на казарма приличаше на стара хотелска покъщ ни
на, която безброй хора с ъ  използували и безброй 
още ще използуватъ ; и днесъ още не мога да за
бравя онзи киселъ, мухлявъ мирисъ, който бѣ при- 
с ъ щ ъ  на тая сграда, както и на всички австрийски 
канцеларии, тоя мирисъ на претъпчени, препълнени, 
непровѣтряни стаи, който се полепяше първо по 
дрехитѣ, а после и по душата. Седѣхме по двама 
на низки дървени чинове, които ни изкривяваха 
гръбнака, и седѣхме, докато ни заболѣха коститѣ : 
зиме надъ книгитѣ ни блуж даеш е синкавата свѣт- 
лина на откритъ газовъ плам ъкъ; лѣте закриваха 
грижливо прозорцитѣ, да не може погледътъ замеч- 
танъ да се порадва на четвероъгълника синьо небе. 
Онова столѣтие още не бѣш е открило, че неофор
меното младо тѣло се нуждае отъ  въздухъ  и дви
жение. Д есеть минути междучасие въ тЬсния, сту-
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денъ ходникъ сс смѣтаха за достатъчни въ про
дължение на четири-петь часа неподвижно седене; 
два пжти въ седмицата ни водѣха въ гимнастиче
ската зала, за да тропаме безсмислено, при грижли
во затворени прозорци, по дъввения подъ, който 
при всѣка крачка дигаше облаци прахъ; съ  това 
се задоволяваше хигиената, държ авата бѣ изпълни
ла дълга си спроти „mens sana in corpore sano.“ 
Следъ години още, като минавахь покрай тая тжж- 
на, неприветлива клщ а, чувствувахъ нѣкакво облек
чение, че вече не съм ъ длъж енъ да влизамъ въ тоя 
затворъ на нашата младость, и когато се уреди 
праздненство по случай петдесетгодишнината на то
ва сияйно заведение, поканиха ме като нѣкогаш енъ 
блсстящ ъ ученикъ, да държ а търж ествената речь 
предъ министъра и кмета, но азъ  учтиво отказахъ. 
Нѣмаше за какво да бжда благодаренъ на това 
училище и всѣка такава дума би била лъжа.

И нашитѣ учители не бѣха виновни заргжж- 
ния ходъ на учебното дѣло. Тѣ не бѣха нито до
бри, нито лоши, не бѣха тирани, но отъ  друга стра
на не бѣха и услужливи другари, а жалки клет 
ници, робски свързани за схемата, за предписания 
отъ  властитѣ учебенъ планъ и трѣбваше да из- 
върш ватъ това, което имъ бѣше зададено, както 
пие нашето. И тѣ  бѣха — ние ясно чувствувахме 
това — сжщо тъй щастливи, когато по обѣдъ  уда- 
рѣше училищния звънецъ, който връщаше и на 
насъ и на тѣхъ  свободата. Тѣ не ни обичаха, не 
ни мразѣха, тъй като не знаеха нищо за насъ; 
следъ нѣколко само години тѣ  вече познаваха само 
малцина измежду насъ по и м е; споредъ тогаваш- 
ната учебна метода, бѣха длъжни само да устано- 
вятъ, колко грѣшки е направилъ „тоя ученикъ“ въ 
последната си работа; тѣ  седѣха горе на кате
драта, а ние долу, тѣ  питаха, а ние отговаряхме, и 
нѣмаше никаква друга връзка между насъ. Защ ото 
между катедрата и училищния чинъ, между види-
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митѣ горе и долу стоеше невидимата преграда на 
„авторитета“, която прѣчеше на всѣки досегъ. Би 
надхвърлило далеко правата, както и способностьга 
на учителя, ако би трѣбвало да гледа на ученика 
като на индивидъ, който изисква да се вникне по
вече въ неговитѣ качества или (което днесъ е съв- 
семъ естествено) да съставя наблюдателни опи
сания за всѣки ученикъ и неговитѣ заложби. О гъ  
друга страна всѣки частснъ разговоръ би намалилъ 
неговия авторитетъ, тъй  като такъвъ единъ би по- 
ставилъ насъ „ученицитѣ“ на равна нога съ него, 
„началството.“ Нищо не ми характеризира по ясно 
тоталната духовна и душевна раздалеченость, между 
насъ и нашитѣ учители, както това, че на всичкитѣ 
съм ъ забравилъ и имената и лицдта. С ъ фотогра- 
фическа острота паметьта ми съхранява още об
раза на катедрата и класната книга, въ която все 
се мучехме да надникнемъ, тъй като тя съдър  
жаше нашитѣ бележ ки ; виждам ь малкото червено 
тефтерче, въ което учителитѣ си вписваха бележ- 
китѣ, кжсия чергнъ моливъ, който вписваше чи
слата, виждамъ собственитѣ си тетрадки, усѣяни 
съ  поправкитѣ на учителя, правени съ  червено ма
стило, обаче не виждамъ нито едно единствено 
лице отъ тѣ хъ  всичкитѣ — може би, защ ото стоях
ме съ  сведени или равнодушни очи предъ тѣхъ.

Това неудоволствие отъ  училището не бѣше 
мое личпо становищ е; не мога да си спомня за ни
кой отъ  моитѣ другари, който да нс бѣ  чуаству- 
валъ съ  ядъ, че най-хубавитѣ ни интереси и намѣ- 
рения въ това мъчилище се спъваха и потискаха. 
Обаче едва по-късно разбрахъ, че тая беасърдчсна 
и бездуш на метода на нашето младежко възпита
ние ие произлиза отъ  небрежностьта на държав- 
нитѣ инстанции, но че въ нея се изразява едно 
опредѣлено, наистина грижливо скривано намѣрение. 
С вѣ тътъ  предъ насъ или надъ насъ, който бѣ  съ-
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срѣдиточилъ веичкитѣ свои мисли единствено вър
ху фетиша на сигурностьта, ие обичаше младежьта 
или по-скоро хранѣш е постоинно недовѣрие къмъ 
нея. Гордо съ  своя систематиченъ „напредъкъ*, съ 
своя редъ, бурж оазаото общество провъзгласи умѣ- 
рсность и удобство въ всички форми на живота 
като единствена ефикасна добродетель на човѣка; 
всѣка бързина трѣбваш е да се избѣгва. Австрия 
бѣш е стара държава, възглавявана отъ  единъ пре- 
старѣлъ монархъ, управлявана отъ  стари министри; 
държава, която бѣш е безъ  амбиция и чиято еднич
ка надежда бѣ, да се запази непокжтната въ евро
пейското пространство; млади хора, които по ин- 
стинктъ искагь  все бързи и радикални промѣпи, 
се смѣтаха поради това като опасенъ елем ентъ; 
който колкото е възможно по-дълго трѣбва да оста
не изключенъ или потиснатъ. Така, нѣмаше при
чина да ни правягь училищнитѣ години приятни; 
трѣбваш е да си заслужимъ всѣка форма на въз- 
ходъ първомъ чрезъ търпеливо чакане. Ч резъ  това 
постоянно оттикване назадъ степенитѣ въ възра- 
стьта добиваха стойность, съвсемъ различна отъ 
днешната. Единъ осемнадесетгодйшенъ гимиазистъ 
сс третираше като дете, наказваха го, ако го уло- 
вѣха нѣкога съ  цигара; той трѣбваш е послушно 
да дига ржка, ако иска да излѣзе отъ чина поради 
нѣкаква естествена нуж да; но и тридесетгодиш- 
наятъ мж ж ъ се смѣташ е за още не отърсило мъха 
си сжщ ество и дори на четиридесетгодишния се 
гледаше все още като на нс напълно зрѣлъ за от- 
говорно мѣсто. Когато веднажъ се направи едно 
изключение и Густанъ М алеръ на тридесеть и оссмь 
години се назначи за директоръ на прндворната 
опера, цѣла Виена се очуди и уплашено зашушука, 
че па такъвъ  младъ човѣкъ е повѣрень първия 
художественъ институтъ (съвсемъ забравяха, че 
М оцартъ на тридесеть и шесть години, а Ш убертъ 
на тридесеть и една бѣха вече завършили своята
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творба). Това педовѣрие, чс всѣки младъ човѣкъ 
„нс с съвссм ъ сигурснъ" царѣше тогава въ всички 
срѣди. М оятъ баща не би приелъ никога единъ 
младежъ въ своята кантора, и който имаше неща
стието да бжде младоликъ, навсѣкжде бѣ  длъж енъ 
да превъзмогва педовѣрие. Така, младостьта бѣше 
спънка въ всѣка кариера, а старостьта предимство. 
Д окато днесъ въ нашето напълно промѣнено време 
четиридесетгодишни правятъ всичко, за да изгле- 
ж датъ  като тридесетгодишни, а шестдесетгодишни 
като четиридесетгодишни, докато днесъ се насърд- 
чава и препоржчва младежка енергия, самоувѣре- 
ность и дейна сила, въ онзи вѣкъ на сигурностьта 
всѣки, който искаше да напредне, трѣбваш е да се 
замаскира по всѣки възмож енъ начннъ, за да из
глежда по старъ. Вестницитѣ прспоржчваха срѣд- 
ства, за да се ускори растежа на брадата, млади 
лѣкари, които току-що бѣха изкарали медицинския 
си изпитъ, носѣха голѣми бради и си слагаха, дори 
и когато за очитѣ имъ съвсемъ не бѣш е нуждно, 
златни очила, само да могатъ да направятъ впечат
ление на „опитни“ на своитѣ първи пациенти. Но
сѣха се дълги черни рединготи, вървѣш е се из- 
тежко и бавно, лека заобленость олицетворяваше 
желаната солидность, и който бѣше по-амбицио- 
зенъ, се мжчеше поне външно да се отърси отъ  
подозираната въ несолидность младежка външность. 
Още презъ ш естата или седмата учебна година ние 
се отказахме да носимъ училищни чанти, за да не 
се познава, че сме гимназисти и си служехме съ  
папки. Всичко, което днесъ ни се вижда като за 
видно притежание на младостьта, свежестьта, само
съзнанието, смѣлостьта, жизнерадостьта, се смѣ- 
таше отъ  онова време, устремено само къмъ „со- 
лидното“, като подозрително.

Само отъ  това странно становище ще може 
да се разбере, че държ авата използуваше училище
то като инструментъ за запазване на своя автори-



тетъ. Трѣбваше преди всичко да б ъ д ем ъ  възпита
ни да почитаме същ ествуващ ото като съвършено, 
мнението на учителя като безпогрѣшно, думата на 
бащата като безпрекословна, наредбитѣ на държ а
вата като важими абсолюгно и за цѣлата вѣчиость. 
Второ главно начало на оная педагогия, съ  което 
си служеха и въ семейството, се изразяваше въ 
това, че на младитѣ не биваше да се нрави всичко 
много удобно. Преди да имъ се прилнаятъ каквито 
и да е права, трѣбваш е да се научатъ, че иматъ 
длъжности. Преди всичко д ъ лгъ  на пълно покор
ство. О тъ самото начало трѣбваш е да ни се втъл- 
пи, че ние, които още нищо не бѣхме направили въ 
живота и не притежавахме никаква опитность, трѣб- 
па само да б ъ д ем ъ  благодарни за всичко, което ни 
се дава, да не предявяваме никакви изисквания, да 
не питаме и да не искаме. О тъ най ранне детство 
въ мое време се прилагаше глупавата метода на 
„сплашването“. Слугини и глупави майки плашеха 
три-четиригодишнитѣ деца, че ще дойде „стража- 
рьтъ", ако тѣ  веднага не се см и р ятъ ; като гимна
зисти ни се заканваха, когато донесѣхме лоша бе
лежка по нѣкой второстепенъ предметъ, че ще ни 
взематъ отъ  училище и ще ии пратятъ да учимь 
нѣкой занаятъ — най-лешата закана, която с ъ щ е
ствуваш е въ тоя буржоазенъ свѣтъ, понеже тя 
значеше връщане назадъ въ пролетариятз, а когато 
млади хора въ най-честна жажда за образование 
търсѣха отъ  голѣмитѣ да ги просвѣтятъ върху из
вестни сериозни съвремени проблеми, отпращаха ги 
съ високомѣрното „това още не разбираш ъ“. Тая 
техника се прилагаше н авсѣ къде — въ къщ и, въ 
училище и въ държавата. Не се уморяваха да птъл- 
пяватъ на младежа, че още не е „зрѣ лъ“, че не 
разбира нищо, че трѣбва само да слуш а и да вѣр- 
на, самъ обаче да не говори или пъкъ да противо
речи. Поради това, нсщастпиятъ учитель, който се-
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дѣш е горе на катедрата, трѣбваше да б ъ д е  нѣка- 
к ъ вь  недостижимъ идолъ и да ограничава цЬлия 
наш ь стремсж ъ и чувства върху „учебния планъ“. 
Дали се чувствувахме добре въ училище или не, 
бѣш е безъ  значение. Неговата истинска мисия бѣ- 
шс не да ни тласка напредъ, а да ни възпира, не 
да ни изгради вътреш но, а да ни нагоди но въз- 
можность по безъ съпротива към ъ подреденото цѣ- 
ло, не да повиши нашата енергия, а да я дисципли
нира и нивелира.

Т акъвь психологически или по-право непсихо- 
логнчески гнетъ върху младеж ьга може да упра
жни само два вида въздействие: да парализира или 
да стимулира. Колко „комплекси на малоценпость" 
даде тая абсурдна възннтателна метода, може да 
се проследи но акговетѣ  на психоаналитицитѣ; може 
би не е случайно, дето тоя комплексъ бѣ откритъ 
тъкмо отъ м ъж е, които бѣха минали презъ нашитѣ 
стари австрийски училища. Азъ лично дълж а на тоя 
гнетъ рано проявената страсть да б ъ д а  свободенъ, 
която у мене се изрази съ  страсть, каквато днеш 
ната младежь едвали познава, а освенъ това и 
омразата противь всичко авторитарно, всичко „от
горе“, която ме е придружавала презъ цѣлня ми 
животъ. Години иаредъ това неразположение cripo- 
ти всичко аподиктично и догматично у мене бѣш е 
само инстииктивно и вече бѣхъ забравилъ, отъ къде 
произлиза. Но когато веднажъ за една сказка ми 
бѣха избрали голѣмата аудитория на университета 
и азъ  изведнажъ открихъ, че трѣбва да говоря огъ  
катедра, докато слуш ателнтѣ седатъ долу по чиио- 
встѣ  точно тъй, както седѣхме нѣкога ние учени- 
цитѣ, мирно, безъ да говоримъ и възразяваме, об
хвана ме внезапно нѣкакво неприятно чувство. Спом- 
нихъ си, какъ бѣхъ страда тъ презъ ученическитѣ си 
години отъ такова недругарско, авторитарно, лок- 
тринерно говорене отгоре надолу, и ме обхвана 
а р а х ъ , че ще дсйствувам ь отъ  катедрата тъй без
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лично както нѣкогаж ъ нашигѣ учители върху насъ ; 
поради тая въздръж ка тази лекция излѣзе и най- 
лош ата презъ живота ми.

Д о четиринадесетата или петнадесетата годи
на вее още честно се справяхме съ  училището. 
Смѣехме се на учитслитѣ си, учехме съ  студено 
любопитство уроцитѣ. После дойде времето, когато 
училището само ни отегчаваше и безпокоеше. Единъ 
чуденъ фсиоменъ се извърши съвсем ъ безш умно: 
ние, които бѣхме влѣзли като десетгодишни деца 
въ гимназията, още презъ първитѣ четири отъ  на- 
шитѣ оссмь години духовно надхвърлихме учили
щето. Пнстииктивно чувствувахме, че не можемъ да 
научимъ отъ него нищо сжществено и че въ много 
предмети, които ни интересуваха, дори знагмъ по
вече, отколкото горкитѣ ни учители, които отъ сту
дентското си време вече никога не бѣха разгръщ а
ли по собственъ починъ нѣкаква книга. И друга 
едча противоположность ставаше отъ день на день 
по-явна: по чиноветѣ, по които всжщ иость седѣхме 
само съ нанталонитѣ си, не чувахме иищо ново или 
нищо, което ни се чинѣше достойн о да се знае, а 
вънъ имаше единъ градъ съ многолики подбуди, съ 
театри, музеи, книжарници, университетъ, музика, 
дето всѣки день носѣшс нови изненади. Така па
шата възпирана жажда, любопитството, което въ 
училището пе намираше никаква храна, се впуща- 
ше стрзстно към ъ всичко, що ставаше вънъ отъ 
училището. Най напредъ бѣха само двама или три
ма между насъ, които откриха у себе си такива ху
дожествени, литературни и музикални интереси, после 
дузина, а пай после почти всички.

Защ ото въодушевенисто у младнтѣ с единъ 
внаъ ивфекциозе.чъ феномеиъ. То се предава въ 
единъ класъ о гь  единъ ученикъ на другъ като 
шарка или скарлатина, и докато новопокръстоннтѣ 
тър .м тъ  въ детинско, суетно честолюбие да се н >д
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минатъ по възможности по скоро въ свонтѣ знания, 
тѣ  се тласкагъ взгимно напредъ. Повече или по- 
малко с иорздн това само случай, каква насока взе
ма тая страсти; яви ли се въ нѣкей класъ люби
тели на пощенски марки, то скоро цѣла дузина се 
обхващ ать отъ самцата лудости; ако трима бълну- 
ватъ за нѣкоя балерина, и другитѣ всѣки дени ще 
висятъ предъ вратата на операта. Три години следъ 
моя класъ се яви единъ, който бѣ полудѣлъ за 
футболъ, а класътъ  преди нашия се възхищаваше 
отъ Толстой или отъ социализма. Азъ попаднахъ въ 
единъ випускъ фзиатизиранъ за изкуството и това 
бѣ. може би, решаващо за цѣлия ходъ на живота ми.

Само по себе си, това въодушевение за теа
търа., литература и изкуство бѣш е въ Виена съв 
семъ естествено. Тукъ вестницитѣ отдѣляха особе
но мѣсто за всички културни събития, налѣво и 
надѣсно чувахме възрастнитѣ да спорятъ върху 
театъра и операта, въ всички книжарници бѣха 
изложени ликоветѣ на голѣмитѣ артисти; спор 
тъ тъ  се смѣташ е още за брутална работа, отъ 
която единъ гимназистъ трѣбва по-скоро да се 
срамува, а кинематограф ьтъ  съ  неговигѣ масови 
идеали още не бѣше изнамѣренъ. И въ к а щ и  н ѣ 
маше какво да се боимъ отъ съпротива; тсатъръ  и 
литература се броеха между .невиннитѣ* страсти, 
въ противоположности на картоигрането и приятел
ството съ момичета. Та нали и баща ми, като всич
ки виенски бащи, на млацини сл щ о  бѣ се възхища- 
вазъ  отъ  театри и съ  елчщия възторгъ бѣ приелт- 
егвувалъ па прслставянето на „Лоенгрипъ“ съ Ри- 
хардъ Вагнер ь, както ние на Рихард и Щраусови- 
тѣ  или Хауптманови премиери! Естествено бѣше, 
ние гимназисти да се блъскаме да приелтетвуваме 
на всѣка премиера; какъ би се срамували всѣки 
о ть  насъ, ако на следния день не би могълъ да 
докладва въ училището за всЗка подробности ? Ако 
пашигѣ учители не бѣха толкова равнодушни, то
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трѣбваш с да имъ сбгрне внимание, че всѣки сле- 
лобѣдъ  предъ нѣкоя голѣма премиера — за която 
оше отъ  три часа трѣбваш с да се прави опашка, 
за да се получагь едииственптѣ достжпни за насъ 
правостоящи мѣста — по единъ мистиченъ начинъ 
се разболѣваха две трети отъ ученицитѣ. При по- 
голѣмо внимание тѣ  би трѣбвало сжщо да о ткр и н п , 
че въ обвивката на лагинскитѣ ни граматики се 
криеха стиховетѣ на Рилке, и че ние използувахме 
тетрадкитѣ си по математика, за да преписваме пан* 
хубавитѣ стихотворения изъ заети книги. Всѣки 
лгнь изнамирахме по нѣкоя нова техника, за да из
ползуваме досаднитѣ учебни часове за нашето че
тиво ; докато учительтъ четѣше своята изтъркана 
лекция върху Ш илеровата „Наивна и сантиментална 
поезия“, ние четѣхме подъ чиновстѣ Ницше или 
Стриидбгргъ, чиито имена добриятъ старъ човѣкъ 
никога не бѣ  чувалъ. Нѣкаква треска ни бѣ обхва
нала, да знаемъ всичко, да познаваме всичко, което 
става въ всички области на науката и изкуството; 
следъ обѣдъ се тикахме измежду студентитѣ ьъ 
университета, за да слушаме лекциитѣ, — посещ а
вахме всички художествени изложби, ходѣхме въ 
анатомическитѣ зали, за да приежтетвуваме на ау-. 
топени, душехме нгвсѣкждс н по всичко съ  лю бо
питни ноздри. Вмъквахме се въ реиетициитѣ на 
филхармоницитѣ, ровѣхме се изъ стокитѣ иа антик- 
варнтѣ, провѣрявахме всѣки день нитринитѣ на кни- 
жарницнтѣ, за да знаемъ веднага, какво е излѣзло 
вчера. А преди всичко четѣхме, четѣхме всичко, 
което ни попадаше въ рлце. О гъ  всѣка общ естве
на библиотека вземахме книги, заемахме си едииъ 
па другъ каквото можехме да намѣримъ. Обаче на
шето най-добро образователно огнище, източникътъ 
за всичко ново оставаше кафенето.

За да се разбере това, трѣбва да се знае, че 
виенското кафене представлява нѣкаква особена ин
ституция, които не може да се сравни съ  никоя по-
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добна. То е единъ вмдъ демократиченъ клубъ, до- 
стж пенъ за всѣкиго срещ у една евтина чаша к е ф 1, 
дето всѣки гостъ за тая дребна лепта може да се
ди цѣли часове, да спори, да пише, да играе карти, 
да получава писмата си, а преди всичко да консу 
мира нсограниченъ брой вестници и списания. Всѣко 
по добро виенско кафене държеш е не само всички 
вестници, но и тия на германския Райхъ, френски, 
английски, американски и италиански, освенъ тоза 
всички по-важни литературни и удожествени спи 
самия на снѣта, като „Метеше с!г F rance“, „Neue 
ftunschau*. „Studio“ и „Burlington M agazine“. Така 
ние знаехме отъ  първа рАка всичко, което ставаше 
По свѣта, узнавахме за всѣка книга, която се поя- 
Ьяваше, за всѣко представление, кА дето и да с т а 
ваше то, и сравнявахме критикитѣ въ всички списа
ния ; нищо, може би, не допринесе толкова за инте
лектуалната подзижность и интернационалната осве- 
доменость на австриеца, както това, че може да се 
ориентира въ кафенето върху всички произшествия 
по свѣта тъй подробно и сАщевремеино да ги об- 
с а ж д п  въ приятелски крАгъ. Всѣки день седѣхме 
по часове там ъ и нищо не убѣгваш е отъ внимание
то ни. Защ ото, благодареш е не колективитета на 
нашитѣ интереси, ние следѣхме художественитѣ съ 
бнгин не съ две, а съ  лвадесеть и четиридесети очи; 
каквото иропуснѣше единъ, забелязваше го лругиятъ 
вмѣсто него, и тъй като ние съ  детинско самохвал- 
стно и съ  почти спортно честолюбие постоянно се 
стремѣхме да се иадминемъ въ нашитѣ знания върху 
новото и най новото, то се намирахме всащ ность  въ 
единъ вндъ постоянна треска по сензации Ако, на- 
примѣръ.спорѣхме за тогава още забранения Ницше, 
то се случваше нѣкой да спомене внезапно, че „ьъ 
идеята за еготизъма Киркегаардь вге пакъ го пре
възхож да.“ Веднага всички се разтревожваха. „Кой е 
тоя Киркегяардъ, за когото X. знае, а ние не змаемъ ?“ 
На следния день се втурвахме въ библиотеката, за
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да изровимъ книгитѣ на тоя забравенъ датски фи- 
лософъ, защ ото чувствувзхме като понижение да не 
зиаемъ нѣщ о чуждо, което другъ  нѣкой знае, тъ к 
мо последното, най новото, най екстравагантното, 
необикновеното, което никой още не бѣш е угьп- 
калъ. — преди всичко официалната литературна 
практика на нашитѣ почтени всѣкидневници! — б ѣ 
ше нашата страсть (на която азъ  лично служ ихъ 
още много години). Д а познавашъ тъкмо това, кое
то още не бѣ всеобщо признато, тежко достъпното, 
издигнатото, новото и радикалното — това предиз
викваше нашата особена лю бовь; за това нищо не 
бѣш е тъй скрито, тъй отстранено, та да не го из 
влѣче отъ  неговото скривалище нашето колективно, 
жадно любопитство. Стсфанъ Гсорге или Рилке на- 
примѣръ бѣха излѣзли по онова време въ издание 
по двесте или триста екземпляра, отъ  които едва 
три-четири си бѣха-шробили п ъть  към ъ Виена; ни
кой книжарь ги нѣмаше на складъ, никой отъ офи- 
циалнитѣ критици не бѣ споменалъ нѣкога името на 
Рилке. Но чрезъ чудото на волята ние знаехме всѣ- 
ки стихъ и всѣки редъ. Ние голобради, недорасли 
хлапета, които презъ деня трѣбваше още да седимъ 
по училищнитѣ чинове, съставяхме наистина иде
алната публика, за която може да мечтае единъ 
младъ писатель. Защ ото нашата способность да се 
ентусиазираме бѣш е безгранична; презъ учебнитѣ 
часове, по п ъ тя  за и отъ училище, въ кафенето, въ 
театъра, при разходки, ние полувръстни момчета ие 
вършехме нищо друго, освенъ да споримъ върху 
книги, картини, музика и философия; който рабо- 
тѣш е публично, било като актьоръ или диригентъ, 
който пишеше въ вестника или бѣ издалъ нѣкоя 
книга, стоеше като звезда на нашия небосводъ. 
Почти се уплашихъ, когато следъ години намѣрихъ 
въ Балзаковото описание на неговата младость из
речението: „Знаменититѣ люде бѣха за меие като 
боговетѣ, които не говорятъ, ие втрвятъ , не ядатъ
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като лругитѣ хора.“ Защ ото тъкмо тъй чувствувахме 
и ние. Ла видишъ на улицата Густавъ М алерь бѣ 
събитие, за което би могълъ да разказваш ъ на дру- 
гаритѣ си гордо като за личенъ триумф ъ; и коса
то като малко момче бѣхъ иредставенъ на Иоха- 
несъ Брамсъ и той приятелски ме потупа по рамо
то, нѣколко дена бѣхъ замаянъ отъ огромното съби
тие. Съ моитѣ дванадесеть години азь  наистина са 
мо много неточно знаехъ, какво е създалъ  Брамсъ, 
но вече самиятъ ф актъ на неговата слава, блѣ съкътъ  
па творчеството имаше потресающа сила. Една Ха 
уптманова премиера въ Бургтеатъра възбуждаш е, 
още цѣли седмици преди да почнатъ репетициигѣ, 
цѣлия нашъ класъ ; обикаляхме актьоритѣ и дрсб- 
нитѣ статисти, за да узнаемъ първи — преди други- 
тѣ ! — хода на действието и разпредѣлението на 
ролитѣ; ходѣхме да си стрижемъ коситѣ (не се 
стѣснявамъ да разкажа и нашитѣ глупости!), за да 
доловимъ пѣкоя тайна иовипа за Волтеръ или зо 
ненталъ, а единъ ученикъ отъ по-доленъ класъ бѣ 
особено котканъ отъ насъ по голѣмитѣ и подкуп- 
вапъ съ  разни любезности, само защ ото бѣше нле- 
меникъ на единъ инспе сторъ по освѣтлението въ 
операта, а понѣкога тайно ни промъкваше на сцена
та — на тая сцена, на която стъпвахме съ  трепегь 
по еиленъ отъ  тоя на Виргилий, когато се бѣ въз- 
йемалъ въ свещ енитѣ кржгове на рая. Лжчезарната 
сила на славата, пречупена дори и презъ седмократ- 
ния медий, бѣш е тъй голѣма за насъ, че една ба
бичка ни сс струваш е надземно слицество, само 
защ ото бѣше внучка на Фраицъ Ш убертъ, а лори 
и иа прислужника па И озефъ Каинцъ Гледахме съ 
почить, понеже имаше щ астието лично да бжде 
близо до тоя най любимъ и най гсниалепъ отъ всич
ки актьори.

Зная естествено и днесъ още точно, колко 
абсурдность се бѣ крила въ тоя бсзразборенъ ен-
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тусиазъмъ, колко чисто взаимно маймунство, колко 
само спортиа охота, да надхвърлиш ъ самъ себе си, 
колко детинска суетность, да се почувствувашъ 
високомѣрно издигнатъ чрезъ боравене съ изку
ството надъ еснафската околна срѣда на роднини 
и учители. Обаче днесъ още се очудвамъ колко 
много знаехме, ние млади момчета чрезъ това свръх
напрежение на литературната страсть, колко рано 
бѣхме раззили у себе си чрезъ това непрекъснато 
спорене и раздробяване критичната способность да 
различаваме. На седемнадесети години азъ  вече 
знаехъ не само всѣко стихотворение на Бодлеръ 
или Уолтъ Уитманъ, но дори знаехъ и наизустъ 
най значителнитѣ и мисля, че никога въ цѣлия си 
по-нататъшенъ животъ не бѣхъ челъ тъй интензив
но както презъ тия училищни и университетски го
дини. Познати ни бѣха имена, които едва следъ 
десетина години бѣха оценени, дори най ефимерното 
оставаше въ паметьта ни, понеже се сграбчваше съ  
такова усърдие. Веднажъ разказвахъ на моя ува
жа взнъ приятель Полъ Валери, колко старо с 
всжщность моето познанство съ  него и че преди 
тридесеть години вече бѣхъ  челъ и обичалъ сти
хове отъ него. Валери се засмѣ добродуш но: „Пе 
шарлатанствувайте, лрагий приятелю! М оитѣ стихове 
излѣзоха едва въ 1916 г.“ Обаче той се учуди, ко
гато съвсемъ точно му описахъ по цвѣ тъ  и фор- 
матъ малкото литературно списание, въ което бѣх
ме иамѣрили въ 1899 г. въ Виена неговитѣ първи 
стихове. „Но тогава едвали ги познаваше нѣкой 
въ П ариж ъ! ' каза той очуденъ, „какъ сте могли 
ла си ги доставите въ В иена?“ — Точно тай, както 
вие като гимназистъ въ вашия провинциаленъ градъ 
стиховс гѣ на Маларме, кои го официалиата литера
тура същ о не познаваше, — му отговорихъ азъ. Той 
се съгласи: „М лааитѣ си откриватъ своитѣ писа
тели, понеже искатъ да си ги откриятъ.“ И наисти
на, ние надушвахме вѣтъра, преди да мине презъ
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границата, понеже живѣехме непрестанно съ  напре
гнати ноздри. Ние намирахме новото, понеже го ис
кахме, понеже гладувахме за нѣщо, което прина
длежеш е на насъ и само на насъ, не иа свѣта на 
нашитѣ бащи, не на околната срѣда. М ладежьта 
притежава като известни животни нѣкакъвъ превъз 
ходенъ инстинктъ за промѣни на времето, и така 
нашето поколѣние усѣщ аш е, преди още да зпаятъ 
нашитѣ учители и университетитѣ, че нѣщо въ 
схващ анията на изкуството свърш ва заедно съ  с т а 
рия вѣкъ, че започва нѣкаквя революция или попе 
преоценка на ценноститѣ. Д обритѣ солидни май
стори отъ  времето на нашитѣ бащи — Готфридъ 
Келеръ въ литературата, Ибсенъ въ драматпката, 
И оханесъ Брамсъ въ музиката, Л айблъ въ живо- 
письта, Едуардъ Хартманъ въ философията — спо- 
редъ насъ носѣха въ себе си цѣлата предпазли- 
вость на вѣка на сигурностьта, но не ии интересу
ваха повече, въпрѣки своето техническо и духовно 
мзйсторство. Инстинктивно чувствувахме, че тѣх- 
ниятъ хладенъ, въздърж анъ ритъмъ е чуж дъ на 
тоя на нашата неспокойна кръвь и не е вече въ 
хармония съ  ускореното темпо на времето. Тъкмо 
сега живѣеше въ Виена най-бурния лухъ  на по- 
младото нѣмско поколѣние, Херманъ Баръ, който 
яростно се биеше за всичко ставащ о и идващ о; съ 
негова помощь се откри въ Виена „Сецесионътъ“, 
който изложи, за уж асъ на старата школа, импре- 
сиониститѣ и поантилиститѣ отъ Парижъ, М ункъ 
отъ Норвегия, Ропсъ отъ Белгия и всички екстре
мисти, а съ  това се проби пжть за тѣхнитѣ непри
знати предходници — Грюневалдъ, Греко и Гойя. 
И зведнаж ъ научавахме новъ начинъ да гледаме, въ 
музиката долавяхме нови ритми и багри чрезъ Му- 
соргски, Дебюси, Щ раусъ и Ш ьонбергъ; въ лите
ратурата нахлу реализъм ъгъ съ Зола, Стриндбсргъ 
и Хауптманъ, славянската демония съ  Достоевски, 
една досега неизвестна възвишеиость и изтънче-
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ность на лиричното словесно изкуство съ  Всрленг, 
Рембо, Мзларме. Ницше революционизира филосо
ф ията; една no-смѣла, по-свободна архитектура въз
вести вмѣсто класицистичната предовареность без 
орнаментната целесъобразна сграда. С тариятъ удо- 
бепъ редъ изведняжъ се наруши, нормитѣ на „есте 
тически красивото“, които досега се смѣтаха за 
безчогрѣшни, бѣха подхвърлени иа ировѣрка и д о 
като официалнитѣ критици на нашитѣ „солидни“ б у р 
жоазии вестници се ужасяваха отъ  често дръзкитѣ 
олиги и търсѣха да смекчатъ неудържимия порой 
съ  думи като „декадентско“ или „пнархнсткчно“, 
младитѣ съ  възторгъ ни тласкаха тамъ, дето въл- 
нитѣ най буйно се пѣнѣха Ние чувствувахме, че 
почва време за насъ, нашето време, въ което мла- 
достьта най-после щ ѣш е да получи правата си. Та
ка нашата неспокойно търсещ а и следещ а страсть 
т в е я н а ж ъ  доби см исълъ: ние, младежитѣ на учи- 
лшцната пейка, можехме да участвуваме въ тия 
буйни, често заинатени сражения за новото изкуст
во. К ъдето  се правѣше н ѣкакгвъ  експериментъ, 
като нѣкакво представление на Ведекиндова драма, 
четене на нова лирика, ние непремѣнно присътстну- 
взхме не само съ цѣлата си душа, но и съ  р ъц етѣ  
си. Вѣхъ свидетели, какъ при една премиера на 
една отъ  младеж китѣ атонялни творби на Арнолдъ 
Ш ьонбергъ, едииъ господинъ силно ззсъска и за- 
подсвирка. а моягъ приятель Буш бехъ му удари 
една съ щ о  тъй  силна плесница. Н авсѣкъде ние 
бѣхме преднитѣ и ударни части на всѣко ново из
куство, само защ ото бѣше ново, само защ ото ис
каше да промѣни свѣта за пасъ, чий го оедъ бѣш е 
да живѣемъ живота си, защ ото чувствувахме „nostra 
res agitur.“

Но и друго въ тона ново изкуство ни инте
ресуваше и обайваше — именно това, че то бѣш е 
почти изключително изкуство на млади хора. Въ 
покопѣнието на нашитѣ бащи единъ поетъ или му-



зикангъ ставаше именитъ едва следъ  като се 65-ше 
„провѣрилъ“, следъ като се бѣш е нагодилъ къмъ 
спокойната, солидна насока на вкуса на буржоаз 
ното общество. Всички мжже, които ни бѣха учи
ли да почитаме, се държ аха почтено. 'ГѢ посѣха 
свонтѣ хубави прошарени бради и поетични кади
фени куртки — Вилбрандтъ, Еберсъ, Д анъ, П аулъ 
Хойзе, Лсибзхъ, тия днесъ отдавна забравени лю 
бимци на онова врем е; фотографирваха се са. зами- 
сленъ погледъ, все въ „достойна“ и „поетична“ 
стойка, държ аха се като дворцови съветници и пре
възходителства и биваха като тия кичени съ  ордени. 
Млади поети,' обаче, художници и музиканти се 
вземаха подъ внимание въ най добрия случай само 
като „надеждни таланти“ ; едно положително при
знание за сега имъ се отказваш е; защ ото оная епо
ха на предпазливостьта не обичаше да оказва бла 
говолсние, преди човѣкъ да се е проявилъ чрезъ 
дългогодишни „солидни“ постижения. Новитѣ поети, 
музиканти, художници обаче бѣха всичкитѣ млади: 
Герхартъ Хауптмаиъ, изпъкналъ внезапно изъ пълна 
неизвестность, завладѣ вече като тридссетгодиш енъ 
нѣмската сц ен а; Стефанъ Георге, Райнеръ Мария 
Рилке по на двадесеть и три години — слелова 
телио, прели човѣкъ, споредъ австрийскитѣ закони, 
да б л д е  обявенъ за пълнолѣтенъ — литературна 
слана и фанатични последователи. Въ нашия соб- 
ственъ града, въ една само иощь изникна групата 
„млада Виена“ съ  А ртуръ Ш ницлеръ, Херманъ 
Баръ, Рихардъ Беръ — Хофманъ, П етеръ Алтенбергъ, 
у кои тс намѣри за иръвъ плеть европейски изразъ 
специфично австрийж ата култура. Ала преди всичко 
ни обайваше, прелъстяваше, опияняваше и въоду
шевяваше чудниятъ и еднократенъ феноменъ Xvro 
Хсфмансталъ, у когото нашата младость виждаше 
да се въплошавата. ме само нейпитѣ най висши ам
биции, но и абсолютиото поетично съвърш енство и

е;о свътътъ оть в ч е р а



то въ образа in  единъ, който бѣш е почти на с ъ 
щата вьзрасть съ насъ.

М ладиятъ Хофмансталъ е и остава паметенъ 
като едно отъ голѣмитѣ чудеса на ранно съ въ р
шенство. Въ свѣтовната литература нознавзмъ само 
пра Рембо и Кнтсъ при такава младость такава 
безпогрѣшность въ овладѣвянето на езика, такава 
широта на идейната скриленость, такава пропитость 
съ  поетична материя до въ най случайния редъ, 
каквито се проявяваха въ тоя великъ гений, впи- 
салъ името си още на ш естнадесетата или седем
надесетата си година чрезъ незаличими стихове н 
до днесъ ненадмината проза въ вѣчнитѣ анали на 
иѣмския езикъ. Неговото внезапно начало, което 
бѣш е слщ евремено и съвърш енство, бѣш е фено- 
менъ, какъвто едвали се повтаря въ едно поко
лѣние. Като на почти свръхестествено ст битие му 
се чудиха поради това всички ония, които най на
предъ узнаха за невѣроятпото на това явление. 
Херманъ Баръ ми е разказвалъ често за своето 
очудване, когато получилъ за списанието си една 
статия отъ  иѣкой си нему неизпестенъ „Лорисъ“ — 
публикация подъ собствено име въ гимназията нс 
се позволяваш е; никога не билъ получавалъ между 
всичкитѣ приноси нзъ цѣлия свѣ тъ  работа, която 
да пръска като съ  лека ржка такова мисловно бо
гатство въ така окриленъ, благороденъ езикъ. Кой 
с Лорисъ, кой е тоя непознатъ, питалъ се той. Си- 
гурно нѣкой старъ човѣкъ, който година слеаъ  го 
дина бѣ трупалъ мълчаливо своитѣ познания и от- 
глеждалъ въ тайнствена килия вай сюблимнитѣ 
есенции на езика до почти сладострастие магия. 
И такъвъ единъ мждрецъ, такъвъ  единъ богопо- 
мззанъ поетъ да живѣе въ слщ и я градъ, а той да 
нс е чулъ за него! Баръ писалъ веднага па непо
знатия и уговорилъ среща съ  него въ прочутото 
кафене Гринщайдлъ, главиата квартира на младата
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литература. И зведнажъ се приближилъ до масата 
му съ  бързи, леки крачки единъ сгроснъ, още го 
лобрядъ гимназистъ и казалъ съ  тъиъкь, още ио 
напълно пречуиснъ гласъ кжсо и реш ително: „Хиф- 
мансталъ! Азъ съмъ Л ори съГ  Следъ години още, 
когато разказваше, колко билъ емтянъ, Баръ би
ваше обхпанатъ отъ  вълнение. Най напредъ не ис- 
калъ да вѣрва. Гимназистъ, комуто да е прислщ о 
такова изкуство, такъвъ далеченъ и д ьлбокъ  по- 
гледъ, такова замайващо познание нз живота преди 
живота! Почги сж щ ото ми разказа Артуръ Шниц- 
леръ Той бѣш е тогава лѣкарь, тъй като нървитѣ 
му литературни успѣхи още не му осигуряваха жи
вота, обаче се смѣташе за глава ьа „младата Виспа“, 
а по-младитѣ на драго сърдцс се обръщ аха към ъ 
него за съ ветъ  и преценка. При случгйии познати 
срещ иалъ високо израслия младъ гимназистъ, кой
то му обърналъ внимание съ  ума си и когато тоя 
гимназистъ си измолнлъ благоволението да му про
чете едно малко театрално парче въ стихове, той 
го поканилъ въ бекярското си жилище, разбира се 
безъ голѣми очаквания, мислейки си, че ще е само 
нѣкакво ученическо произведение, псевдокласичмо 
и сантиментално. Поканилъ и нѣколко приятели. 
Хофмансталъ се явиль въ к-ъси, момчешки панта
лони, малко смутенъ и нервеиъ, и почналъ да чете. 
„Следъ нѣколко минути“, разказваше ми Ш пкцлерь, 
„ние внезапно се вслушахме по внимателно и поч 
пяхме да размѣняме очудени, почти изплашени по
гледи. Стихове съ  такова съвършенство, съ  такива 
безпогрѣшна пластика, съ  такава музикална про- 
чувственость не бѣхме чували никога отъ  никой 
жнвъ, не бѣхме смѣтали, отъ Гьоте насамт, за въз
можни. Но още по-чудно отъ това единствено и 
отъ тогава отъ никого не постигнато майсторство 
на формата бѣ  познанието на с в ѣ т а ; при такова 
момче, което презъ допя седѣш с по училищнитѣ 
чинове, то можеше да произлиза само отъ  магиче
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ска интуиция." Когато Хофмаисталъ свърш илъ, 
всички останали пѣми. „Имахъ чувството“, разказ
ваше Ш ницлеръ, „чс за  пръвъ пжть срѣщ амъ въ 
живота си истински гений.“ Който на ш естиадесеть 
години почва така — или по-скоро не почва, а вече 
с съвърш снъ въ своето начало — трѣбва да бжде 
братъ па Гьоте и Ш скспиръ. И наистина, съвч р- 
шснството изглеждаш е все повече да се усъвър 
шенстг.уна: следъ това първо парче въ стихове 
„Вчера“ дойде грандиозниятъ откж съ „Смъртьта на 
Тицианъ“, въ който нѣмски езикъ се възйе до ита
лианско благозвучие, после стихотворбитѣ, отъ  кои
то всѣко бѣш е за насъ събитие и които и диесъ 
ощ е знамъ дума по дума и аи зу стъ ; после малкитѣ 
драми и ония статии, които съдърж аха въ сбита 
форма такова безпогрѣшно чувство за формата и 
толкова богатство на знания, толкова широта на 
погледа. Всичко, което пишеше тоя гимназистъ, тоя 
студентъ, бѣш е крнсталъ, освѣтенъ отвжтре, сж- 
щевремено пламтящ ъ и тъменъ. С тихътъ, прозата 
се огъваха въ неговитѣ ржце като восъкъ отъ  
Химетосъ; чрезъ нѣкакво неповторимо чудо всѣко 
произведение имаше истинската си мѣрка, нищо въ 
по малко или въ по много; навсѣкждс се чувству
ваше, че нѣщо непонятно, несъзнателно трѣбва да 
го е направлявало тайнствено по тия пжтища къмъ 
висини, въ които досега никой не е стжпЕалъ.

Едва мога да предам ь, какъ ни обайваше та- 
къвъ  феноменъ, насъ, които сс бѣхме възпитали, да 
подушваме ценноститѣ. Защ ото какво по опияняващо 
може да се случи на едно младо поколѣние отъ  
това, да знае близо до себе си родения, чистия, сю- 
блимния поетъ, когото човѣкъ си представлява само 
въ легендарнитѣ форми на единъ Хьолдерлинъ, Китсъ 
или Леопарди, непостижимъ, полусънъ или полуви- 
дение ? Затова си спсмиямъ тъй  ясно за деня, ко
гато видѣхъ за първи пжть Хофмаисталъ in persona, 
^ з ъ  бѣхъ на ш естиадесеть години и тъй  като съ
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алчность следѣхме всичко, което правѣше тоя нашъ 
идеаленъ менторъ, развълнува ме извънредно една 
малка, потулена бележка въ вестника, която съоб
щаваше, че той ще държи сказка върху Гьоте въ 
„Научния К лубъ“. За насъ бѣ необяснимо, че та- 
к ъ вь  гений ще говори въ такава скромна р ам ка ; 
въ нашето ученическо обожание очаквахме да бжде 
претъпкана най-голѣмата зала при публично появя
ване на Хофмансталъ. Обаче при тоя случай забе- 
лязахъ, колко много ние, малкитѣ гимназисти, бѣхме 
изпреварили въ нашата преценка, въ нашия инстинктъ, 
и тукъ  проявилъ се като вѣренъ, широката публика 
н официалната критика. Около десеть дванадесеть 
слушатели се бѣха събрали въ тѣсната зала: из- 
лишно бѣше, следователно, дето бѣхъ отишелъ по- 
ловинъ часъ по рано, за да намѣря мѣсто. Чакахме 
нѣкое време, после изведнажъ единъ строенъ мо- 
мъкъ се запжти презъ нашитѣ редове къмъ катед
рата и започна тъй неиадѣйно, че едва имахъ време 
да го разгледамъ. Съ мекитѣ си, още неоформени 
мустачки и гъвкавата фигура Хофмансталъ изгле- 
ждзше още по-младъ, отколкото очаквахъ. Остро 
профилираното му, малко италианско мургаво лице 
изглеждаше нервно напрегнато; това впечатление се 
засилваше и чрезъ безпокойството на много тъм- 
нитѣ, кадифяни, но силно кжсогледи очи. Като плу- 
вецъ въ добре познати вълни, така и той се хвърли 
съ единъ тласъкъ въ речьта, и колкото повече го- 
ворѣше, толкова по свободни ставаха движенията 
му, толкова по сигурно неговото д ъ р ж а н е ; едва на- 
влѣзе въ духовния елементъ, облада го (това по- 
късно забслязахъ и въ частни разговори) вмѣсто 
началното смущение, чудна лекота и окрилсность, 
както всѣкога става при вдъхновения човѣкъ. П ри 1 
нървитѣ изречения забслязахъ, че гласътъ му не е 
хубавъ и понѣкога се пресича въ фалцетъ, но скоро 
словото му ни отнесе тъй високо и свободно, че 
вече не забелязвахме нито гласа му, нито дори лц
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цето му. Той говорѣше безъ ръкописъ, безъ бе
лежки, може би, безъ да се готви точно, обаче всѣко 
изречение добиваше изъ вълшебното чувство за 
форма съвършена закръгленость. Ослѣпително се 
разгръщаха най-смѣлитѣ антитези, за да се разре- 
шатъ въ ясни и неочаквани формулировки. Налагаше 
се чувството, че предлаганото е само случайно пръс
нато отъ нѣкакво по голѣмо изобилие, че той, окри- 
лснъ както бѣше и възйетъ въ по висши сфери, би 
могълъ да говори оше цѣли часове така, безь  да 
обеднѣе или понижи нивото си. И въ частенъ раз- 
говоръ по късно изпитгхъ вълшебната сила на тоя 
„изобретатель на плавната пѣсень и искрящия диа- 
л огъ“, както го наричаше Стсфвнъ Георге; той бѣше 
неспокоенъ, чувствителенъ, често намусенъ и нер- 
венъ въ частнитѣ отношения и не бѣше лесио да 
се доближи човѣкъ до него. Въ момента обаче, ко
гато се заинтересуваше за иѣкоя проблема, той 
пламваше и увличаше всѣко препис въ нему присъ
щата и само за него достижима сфера. Освснъ съ 
Валери, който мислѣше по умѣрено, по-кристално, и 
съ буйния Кайзерлингъ, никога не бѣхъ водилъ раз- 
говоръ на подобно духовио ниво като съ него. Въ 
тия истински вдъхновени моменти всичко биваше 
предметно близо до неговата демонично будна па- 
меть, всѣка книга, която бѣше челъ, всѣка картина, 
която бѣ  видѣлъ, всѣки пейзажъ. Една метафора 
сс свързваше съ другата тъй естествено, като ръка  
съ ръката, перспективи изпъкваха като внезапни ку
лиси задъ хоризонта, който ми*лѣхме вече за затво- 
ренъ, въ оная сказка, а после и въ частни разговори 
чувствувахъ при него полъха на онова, което не 
може напълно да се схване* съ разсъдъка.

Въ известенъ смисълъ Хофмансталъ нс надми
наваше повече еднократното чудо, което бѣше отъ 
шестнадесетата до двадссеть и четвъртата си го 
лина. Възхищавахъ се нс по-малко отъ  много негови

5
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по късни творби, отъ  всликолепнитѣ статии, отъ от
къслека „Анцреагь“, това торсо на, може би, най* 
хубавия романъ на нѣмски езикъ, и отъ известни 
части на неговитѣ драми ; обаче съ неговата по-силна 
споеность съ реалния театъръ и интсреситѣ иа не
говото време, съ ясната съзнателность и амбицира 
ность на неговитѣ планове се изгуби доста много 
отъ  чистото вдъхновение на ония първи момчешки 
творби, а заедно съ него и отъ  омаята и екстаза 
на нашата собствена младость Съ магическото зна
ние, което е присъщо на невръстнитѣ, ние предва
рително знаехме, че това чудо на нашата младость 
е неповторимо и безвъзвратно въ нашия живогь.

Балзакъ бѣ представилъ по несравненъ пачипъ, 
какъ Наполеоновиятъ примѣръ електризира цѣло едно 
поколѣние въ Франция. Ослѣпителниятъ възходъ иа 
малкия поручикъ Бонапартъ до императоръ на свѣта 
за него не значеше само тържество на една лич- 
ность, но победа на една идея. Д а  не б ъ д еш ъ  ро- 
денъ като принцъ и все пакъ рано да си извоювашъ 
мощь, да пронзлизашъ отъ какво да е дребно и дори 
бедно семейство, и все пакъ да б ъ д еш ъ  на дваде- 
ссть и четири години генералъ, на тридсссть вла- 
стелипъ на Франция и на цѣлия свѣтъ — тоя ус- 
пѣхъ тласна стотина нзъ тѣхнитѣ дребни пргчреенн 
и провинциални градове въ нѣкакво засилено често
любие, създаде генералитѣ на великата армия и ге- 
роитѣ и аривиститѣ на „Човѣшката Комедия". Единъ 
младежд., който е постигналъ въ която и да било 
область непостижимото, насърдчава всички млади 
около себе си и следъ себе си само чрезъ факта 
на своя успѣхъ Въ тоя смисълъ Хофмансталъ и 
Рилке означаваха необикновенъ потикъ за нашата 
още не прекипѣла енергия. Безъ да се надѣваме, 
че нѣкой отъ  насъ би могълъ да повтори чулото 
Хофмансталъ, насърдчавахме се все пакъ чрезъ чисто 
тѣлесното му съществувание. То доказваше просто
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оптически, чс и въ наше време, въ нашия градъ, въ 
нашата срѣда поетътъ е възможенъ. И неговиягъ 
баща, банковъ директоръ, произхождаше изъ сжщия 
еврейско буржоазенъ строй като насъ другитѣ, ге- 
миятъ бѣ израсълъ въ подобна кжща като насъ, съ 
сжщата покъщнина и сжщия съсловенъ моралъ; 
бѣ ходилъ въ ежтцо такава безплодна гимназия, бѣ 
седѣлъ на сжщитѣ дървени чинове и училъ по сж 
щитѣ учебници; сжщо тъй нстърпеливъ като насъ, 
тъй встрастенъ за всички духовни ценности; и ето 
че му се бѣше удало, още преди да съдере панта- 
лонитѣ си по тия чинове, да превъзмогне тѣснотата, 
града и семейството чрезъ тоя възйемъ към ъ  без
граничното. Чрезъ Хофмансталъ ни се показа тъй 
да се каже ad oculos, че е възможно и въ наше време, 
дори и въ затворническата атмосфера на една ав
стрийска гимназия да се създаде нѣщо поетично, 
поетично съвършено. Бѣше възможио дори-— каква 
огромна примамка за момчешката душа! — да бж- 
деш ъ вече печатанъ, хваленъ и знаменитъ, докато 
още въ кжщи и въ училище те смѣтатъ за полу- 
връстно, незначително сжщество.

Рилке сжщо значеше за насъ насърдчение отъ 
другъ видъ и допълняше нѣкакси успокоително 
Хофмансталовото. Защото да се съперничи съ Хоф
мансталъ, би се видѣло и на най-смѣлия между 
насъ като богохулство. Ние знаехме: той е непо
вторимо чудо на рано узрѣло съвършенство и ко
гато ние шестнадссетгодишнитѣ сравнявахме нашитѣ 
стихове съ  прочутитѣ, които той бѣ написалъ на 
сжщата възрасть, изплашвахме се ;  сжщо тъй се 
чувствувахме засрамени въ нашето знание предъ 
орловия полетъ, съ  който той още въ гимназията 
бѣ  пребродилъ духовното мирово пространство. Рил
ке напротивъ бѣ почналъ, наистина сжщо тъй рано, 
на седемнадесеть или оссмнадесеть години, да пише 
и печата стихове. Обаче, сравнени съ  Хофманстало- 
витѣ, а дори и взети сами, тѣ бѣха незрѣли, детин
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ски и наивни и само сиизхожденисто може да от
крие у тѣ хъ  следи отъ  талантъ. Едва малко-по-мал
ко, на двадесеть и две или три години, тоя чуденъ, 
отъ  насъ безмѣрно обичанъ поетъ започна лично да 
се оформя. Това бѣше за насъ огромна утеха. Мо
жеше следователно да не бждешъ още въ гимна
зията съвършенъ като Хофмансталъ, но да се лу- 
таш ъ като Рилке, да се опитвашъ, да се оформяшъ, 
иовишавашъ. Не трѣбваше веднага да се отчайвашъ, 
че пишешъ за сега незрѣли и неотговорни работи, 
защото, може би, да се повтори и у тебе вмѣсто 
чудото на Хофмансталъ по тихия, по-нормаленъ въз- 
ходъ на Рилке.

Защото само по себе си сс разбираше, че ние 
всички отдавна бѣхме почнали да пишемъ, да съчи
няваме стихове, да рецитираме и да свиримъ; всѣ- 
ко пасивно становище е само по себе си неестест
вено за младежьта, понеже прислщо е на нейната 
природа не само да приема впечатления, но и про- 
дуктивно да имъ отвръща. Да се обича театъра 
значи за младитѣ, ако не друго, то да желаятъ и да 
м ечтаятъ ; сами да сж дейни въ театъра или за теа
търа, да се възхищаватъ екстатично отъ таланта въ 
всичкитѣ му форми, който гн води неудържимо къмъ 
това, да търсятъ у себе си, дали нѣма нѣкаква въз- 
можность, да се открие поне следа отъ тая най-от
брана есенция въ собственото неизследвано тѣло или 
още полузатъмнената душа. Въ нашия класъ, съглас- 
но виенската атмосфера и особенитѣ условности на 
онова време, стремеж ътъ къмъ художествено произ
водство стана просто епидемиченъ. Всѣки дирѣше 
талантъ у себе си и се мжчеше да го разгърне. 
Чстирма или петима отъ насъ искаха да станатъ 
актьори. Тѣ подражаваха дикцията на актьоритѣ 
отъ Бургтеатьра, рецитираха и декламираха без- 
спиръ, вземаха тайно уроци по драматическо изку
ство и въ междучасията импровизираха съ разпре- 
дѣлени роли цѣли сцени отъ  класицитѣ, за които
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Ние останалитѣ образувахме любонятнз, но и строго 
критична публика. Двама-трима бѣха отлично под
готвени музиканти, обаче още не бѣха решили, дали 
да стаиатъ диригенти, компонисти или виртуози; 
на тѣхъ  дълж а първитѣ си познания по новата му
зика, която бѣ още строго прогонена отъ офмциал- 
нитѣ концерти иа филхармоницитѣ, а ние-пъкъ имъ 
доставяхме текстове за тѣхнитѣ пѣсни и хорове. 
Другъ единъ, сииъ на тогава много прочуть худож- 
никъ, ни пълиѣше презъ учебнитѣ часове тетрадки- 
тѣ  съ рисунки и портретираше всичкитѣ бждещи 
гении на класа. Но най силно бѣше литературното 
течение Чрезъ взаимиото поощрение към ъ все по- 
бързо усъвършенствуване и чрезъ критиката на 
всѣко огдѣлно стихотворение, равнището, което 
бѣхме достигнали на седемчадесеть години, над ми 
наваше далечъ дилетантското и се доближаваше въ 
отдѣлви случаи до действително значими постиже
ния - -  доказателство за това бѣше фактътъ, че на
шитѣ произведения се приемаха и печатаха не само 
отъ  неизвестни провинциални вестничета, а и отъ  
ржководнитѣ списания на новото поколѣние и дори 
биваха удостоявани съ хонораръ. Единъ отъ  моитѣ 
другари, Ф. А, когото обожалахъ като гений, бле- 
о ѣ ш е  на първо мѣсто въ „П анъ“, великолепното 
луксозно списание, паредъ съ Дгмелъ и Рилке. 
Другъ, А. М., бѣ намѣрилъ подъ псевдонимъ до- 
стжпъ въ иай-еклектичного и недостъпно между 
всички нѣмски списания, въ „Blatter ffxr die Kunst", 
което- Стефанъ Георге предопредѣляше за своя осве- 
тенъ, седемь пжти пресѣянъ кржгъ. Трети единъ 
пишеше, нает рдченъ отъ Хофмаисталъ, Наполеонова 
драма, четвърти нѣкаква нова естетична теория и 
сонети ; азъ самъ бѣхъ намѣрилъ приемъ въ ржко- 
водния листъ на модерното и въ Максимилиячъ 
X ар,те новото „Бждеще“, селмичникъ, който имаше 
решаващо значение за политическата н културна 
роля на нова Германия Погледна ли днесъ назадъ,
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то трѣбва обективно да призная, че нашитѣ знания, 
изтънченостьта на нашата литературна техника, на
шето художествено ниво бѣха наистина иеобикно 
вено за седемяадесетгодишни момчета и можеха да 
се обяснятъ само чрезъ окуражителния примѣръ на 
оная фантастична преждевремена Хофмаисталова зрѣ 
лость, койго примѣръ ни налагаше да напрегнем), 
силитѣ си до най крайното, за да се проявимъ поне 
л онѣ къде единъ предъ други. Ние владѣехмс всич 
ки похвати,екстравагаитности и смѣлостн на езика, 
бѣхме изпитали техниката иа всѣка стихотворни 
форма, в с и ч к и  видове стилъ отъ Пиндаровия патосъ 
до простата дикция на народнзта пѣсень, посочвах 
ме си взаимно и най дребната несъстоятелност), въ 
нашитѣ творби и спорѣхме върху всѣка метрическа 
подробности. Докато нашитѣ добри учители отбе
лязваха въ класнитѣ нн работи липсващитѣ запе
тайки съ червено мастило, ние се критикувахме 
взаимно съ вещина и строгость, каквито никой отъ 
официалнитѣ литературни пзпи на нашитѣ голѣми 
всѣкидневници пе прилагаше къмъ класичнитѣ произ
ведения ; и тѣхъ, назчаченитѣ и вече прочути кри
тици, ние вече бѣхме изпреварили чрезъ нашия фа- 
натизъмъ както въ преценката като специалисти, 
така и въ стилистичната изразна способность.

Тоза наистина точио описание на нашата лите
ратурна ранна зрѣлость би могло да подведе кт мъ 
мнението, че сме били иѣкакъвъ особенъ гениаленъ 
класъ. Съвсемъ не. Въ дузина други виенски учи
лища можеше да се наблюяава с ъ щ и -i фенрменъ 
на съ щ и я фанатизъмъ и раппа надареность. Това 
не можеше да б ъ д е  случай, а едча особено щастли
ва атмосфера, условена чрезъ художническия чер 
иоземъ на грала, неполитичното време, духовната и 
литературна новосриептнровка въ началото иа пѣкя, 
която у ) асъ химически се свързваше съ иманент
ната продуктивни воля, принудително присъща 
на тая фаза иа живота. Вь пубертетната възрасть
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у всѣки младежъ живѣе стремежътъ към ъ поезия, 
повечето п а т и  наистина само като бѣгла вълна и 
тая наклонность рѣдко преживѣва младостьта, по
неже е само нейна еманация. О гъ  нашитѣ петь 
актьора въ училището никой не стана актьоръ, пое- 
титѣ отъ „П анъ“ или „Blatter ftir die K unst“ свър
шиха следъ тоя очудващъ замахъ като почтени адво
кати или чиновници, които днесъ се усмихватъ ме- 
ланхолно или иронично на нѣкогашнитѣ си амбиции, 
азъ единственъ между тѣхъ  всичкитѣ запазихъ про- 
дуктивната страсть и тя ми стана смисълъ и ядка 
на цѣлъ единъ животъ. Но съ каква благодарность 
си спомнямъ още за онова другарство! Колко мно
го ми помогна т о ! Какъ упражниха нерва и ржката 
ми тия пламенни прения, това лудешко съревнова
ние, това взаимно възхищение и критикуване, какъвъ 
обзоръ върху цѣлия космосъ ми дадоха тѣ, какъ 
ни издигаха надъ пустотата на нашето училище I 
„Ти, сладко изкуство, въ колко много сиви ча
сове всѣкога когато прозвучи безсмъртната Шу- 
бертова пѣсень, виждамъ като въ нѣкакво пластич- 
но видение себе си и другаритѣ си върху нашитѣ 
мизерни чинове, съ свити рамена, а после на п а т ь  
за дома съ свѣтнали, възбудени очи, критикувайки 
стихове, рецитирайки, забравяйки всичката свърза- 
ьость съ мѣсто и време, отнесени въ единъ по до- 
бъръ  свѣтъ.

Такава една мономания на фанатизъмъ въ из
куството, такова до абсурдность доведено надценя
вано на естетичното можеше, разбира се, да се из- 
живѣе само за смѣтка на нормалнитѣ интереси на 
нашата възрасть. Ако се запитамъ днесъ, кога на
мирахме време, да четсмъ всичкитѣ тия книги, как 
то бѣ препълненъ деньтъ ни съ училищни и частни 
уроци, става ми ясно, че то е ставало най-вече въ 
ъргда на нашия сънъ, а съ  това на нашата тѣ- 
лесна свсжесть. Макаръ че трѣбваше да ставамъ
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сутринь въ ссдемь часа, никога не слагахъ изъ рж- 
ката си четивото преди единъ или два часа презъ 
нощ ьта ; тогава усвоихъ завинаги лошия нзвикъ, да 
чета и по най-късно нощно време по единъ два ча
са. Така, не мога да си спомня да съмъ ходилъ дру
гояче на училище, освенъ тичайки въ последния 
мигъ, недоспалъ и повечето пжти почти неомитъ. 
Нищо чудно, че при цѣлата наша интелектуалноп ь 
изглеждахме мършави и зелени, като иезрѣли плодо
ве, и бѣхме небрежно облѣчеии. Защото всѣка сто
тинка отъ нашитѣ пари за дребни разноски отива
ше за театъръ, концерти или книги, а отъ друга 
страна малко гледахме да се харесваме на момиче
тата, тай  като се стремѣхме да импонираме на 
по-висши инстанции. Да се разхождаме съ млади 
момичета ни се чинѣше изгубено време, тъй като, 
въ нашата интелектуална арогантность смѣтахме 
другия полъ за духовно по малоцененъ и не исках
ме да прахосваме скжпото си време съ праздни брът
вежи. Не би било лесно за днешния младежъ да 
да разбере, до каква стспень игнорирахме и дори 
презирахме всѣки спортъ. Спортната вълна още не 
бѣше минала отъ Англия на континента, нѣмаше още 
никакви стадиони, дето да бѣснѣятъ отъ възторгъ 
стотици хиляди души, когато нѣкой боксьоръ счу
пи челюстьта на другия; вестницитѣ още не пра
щаха специални кореспонденти, които да долагатъ 
съ хомеровски размахъ и презъ цѣли колони за 
състезания въ хокей; борби, атлетически състеза
ния и рекорди въ дигане на тежести се смѣтаха въ 
наше време като работи на предградието, носачи и 
месари образуваха сжщииската имъ публика, и само 
по-благородиитѣ и аристократични конски надбѣгва- 
нии привличаха по едшгь-два пжти презъ годината 
тъй нареченото «добро общество“, не обаче и насъ, 
които смѣтахме всѣка тѣлесна дейность чисто гу 
бене на времето. На тринадесеть години, когато 
у мене почна литературно интелектуалната зараза,
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сгтрѣхъ да се пързалямъ съ кънки, употрѣбявахъ 
плритѣ, които родителитѣ ми опредѣлиха за уроци 
по танцъ, за книги, иа осемнадесети години още не 
можехъ да плувамъ, да танцувамъ, да играя тенисъ, 
и днесъ още не мога да карамъ колело или авто- 
мобилъ, а въ спорта може да ме засрами всѣко де
сетгодишно дете. Дори и днесъ, въ 1941 г , н е  м и е  
ясна разликата между безболъ и футболъ, между 
хокей и коло, а спортната часть на вестника ми се 
струва китайски написана. По отношение на всички 
спортни рекорди въ скорости и ержчностн съмъ 
останалъ на становището на персийския шахъ, кой
то, поканенъ да присжтствува на едно надбѣгване, 
огговорилъ чисто по ориенталски: „Затцо ? Нали 
знамъ, че единъ кони може да тича по-бързо отъ 
другия. Кой, безразлично ми е. Виждаше ни се пре
зрително да каляваме тѣлото си или да пилѣемъ 
времето си съ игра. Само шахматътъ намираше ми
лости предъ нашитѣ очи, понеже изискваше умстве
но напрежение. Още по абсурдно бѣше; че ако и да 
се чувствувахме като поети, малко внимание обръ
щахме на природата. Презъ моитѣ първи двадесети 
години не бѣхъ видѣлъ почти нищо отъ  чудесната 
околности на Виена; най хубавитѣ и горещи лѣтни 
дии, когато всички напущаха града, за насъ имаха ого- 
беня прелести, тъй като по бързо и по-богато полу
чавахме въ кафенетата вестницитѣ и списанията. 
Трѣбваха ми десетки години, докато възстановя рав
новесието между това детински алчно напрежение 
и иечзбѣжиата тѣлесна несржчности поне до извест
на степени. Но изобщо ие се разкайвамъ за тоя фа 
натнзъмъ на моитѣ ученически години. Той влѣ въ 
кръвита ми страстита къмъ духовното, която нико
га не бихъ желалъ да изгубя, и всичко, което отъ 
тогава съмъ училъ и челъ, почива на твърдата 

„ основа на ония години. Което човѣкъ е пропусналъ 
спроти мускулитѣ, малко-по малко се наваксва; 
едииъ възйемъ към ъ духовното се учи обаче само



74 СВЪТЪТЪ ОТЪ B4dPA

въ ония решаващи години и само който се е нау- 
чилъ да разпери широко душата си, ще може по- 
късно да обхване въ себе си цѣлия свѣтъ.

Същинската преживелица на нашитѣ младеж
ки години бѣ, че се приготовлява нѣщо ново въ 
изкуството, нѣщо, което бѣше по пламенно, по-про
блематично. по-съблазнително отъ това, що задово
ляваше нзшигѣ родители и нашата срѣда. Обаче, 
обаяни отъ  тоя едииъ отрѣзъ отъ живота, не забе
лязвахме, че тия промѣни въ естетичното прострзн 
ство с ъ  само предвестници на по-дълбоки промѣни, 
които шѣха да разтърсятъ и най-после да унищо- 
ж атъ  свѣта на нашитѣ бащи, свѣта на сигурностьта. 
Въ нашата стара сънлива Австрия започна да се 
подготвя нѣкакво странно пренапластяване. Маситѣ, 
които мълчаливо и послушно бѣха оставили презъ 
цѣли десетилѣтия господството въ р ъ ц етѣ  на ли
бералното гражданство, станаха изведнажъ неспо
койни, организираха се и поискаха своето собстве
но право. Тъкмо въ последното десетилѣтие поли
тиката нахлу съ остри, внезапни виялици въ тихата 
закътапость н« уютния животъ. Новиятъ вѣкъ иска
ше новъ редъ, ново време.

Първото отъ тия голѣми масови движения въ 
Австрия бѣше социалистическото. Досега у насъ 
тъй нареченото „общо“ изборно право се даваше 
само на заможнитѣ, които плащаха до известна с у 
ма данъци. Избранитѣ, отъ  тая класа адвокати и 
земедѣлецъ вѣрваха честно и искрено, че с ъ  въ 
парламента представители и оратори на народа. Тѣ 
се гордѣехз, че с ъ  образовани люде, по възмож
ности академически образовани държаха на достойн
ства, приличие и добра дикция; въ заседанията на 
парламента поради това всичко вървѣше като въ 
нѣкой аристократически клубъ. Благодарение на 
своята либераллстична вѣра въ единъ безпогрѣшно 
напредничавъ, разуменъ и тслерантенъ свѣтъ, тия
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буржоазни демократи вѣрваха искрено, че насърд- 
чавагъ съ дребни концесии и постепенни подобре
ния по пай добъръ начинъ благото на всички пода
ници Обаче тѣ  напълно забравяха, че представля- 
вагъ само петдесеть или сто хиляди заможни въ го- 
лѣмитѣ градове, а не стотицитѣ хиляди или милио 
ни отъ цѣлата страна. Между това, машината бѣ 
извършила своето дѣло и събрала по рано пръсна 
тото работничество около индустрията. Полъ вода- 
ч( с :вото на единъ значителенъ мжжъ, д ръ Викторъ 
Адлеръ, се образува въ Австрия социалистическа 
паргия, за да прокара исканията на пролетарияга, 
кой го искаше наистина общи и за всички равни из
борни права; едва обаче бѣха дадени или по право 
изтръгнати тѣ, и се забеляза, какъвъ тънъкъ, макаръ 
и цеиенъ, пластъ е билъ либерализъмътъ. Съ него 
изчезна изъ обществения политически животъ при- 
мирнмостьта, интереси се сблъскваха остро съ инте
реси, борбата почна.

Спомнямъ си още изъ най-раннпто сн детство 
за деня, който докара решителния обратъ нъ в ъ з
хода иа социалистическата партия въ Виена. Работ- 
иицитѣ трѣбваше да иокажатъ за пъраи пжть опти
чески СЕОята мощь и маса; тѣ  обявиха първи май 
за праздникь па трудящия сс иародъ и решиха да 
минатъ въ шествие предъ Пратера и то презъ глав
нята алея, презъ която на тоя день само колитѣ и 
екипажитѣ на аристокрацията и на . богатата бур 
жоазйя държаха своето корсо Пра това известие 
уж-асъ скоза добрата либерална буржоазия. Социа
листи — тзя дума тогава миришеше донейде на 
крънь, както по рано думата якобинци, а по късно 
болшепици. Въ първия мигъ съвссмъ не можеха да 
си нредставятъ, че тая чинена тълпа ще проведе 
своето шествие, Сезъ да пали кжщи, безъ да ограб 
на магазини и безз, ла извърши всички мислими на
силия. Появи се единъ видъ паника. Полицията отъ 
Цѣлия градъ и околията се постави въ 11ратера,
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войската сс дигна на бойна нога Никакъвъ скииажъ, 
никакъвъ файтонъ нг дръзна да се приближи до 
Пратера, търговиитѣ спускаха желѣзнитѣ ролетки 
иа магазииитѣ си, родителитѣ ни забраниха строго 
да излизаме на улицата презъ тоя день, който мо
жеше да види Виена въ пламъци. Обаче не стана 
нищо. Работницитѣ маршируваха въ редици по че- 
тирма, съ женитѣ си и децата си и при примѣрпа 
дисциплина, всѣки съ червенъ каранфилъ на паз
вата. Тѣ пѣеха Интернационала, обаче децата под
хванаха всрѣдъ хубавата зеленина на „благородната 
злея“, предъ която минаваха за първи пжть,своитѣ 
безгрижни училищни пѣсни. Никого не хулиха, ни
кого не биха, не се сочеха юмруци, стражари и вой
ници се смѣеха другарски. Благодарение на това 
безукорно държане, гражданството нѣмй повече 
възможность да клейми работничеството като „чер 
вена шзйка“, стигна се — както всѣкога въ старата 
и мждра Австрия — до взаимни концесии; още не 
бѣ  изнамѣрена днешната система на бичуване и 
изтрѣбление, още живѣеше идеалътъ на човѣч- 
ностьта (макяръ че бѣ почналъ вече да нзбѣлява) 
дори и у партийнитѣ водачи.

Едва се появи червениятъ каранфилъ като пар- 
тиепъ знакъ, ето че изпъкна внезапно и друго едно 
цвѣте, бѣлиятъ каранфилъ, като емблема на хри 
стиянсьо социалистическата партия (Ме е ли трога 
телно, че тогава избираха цвѣтя за партийни значки 
вмѣсто ботуши, мечове и мъртвешки глави ?) Хри
стиянско социалнзта партия бѣше дребно буржоазна 
пзртшя; тя представляваше всжщность само против 
иото движение на пролетарската и бѣше вежщ- 
ность като тая продуктъ на победата на машината 
иадъ ржката Защото, докато машината даде чрезъ 
струпването на голѣми маси въ флбрнкитѣ власть 
и сила на работницитѣ, тя застраши дребния за- 
ниятъ. Голѣмитѣ магазини, масовото производство 
съсипваха срѣдното съсловие и лребнитѣ майстори
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съ тѣхното ржчно производство. За това недовол
ство и грижа се залови единъ ловъкъ и популяренъ 
водачъ, д-ръ Карлъ Люегеръ; той увлѣче следъ себе 
си дребното гражданство и разсърденото срѣдно 
съсловие съ  лозунга: „На дребния човѣкъ трѣбва 
да се помогне*. Завистьта на тия две класи спрямо 
заможнитѣ бѣше много по-нищожна отъ  страха, да 
не изпаднатъ изъ своята буржоазность въ пролета
риата; тѣ  бѣха точно сжщинтъ подплашени слой, 
както тоя, който Адолфъ Хитлеръ по късно събра 
около себе си като първа широка маса, и Карлъ 
Люегеръ и въ още единъ смисълъ е билъ неговъ 
образецъ, тъй като му посочи годностьта на анти
септичната парола, която посочваше на недовол 
нитѣ дребнограждански срѣди единъ противннкъ, 
а сАщсвремено отклоняваше незабелязано нена- 
нистьта отъ голѣмитѣ земевладѣлци и феодалното 
богатство. Но доколко се вулгаризира и бруталн- 
зира днешната политика, колко страхотно падна на
шето столѣтие, става ясно тъкмо чрезъ сравнението 
на дветѣ личности. Карлъ Люегеръ, съ своята мека 
руса брада, една импозантна фигура — наричанъ отъ  
народа „хубавия Карлъ“ — имаше академическо обра
зование и не напраздно бѣ ходилъ на училище презъ 
едно време, което поставяше духовната култура 
надъ всичко. Той можеше да говори популярно, б ѣ 
ше буенъ и духовитъ, но не пристАпваше, дори н 
въ най буйнитѣ речи — или въ ония, които но онова 
време се схващаха като буйни — приличието и дър
жеше грижливо юздитѣ на своя хсролдъ, нѣкой си 
механикъ Шнайдеръ, който си служеше съ приказки 
за жертвени убийства и подобни вулгарности. Бсзу- 
коренъ и скроменъ въ частния си животъ, той проя
вяваше известно благородство спрямо противницитѣ 
си, и неговиятъ офнциаленъ антисемитизъмъ не му 
попрѣчи да остане благосклоненъ и любезенъ къмъ 
своитѣ нѣкогашни еврейски приятели. Когато него
вото движение най после завладѣ виенския общин
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ски съветъ  и той бѣ избранъ за кмсгь, следъ като 
иммераторътъ, който се отвращаваше отъ  антисеми- 
тизъма, два пъти  отказва да го назначи, неговото, 
управление остана безукорно справедливо и дори 
образцово демократично. Евреитѣ, конто бѣха тре- 
перали предъ това тържество на антисемитската 
партия, продължаваха да живѣятъ с ъ щ о  тъй пълно
правни и почитани, въ кръвьта на времето още ие 
бѣ проникнала отровата на омразата и волята кг мъ 
взаимно пълно унищожение.

Но вече се появяваше и трето цвѣтс — синята 
метличина, любимото цвѣте на Бисмаркъ и бслегь 
на пѣмсконационалната партия, коя го — това то 
гава още не се разбираше — бѣше съзнателно ре- 
волюционерска и съ брутална ударна сила рабо- 
тѣше за провалянето на австрийската монархия въ 
полза на една велика Германия подъ пруско и про
тестантско водачество. Докато християнско соципл- 
ната партия бѣ свързана съ Виена и селото, а со
циалистическата съ индустриалнитѣ центрове, нѣм- 
ско-националната имаше привт рженици почти един
ствено въ чехекитѣ и алпийски покрайнини; чи
слено слаба, тя замѣстяше своята незначителность 
съ дива агресивность и безмѣрпа бруталность. Ней- 
нитѣ нѣколко депутати станаха терорътъ и позо- 
рътъ  (въ стария смисълъ) на австрийския парла- 
ментъ; въ нейнитѣ идеи и техника се криятъ иа- 
чепкитѣ на Хитлеръ, който е съ щ о  аветриецъ отъ  
иокрайнинитѣ. О тъ Георгъ Шьонереръ той взе зова: 
„Да се откъснсмъ отъ  Р и м ь!“, следвайки го пѣм- 
ски послушно, хиляди отъ  тая паргия минаха, за 
да ядосватъ императора и духовенството, отъ  като- 
личество къмъ протестанство. О тъ Шьонереръ про
излиза и расовата теория, отъ него преди всичко 
принципътъ, да се сплаши числено превъзхожда
щото, обаче хуманно насивно мнозинство чрезъ те 
рора на една малка група. Това, което вършеха 
S А-частитѣ за националсоциализъма, а именно да
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разпръспатъ събранията съ гумени камшици, да на- 
падатъ противницитѣ ноще, вършеха за нѣмскона- 
ционалитѣ студентитѣ, които установиха подъ за
крилата ва академичния имупитетъ единъ безподо- 
бенъ тероръ и потегляха, военно организирани, при 
всѣка акция, щомъ чуеха зовъ и изсвирване. Гру
пирани въ тъй наречеиитѣ „BurschenscbaftenV съ  
насѣчени лица, пияни и брутални, тѣ  владѣеха въ 
аудиториитѣ, защото не носѣха като другитѣ само 
ленти и фуражки, но бѣха въоржжени и съ  корави, 
тежки сопи; тѣ  биеха ту славянекитѣ, ту еврей- 
гкитѣг ту италианекитѣ или католически студенти 
и изгонваха безззщитнитѣ изъ университета. При 
нсѣко тѣхно шествие сс проливаше кръвь. Поли
цията, която, благодарение на една стара привиле
гия на университета, не можеше да влѣзе въ ауди- 
ториитѣ, трѣбввше да гледа отвънъ съ скръстени 
ржце, какъ вилнѣятъ тия подли побойници, и да 
сс ограничава само да отнася раиенитѣ, които раз- 
бѣснѣлитѣ изхвърляха надолу по стълбитѣ и на 
улицата. Дето малката, но креслива партия на нѣм- 
сконационалиститѣ искаше да наложи нѣщо, тя из
пращаше напредъ тия студентски щурмови групи. 
Когато графь Вадели съ съгласието на императора 
и парламента поиска да прокара една наредба за 
езицитѣ, която щѣше да въдвори миръ между на- 
родитѣ на Австрия и навѣрно да се продължи сж- 
щесгвуването на монархията още съ нѣколко десе- 
тнлѣтия, шепа млади, насъскани момчета заеха 
Ринга, кавалерия се яви, стреляха и удряха съ саби. 
Обаче въ оная трагично слаба и трогателно хуман- 
на и либерална ера отвращението отъ всѣко наси
лие и проливане на кръвь бѣше толкова голѣмо, 
че правителството отстжпи предъ нѣмсконационал- 
ния тероръ. Министъръ-председательтъ подаде 
оставка и абсолютно лоялната езикова наредба се 
премахна. Бруталностьта въ политиката отбеляза 
своя пръвъ успѣхъ. Всички подземни пукнатини и
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цепнатини между раси и съсловия, които вѣ кътъ  
на примиримостьта съ мжка бѣ споилъ, се разтво
риха и станаха бездни и пропасти. Всжщность, 
презъ онова последно десетилѣтие преди новия вѣкъ 
въ Австрия вече бѣ почнала войната на всички про
тивъ всички.

Ние младитѣ обаче, напълно омотани въ на
шитѣ литературни амбиции, забелязвахме малко нѣщо 
отъ тия опасни промѣни въ нашата родина, и гле
дахме само къмъ книги и картини. Ние нѣмахмс 
нито най-нищожния интересъ за политически и со 
циални проблеми: какво значеха въ нашия животъ 
тия остри караници? Градътъ се вълнуваше при 
изборитѣ, а ние ходѣхме въ бкблиотекитѣ. Маситѣ 
се бунтуваха, а ние пишехме и спорехме върху 
стихове, пс виждахме огненитѣ знаци на стената, 
пирувахме, както нѣкога Белзацаръ, безъ да по- 
гледнемъ страхливо напредъ. И едва когато следъ 
дссстилѣтия рухнаха надъ главитѣ ни покриви и 
зидове, разбрахме, че основитѣ отдавна сж били 
подровени и че съ  новия вѣкъ вече бѣ почналъ и 
залѣзъ тъ  на индивидуалната свобода въ Европа.
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Презъ тѣзи осемь години на гимназията съ 
всѣки отъ насъ се извършваше една напълно ин- 
дивидуалва промѣна: отъ десеть годишни деца ние 
се превърнахме постепенно въ шестнадесеть, седем
надесети и осемнадесети годишни възмъж али мла
дежи, природата започна да предявява правата си. 
Наистина, това пробуждане на половата зрѣлость 
изглежда съвсемъ личенъ проблемъ, който всѣки 
подраствашъ човѣкъ трѣбва да разреши по свой 
начинъ. На пръвъ погледъ той съвсемъ не изгле
жда подходящъ да б ъ д е  разглежданъ публично. 
Но за нашето поколѣние тази криза надхвърляше 
същинската си сфера. Тя предизвикваше съ щ евр е
менно и пробуждане въ другъ смисълъ, защото ни 
запознаваше съ онзи общественъ свѣтъ, въ който 
бѣхме израстли и ни караше да наблюдаваме ио- 
критично неговитѣ условности. Децата, а и младе* 
житѣ, с ъ  изобщо склонни да се пригаждатъ отна
чало съ уважение къмъ законитѣ на срѣдата си. 
Но тѣ  се подчиняватъ на наложенитѣ имъ усло
вности само до тогава, докато виждатъ, че и дру- 
гитѣ ги спазватъ честно. Една единствена лъжа отъ  
страна на учители или родители кара неизбѣжно 
младия човѣкъ да погледне на всичко, което го з а 
обикаля, съ по недовѣрчнвъ и за това по-остъръ 
погледъ. Не ни трѣбваше много време, за да от- 
криемъ, че всички тѣзи авторитети, на които бѣхме 
подарявали досега довѣристо си, като училище, 
семейство и общественъ моралъ, се държ атъ  забе
лежително неискрено по тази точка на ссксуалность- 
та. Нѣщо повече дори: че въ това отношение тѣ  
изискватъ и отъ  насъ потайности и скритость.

6
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Защото преди тридесеть или четиридесеть го
дини по тѣзи въпроси се мислѣше но-другояче, о т 
колкото въ нашия днешенъ свѣтъ. Може би въ ни
коя друга область на обществения животъ не се е 
извършвала само въ продължение на единъ човѣш- 
ки животъ толкова пълна промѣиа, както въ отно
шенията на половетѣ единъ къмъ другъ, и то бла
годарение на редица фактори: епанцинацията на же
ната, психоанализата на Фройдъ, кулѣьтъ на спорта 
къмъ човѣшкото тѣло и самостоятелностьта на 
младсжьта. Ако човѣкъ Се опита да формулира раз
ликата между гражданския моралъ на деветнааесе 
тия вѣкъ, йойто бѣше предимно викториянски, и 
важсщитѣ днесъ по свободни и непосрѣдствени раз
бирания, той ще се доближи най много до с а щ н о - 
стьта на нѣщата, ако каже, че онази епоха избѣг- 
ваше страхливо и съ чувство на вАтрешна неси- 
гурность половия проблсмъ. По раншиитѣ, още ис
крено религиозни столѣтия, и особено строго пу- 
ритаиското, бѣхд разрешили по-лесно този проблемъ. 
Проникнати отъ честното убеждение, че чувствено
то желание е дѣло на дявола и че плътската на 
слада е поквара и грѣхъ, авторитетитѣ на срѣдио- 
вѣковисто се бѣха нахвърлили направо върху този 
проблсмъ и бѣха наложили чрезъ строга възбрана 
н жестоки наказания своя моралъ, особено въ кал- 
винистическа Женева. Нашиятъ вѣкъ, иапротивъ, 
като по-толерантна, отдавна вече не вѣрваща въ 
дявола, а едвали вѣрваща и въ Бога епоха, не на
мираше у себе си смѣлостьта за такава радикални 
анатема; все пакъ тя гледаше на сексуалностьта 
като на анархистнченъ и за това рушителснъ еле- 
ментъ, който не можеше да намѣри мѣстото си въ 
нейната етика и за който не бива да се говори на 
дневна свѣтлина, защото всѣка форма на свободна- 
та, извъибрачна любовь противоречеше на граждан
ското „приличие". Въ това си раздвоение тогаваш- 
ното време иамѣри страненъ компромисъ. То огра-
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личи морала сн по следния нзчинъ: на младия мж ж ъ 
не сс забраняваше да води подовъ животъ, но отъ  
него се изискваше да урежда тази мъчителна ра- 
бота по нѣкакъвъ нехвърлящъ се въ  очи начинъ. 
Щ омъ ссксуал чостьта не можеше да се отстрани 
отъ  свѣтз, то тя трѣбзаш е поне да остане невиди
ма и затворена въ своя свѣтъ. Така се бѣше до
стигнало до мълчаливото споразумение, цѣлия този 
ненриятенъ комплсксъ да не се разглежда нито въ 
училището, нито въ семейството, нито въ обществе
ния животъ. Всичко, което можеше да напомни за 
неговото съществувание, трѣбваше да бжде по
тискано.

За  насъ, хората следъ Фройдъ, които знасмъ, 
че ако човѣкъ се опита да изтласка отъ 'съзнанието 
( стественитѣ си нагони, не еямо не ще ги отстрани, 
а само ще ги напрани по-опасни, като ги насочи 
към ъ подсъзнанието, е лесно да се надсмиваме 
днесъ иадъ глупостьта на онази наивиа техника на 
прикриване. Но деветнадесетото столѣтие бѣ ис
крено завладяно отъ безумното заблуждение, че 
човѣкъ може да разреши всички конфликти съ по- 
мощьта на рационалкстичния разумъ, и че колкото 
повече се крие естественото, толкова по-добре чо
вѣкъ обуздава анярхистичнитѣ си сили; следова
телно, ако на кладитѣ хора не се казва нищо за 
тѣхъ, тѣ ще забравятъ собствената си сексуалность. 
Чрезъ херметическо мълчание всички инстанции се 
съюзиха въ общъ бойкотъ, ръководени отъ заблу
дата, че чрезъ игнориране може да се дойде до 
обуздаване. Училище и църква, салони и правосъ
дие, вестници и книги, мода и моралъ избѣгваха по 
принципа, всѣко споменаване на проблема; за най- 
голѣмъ позоръ, къмъ тѣхъ  сс присъедини и наука
та, която би трѣбвало дч има за същинска задача 
еднакво безпристрастното третиране на всички про
блеми. И тя се приобщи къмъ това „naturalia sunt 
turpia". И науката капитулира подъ предлога, че
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разглеждането на такива щскотливи теми уронва 
нейното достойнство. Която и книга отъ  онова вре 
мс да разгърнете, било тя философска, нравил или 
дори медицинска, ще откриете нав-ѣкъде , боязливо 
избѣгване на този въпросъ. Когато ученитѣ но н а 
казателно право спорѣха на конгреситѣ си втрху 
хуманитарнигѣ методи въ затворитѣ и моралнитѣ 
вреди отъ  затворническия жиеотъ, тѣ  бързаха да 
заобиколят ъ  централния и същ ествен  ь проблемъ. 
Нс повече се решаваха да изложать гъщ ностьта 
иа нѣщата и лѣкаритѣ но нервни б о л е с т ,  при все 
чс етиологията на не едно хистерично заболяване 
имъ бѣше напълно ясно. И у Фройдъ чстсмъ, какъ 
дори неговиятъ уважаванъ учитель Шзрко му при- 
зпалъ педнажъ въ частен ь разговоръ, че познавалъ 
добре същинската причина, но никога не би я раз- 
глежцалъ публично. Най малко о : ъ  всички, обаче, 
можеше да се реши на искрено изобразяване така 
наречената по онова време „изящни* литература, 
защото като нейна область бѣ опр дѣ.дено изклю
чително етично-красивото. Докато презъ миналитѣ 
столѣтия писательть не се страхуваше да обрисува 
честно и подробно к у л т у р а т а  картина на своето 
време, докато у Дефо, Абе Прево, Фидлимгъ и Ре- 
тифъ дьо ла Брьотонъ човѣкъ всс още може да 
срещне неподправени описания на съш иаскитѣ  об 
стоятелства, онази епоха бѣше на мнение, че трѣб- 
па да показва само „чувствителното“ и „възвише
ното“, а нс истинското и неприятното. За  това чо- 
вЬкъ едвали ще намѣри въ литературата на девет
надесетия вѣкъ нѣщо повече отъ бѣгло спомена
ване на опаспоститѣ, мрака и заблудитѣ на мла- 
дежьта на голѣмитѣ градове. Дери когато нѣкой 
нисатель споменаваше смѣло проституцията, той се 
мъчеше да я облагороди и я парфюмираше като 
героинята на „Дамата съ камелиитѣ." И тъй, нами
раме сс предъ единъ отъ  най чудноватитѣ ф ак ти : 
ако единъ днешенъ младежъ пожелае да узнае,
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какъ се е справяла съ живота млздежьта на мина
лия и по миналия в ! къ и разгърне нѣкей отъ  ро- 
манитѣ дори и иа най голѣмитѣ майстори, като Ди 
кеисъ, Такрей, Готфридъ Келеръ и Бьорнсонъ, той 
h i p  иамѣри т а м о  възвишени и  спокойни събития, 
защото цѣлото това поколѣние не смѣеше да се 
изкаже свободно подъ натиска на времето. Слу- 
чаятъ е по д ругь  само при Толстой и Дсстосвски, 
които, като руснаци, стосха извънъ европейския 
псевдо-идеализъмъ. Нищо нс показва по-ясно тази 
почти хистерична свра хнервность на морала на на
шитѣ прадѣди и неговата днесъ мжчно разбираема 
атмосфера отъ  факта, че дори и тази въздържа- 
ность на литературата не бѣше достатъчнз. Какъ 
можемъ да разберемъ днесъ, защо единъ толкова 
предметенъ романъ като „Мадамъ Бовари“ е билъ 
забраненъ като немераленъ отъ едно сфициално 
френско еждилище? Защ о презъ време на младо
с т т а  ми„ ромачитѣ !'а Зола минаваха зя порнограф
ски и защо единъ толкова спокоенъ, класически 
еииченъ поетъ като Томасъ Харди повдигна буря 
отъ  негодувание въ Англия и Америка ? Колкото и 
да бѣха въздържани, тѣзи книги в~е пакъ бѣха по
казали твърде много отъ  действителвостьта.

Но ние израстнйхме въ този нездраво воиящъ 
н наситенъ съ  парфюмирана задуха въздухъ. Този 
нечестеиъ и непсихологиченъ моралъ па премълча
ването и крненето тежеше като кошмаръ надъ на 
игата младос‘ть, и тъй като, благодарение на тази со- 
лидарна техника на премълчаването, лиисуватъ всѣ- 
какви литературни и културно исторически доку
менти, нѣма да бжде лесно да се възстанови от
ново онова, което изглежда вече почти невѣроятно. 
Все пакъ намъ е дадена известна опорна то ч ка ; ло- 
статъчпо е да погледпемъ модата, защото модата 
на онова столѣтие съ  нейната насока на вкуся из
дава неволно нейния моралъ. Не може да се нарече 
проста случайность Това, че когато днесъ, въ 1940
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година на платното въ  киното се появятъ дами и 
господа отъ  обществото на 1900 година'въ тѣхното 
тогавашно облѣкло, публиката па всѣки градъ и на 
всѣко село на Европа и Америка изб.ухвз задружни 
въ несдържанъ смѣхъ. Дори и най наиз штѣ днешни 
хора се смѣятъ като на карикатури на тѣзи странни 
за нашето време фигури — сякашъ сж неестествено, 
непрактично, неудобно и нехигиенично предрешени 
ш утове; дори намъ, които бѣхме виждали майки е ѣ, 
лелитѣ и приятелкитѣ си въ тѣзи невъзможни др хи 
и които и сами бѣхме ходили i ато момчета така 
смѣшно облѣчени, това, че цѣло рд и о  поколѣние се 
(бѣше подчинило безпретенциозно на толкова глу- 
ъата мода, ни се струва иѣкакъвъ призрачепъ съпъ. 
iH мжжката мода съ високитѣ, корави яки, наричани 
„тц еу б и йц и * ,  правещи невъзможно всѣко по сво 
боднй движение, съ чернитѣ, опашати дрехи, съ на- 
помнящитѣ кюнци цилиндри предизвиква с м ѣ х ъ ; 
какво остава тогава за иѣкогашната „дама“ съ ней
ния уморителенъ, насилственъ и изнасилващъ въ 
всѣка подробность природата тоалетъ! Пристегната 
като оса въ талията отъ  корсетъ съ корави бан- 
нели, докато долната часп. на тѣлото се разширя
ваше въ ( громиа камбана, съ  покритъ чакъ д о б р а  
дичкатл врггъ, съ скрити чакъ до пръстнтѣ крака, 
съ  високо вдигната и украсена съ безброй много 
кжарнцп, охлювчета и плитки коса иодъ огромна, 
велнчес! вепо поклащаща сс шапка, съ ржце, пъх
н а т  въ ржкавици дори и презъ най горещото лѣто, 
тази днесъ отдавна вече минала въ историята „дама“ 
правѣше впечатление на нещастно, предизвикващо 
съжаление съ своята безпомощность създзние, въ 
прѣки парфюмитѣ, носеши сс като сблахъ около пея, 
въпрѣкн бижутата, съ които бѣше натоварена, въ 
прѣки скжпоцешштѣ дантели и рюшове. Още при 
пръвъ погледъ човѣкъ разбира, че такапа жена, за
творена въ тоалета си като рицари въ ризницата, не 
може да се движи свободно, бързо и изящно. Вь
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такъвъ  костюмъ всѣко движение, а и цѣлото й дър- 
жане може да изглежда само неестествено и про- 
тивоприродно. Самото й въздигане въ .д а м а“ — да 
оставимъ настрана общественото възпитание — пра- 
вѣше отъ  обличането и събличането на тѣзи дрехи 
сложна процедура, която бѣше съвсемъ невъзможна 
безъ чужда помощь. Най-напредъ отзадъ трѣбваше 
да се закопчаватъ безброй много копчета и кукички 
отъ  шията до кръста, корсетътъ трѣбваше да се 
навлича съ  помощьта иа всички сили на прислу
жницата, дългата коса — напомнямъ на младизѣ 
хора, че преди тридесети години, съ изключение на 
нѣкои руски студентки, всѣка жена въ Европа мо
жеше да спусне косата си чакъ до бедрата — трѣб
ваше да б ъ д е  четкана, къдрена, вдигана и пригла- 
ждана отъ  идващата всѣки день фризьорка съ  по
мощьта на фуркети, игли и маши, преди жената да 
натрупа върху себе си толкова много фусти, ками- 
золи, блузки и жакетчета, че изгубваше напълно и 
последния остатъкъ  отъ женственитѣ си форми. Но 
тази глупости имаше своя таенъ смисълъ. Чрезъ 
тази машинация линиитѣ на женското тѣло трѣб
ваше да се скриятъ до такава степени, че дори и 
на сватбената трапеза годеникътъ да не може да 
подозре и най-малко, дали бъдещ ата  му другарка 
въ живота е стройна или гърбава, дебела или слаба, 
късокрака, кривокрака или дългокрака. Това моралио 
време съвсемъ не смѣташе за непозволено изкустве
ното подсилване на косата, бюста или други части 
отъ  тѣлото въ полза на измамата и пригаждането 
къмъ всеобщия идеалъ за красотата. Колкото по
вече една жена правѣше впечатление на .д а м а “, тол
кова по малко бѣ  позволено да се забелязватъ ней- 
нитѣ естествени форми. Въ основата си тази мода 
служеше послушно и твърде прозрачно па всеоб
щата тенденция на времето, чиято главна грижа бѣше 
покриването и прикриването.

По този м ъ д ъ р ъ  моралъ забравяше напълно,
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че ако затворимъ на дявола вратата, той ще влѣзе 
презъ комина или презъ задиата врата. О н о в а /к о е 
то прави впечатление днесъ на нашия по свободенъ 
погледъ В1 рху тази мода, която се опитваше отчая
но да прикрие всѣка следа отъ гола кожа и есте- 
ствепъ ръстъ, съвсемъ не е нейната иравствеиость. 
Напротивъ, ние разбираме, колко прекалено и прово- 
каторски онази мода засилваше полярностьта между 
половетѣ. Докато днешниятъ младъ мж жъ и дигш 
ната млада жена, и двамата високи и стройни, и два
мата съ гладка кожа и к ъ са  коса, дори и въ външния 
си видъ се нагаждатъ приятелски единъ къмъ другъ, 
въ оная епоха половетѣ се различаваха така колко
то е възможно повече. М ъ ж етѣ  носѣха дълги 
бради или поне огромни, завити нагоре мустаци, ка 
то отличителенъ атрибутъ на своята мъжсстве- 
иость, докато у жената корсстгтъ  подчертаваше 
прекалено много бюста, съществения ноловъ огли- 
чителенъ белегъ. Така наречениятъ силсиъ полъ се 
самоподчертаваше предъ слабия полъ и въ д ъ р ж а
нето, което се изискваше отъ н его ; м ъ ж ъ т ъ  рѣзъкъ, 
нападателен ь и съ рицарски обноски, жената плаха, 
срамежлива и отбраняваща се — дввечъ и ловецъ, 
вмѣсто равни помежду си. Това неестествено разе
динение въ външния хабитусъ трѣбиаше да засили 
и вътрешната отдалбченость между половетѣ, а съ 
това и еротичностьта. Благодарение на своята не- 
психологични метода на прикриване и премълчаване, 
тогавашното общество постигаше точно обратиою. 
Тъй като то, въ своя постояненъ страхъ, дебпѣше 
непрекъснато неморалното въ всички форми на жи
вота, изкуството, литературата и облѣклото, за да 
избѣгне всѣко дразнене, то бѣше всъщ ность по- 
стояшю принуждавано да мисли всс за неморалното. 
Тъй като търсѣше непрекъснато, какво може да 
б ъ д е  неприлично, то се намираше постоянно въ с ъ 
стояние на напрегнатость; на тогавашния свѣтъ ви
наги се струваше, че .благоприличието* се намира
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въ смъртна опаспость: въ всѣко движение и въ 
всѣка дума. Може би днесъ човѣкъ все пакъ още би 
могьлъ да разбере, че тогзвашното време смѣташе 
за престъпление, ако една жена обуеше панталони 
при спортъ или игра. Но какъ да разберемъ хисте 
ричната преструвка, която изобщо не позволяваше 
на дамата да произнесе думата „гащ и?“ Ако изоб
що споменѣше съществуването на този опасенъ 
за нравитѣ предметъ или на мжжкитѣ гащи, тя 
трѣбваше да избере по невинната дума „доленъ 
пантал! н ъ “ или нъкъ нѣкое още по неопредѣлено 
понятие. Не можеше и да се помиели, че млади хора 
отъ  съ щ ото  съсловие, но отъ различенъ полъ биха 
могли да предприематъ нЕкой излетъ, безъ да бъ- 
датъ  нодъ иадзоръ — първата мисъль на всички 
бѣше, че тамъ може да се „случи“ нѣщо. Такова 
общуване се позволяваше най много само тогава, 
когато пѣкои надзираващи личности, като майки и 
гувернантки, придружаваха стъпка по стъпка  млади- 
тѣ  хора Би се сиѣтало за сканталъ, ако дори и 
презъ най-горещото лѣто младитѣ момичета играятъ 
тенисъ съ къси  рокли или голи ръце. Ако една 
д бре възпитана жена кръстосаше краката си въ 
обществото, „моралътъ“ намираше, че това е ужас- 
но и противно, защото глезепитѣ можеха да се по- 
кажатъ нодъ ръба  на роклята. Дори на елементитѣ 
на природата, па слънцето, водата и вгздуха не 
бѣше позволено да докосватъ голата кожа па една 
жена Въ морето тѣ  се движеха съ  мъка  въ своитѣ 
тежки костюми, затворени отъ шията до п ет и т ѣ ;в ъ  
пансионитѣ и манастиритѣ младитѣ момичета трѣб 
ваше дори да се къ пятъ  по дълги, бѣли ризи. за 
да забревятъ, че изобщо притежаватъ тѣло. Не е 
легенда или преувеличение, ако се каже, че старитѣ 
дами умираха, безъ нѣкой другъ, освенъ акушерка
та, съпругьтъ  или прислужникътъ при. погребения 
да е видѣлъ нѣщо позече отъ  тѣлото имъ, освенъ 
най много рамената или колѣното. Този страхъ отъ
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всичко тѣлесно и естествено бѣше проиикналъ отъ 
най високитѣ слоеве до самия народъ съ буйиость- 
та на същинска невроза. Може ли днесъ човѣкъ 
да си представи, че въ края на вѣка селянитѣ за- 
мѣряха съ  камъни първитѣ жени, които се осмѣ- 
ляваха да каратъ велосипедъ или да яздятъ по 
м ъ ж к и ?  Че по времето, когато още ходѣхъ на учи
лище, виенскитѣ вестници водѣха дълги спорове 
около ужасното и неморално нововъведение, бале- 
рннитѣ отъ  дворцовата опера да танцуватъ безъ 
чорапи отъ  трико ? Че бѣше истинска сензгция, ко 
гато Айзидора Дънканъ въ своитѣ до висша ст е 
пени класически танци остави да се видятъ за пър
ви пъти полъ бѣлата, за щастие низко спускаща 
се туника, вмѣсто обичайнитѣ копринени обувки го 
ли пети ? Нека си представими сега младитѣ хо 
ра, израстващи по онова време съ любопитенъ п о 
гледъ. Колко ли смѣшни трѣбва да имъ с ъ  се 
стрували тѣзи вѣчни страхове за заплашеното при
личие, щомъ разберѣха веднажъ, че моралного пал- 
тенце, съ  което искаха да облѣкатъ всичкитѣ тѣзи 
тайнствени нѣща, е съвсемъ прозрачно, скъсано и 
покрито съ  ду п к и ! Въ края па краищата, не можеше 
да се избѣгне, щото нѣкой отъ  петдесеттѣ гимна
зисти да попадне иа учителя си въ нѣкоя отъ онѣ- 
зи тъмни улички или пъкъ да дочуе въ семеенъ 
кръгъ , че този или онзи има на съвѣстпта си раз
лични прегрѣшения. Въ действителности, нищо ие 
засилваше и разгорещяваше така много нашето лю 
бопитство, както онази несръчна техника иа прикри
ване ; тъй като човѣкъ не можеше да даде свобода 
на естественото у себе си, любопитството му на
мираше подземни и обикновено не твърде чисти от- 
водни канали въ голѣмия градъ. Благодарение на 
тази потиснатость, у младежьта отъ  всички с ъ 
словия се долавяше една подземна свръхвъзбуди- 
телность, която се проявяваше по детински и без- 
помощень начинъ. Едва можеше да се намѣри нѣ-
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коя оградя или затулеиъ иавесъ, който да ие е запле- 
сканъ съ неприлични думи или рисунки, едва иѣкои 
плаиалня, въ коя го дъсченитѣ стени къмъ женското 
отдѣлсние да не с ъ  продупчени о ъ ъ  така наречени 
тѣ  съгледвачи презъ чеповетѣ. Цѣли индустрии, кои
то днесъ, когато иравитѣ станаха по-естествени, про- 
паднаха, тайно процъвтяваха, най вече оиия съ сним
ки на голи тѣла, които въ всѣка гостилница сс 
поднасяха подъ масата тайно на полувръстнитѣ мом- 
ч тя. Или тая на порнографската литература .sous 
le manteau* — тъй като сериозната литература при
нудително трѣбвзше да б ъ д е  идеалистична и пред
пазлива — книги отъ най-лошъ сортъ, печатани на 
лоша хартия, писани на лошъ езикъ, но продавани 
масово, както и пикантни списания, противни и блуд
кави, каквито днесъ вече не могатъ се намѣри. 
I юкрай придворния театъръ, който трѣбваше да 
служи на идеала на времето съ  цѣлото негово бла
городство и бѣлоснѣжна чистота, имаше театри и 
кабарета, които служеха на най-ординерната мтр- 
сотия ; навсѣкъде спъваното си създаваше странич
ни пътища и изходи. Така това поколѣние, на кое
то отказваха всѣко просвещаване и всѣко неприну
дено общуване съ  другия полъ, бѣше хиляди пъти 
пс-еротично, отколкото днешната младежь съ ней
ната по висша свобода въ любовьта. Защото само за
браненото занимава нохота, само непозволеното а раз
пи желанието, и колкото по малко можеха да вн- 
д ятъ  очитѣ или да чуятъ ушитѣ, толкова повече 
блѣнуваха мислитѣ. Колкото по-малко въздухъ, свѣт 
липа и слънце допущаха до  тѣлото, толкова по- 
знойзн ставаха сѣтивага. Изобщо, тоя натискъ върху 
нашата младость отъ  страна на обществото създаде 
у насъ, вмЬсто по-висока нравственость, само педо- 
вѣрие и озлобение противъ всичкитѣ тия инстан
ции Огч. първия пеш. на нашето пробуждане ние ин-



92 СВѢТЪТЪ ОТЪ ВЧЕРА

стииктивно чувствувахме, че тоя нечсстенъ морвлъ 
иска чрезъ своето премълчаване и прикриване да ни 
вземе нѣщо, което по право принадлежи на нашата 
възрасть и че той жертвува нашата воля къмъ че- 
стность иа една конвенция, станала отдавна не
истина.

Този „обществснъ моралъ“, който отъ  е т а  
страна предпоставяйте по начало съществуването 
на сексуалностьта и нейното естествено протичане, 
а о п .  пруга страна ие искаше па никаква цена да 
я признае открито, бѣше двойно лъжливъ. Защото, 
докато при младитѣ м ъж е той затваряше едното си 
око и дори намигваше насърдчителпо съ другото 
„да се поотракатъ“, както се казваше добролушио 
закачливо въ семейния ждргонъ на онова време, по 
отношение- на жената той затваряше страхливо очи 
и се правѣше на слѣпъ. Дори условностьта трѣб
ваше да признае мълчаливо, че единъ м ъ ж ъ  изпит
ва и трѣбва да изпитва нагони Но да се признае 
честно, че и жената може да б ъ д е  подчинена на 
тѣ х ь  и че миросъзданието се нуждае за своитѣ 
цели и стъ  женска поляриость, би било противно 
на схващането за „еветостьта на ж ената“. Така, въ 
времето преди Фройдъ бѣ наложено като аксиома 
разбирането, че едно женско същ ество  нѣма никак
ви физически шенвя, докато не б ъ я а т ъ  събудени 
отъ м.ужа, което, естествено, е позволено официални 
с амо въ брака По тъй като въздухътъ, особено въ 
Виена, бѣ изпълненъ дори н въ онѣзи морални вре
мена съ опасни еротични заразни материали, всѣко 
момиче отъ добро семейство трѣбваше да жнвѣе 
отъ  раждането си до деня, въ който щѣше да на- 
иустие брачния олтаръ заедно съ  съпруга сн, въ 
напълно стерилизирана атмосфера. За да могатъ 
младитѣ момичета да б ъ д атъ  пазени, ие ги оставяха 
сами нито за мнгъ. Тѣ имаха гувернантка, която 
трѣбваше да се грижи, да не би, недай Боже, тѣ да 
пристъпягъ непазени една крачка извънъ къшна-
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та прага; тѣ  биваха завеждани и прибирани отъ учи
лище. o n .  урока по танцъ и отъ  урока по музика. 
Всѣка книга, която чстѣха, биваше контролирана, 
н преди всичко иа младитѣ момичета сс намираше 
непрекъснато работа, за да б ъ д а т ъ  отклонени отъ  
възможнитѣ опасни мисли. Тѣ трѣбваше да сс 
упражняватъ въ свирене на пиано и пѣене, да из- 
учаватъ рисувание, чужди езици, история на изкуст
вата и история на литературата, образоваха ги и 
дори прекаляваха. Но докато се опитваха да ги на- 
правятъ колкото е втзможно по образовани и доб
ре възпитани, грижеха се същевременно страхливо, 
щото тѣ  да остаиатъ въ едно днесъ необяснимо за 
насъ неведение по всички природни въпроси. Д е 
войка отъ  добро семейство не биваше ла има ни
каква представа, какъ е създадено мъж кото  тѣло, 
не биваше да знае, какъ се раж датъ децата, зашото 
ангелътъ трѣбваше да влѣзе въ брака не само 
физически ведокоснатъ, но и душевно напълно 
„чистъ*. По онова време „доброто възпитание“ за 
едно младо момиче се покриваше напълно съ  огчу- 
жденость отъ  живота; а тази отчужденость на же 
нитѣ отъ онова време оставаше понѣкога за презъ 
цѣлия имъ животъ. И днеед, още ме забавлява ко 
мичната истерия на една отд> моитѣ лели, която 
презъ брачната си нощь сс появила неочаквано въ 
единъ часа въ к ъ щ ат а  иа родитглитѣ си и надала 
тревога — не искала въ никой случай да види отново 
онзи отврагитслепъ м ъж ъ , за когото се била о м ъ 
жила; той билъ лудъ  и чудовище, защото сс опи- 
талъ съвсемъ сериозно да я съблѣче. Само съ 
голѣма м ъка  тя успѣла да сс спаси отъ  това явно 
болезнено желание.

Не мога, обаче, да премълча, че тази наив
ности придаваше на тогавашпитѣ млади момичета 
нзвестенъ таинственъ чаръ. Тѣзи неопитни съ зд а 
ния долавяха, че паредъ и задъ тѣхния собствснъ 
свѣтъ има и другъ, за който не знаятъ и не бива
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да знаятъ нищо, и това ги прав!ш е любопитни, 
мечтателни, изпълнени съ  копнежъ и нѣкакъ при 
влѣкателпо смутени. Когато ги поздравяваха по 
улицата, тѣ  се изчервяваха — има ли днесъ още 
млади момичета, които се изчервяеатъ? Когато 
бѣха сами помежду си, тѣ  се кикотѣха, шепиѣха и 
смѣеха като леко пияни. Изпълнени съ очакване 
иа всичко непознато, тѣ  мечтаеха за ромзнтиченъ 
животъ, но сжщевременио бѣха обзети отъ  срамь, 
че нѣкой може да открие, колко много тѣлоти имъ 
мечтае за нѣжности, за които не знаеха нищо опре* 
дѣлсио. Н ѣкакъвъ лекъ смутъ придаваше известно 
възбуждение на цѣлото имъ държане. Тѣ се дви
жеха по другояче отъ  днешнитѣ момичета, чиито 
тѣла сж закалени отъ  спорта и които се държ атъ 
леко и свободно всрѣдъ младитѣ мжже като всрѣдъ 
свои равни; по онова време още отъ хиляда крачки 
можеше да се различи но държане и вървежъ една 
девойка отъ една жена, която вече е познала мжжа. 
Тѣ бѣха повече девойки, отколкото днешнитѣ мла 
ди момичета, по и по малко ж ени ; въ сжгцината си 
приличаха на екзотичната нѣжность на домашни 
растения, отгледани въ изкуствено прегорешенага 
атмосфера на топлилника и запазени отъ всѣки 
зловреденъ полъхъ на в ѣ ттр а ;  изкуствено получеиъ 
продуктъ па мсопрсдѣлено възпитание и култура.

Тогавашното общество искаше младото мо
миче да бжде глупаво, неопитно, добре възпитано, 
наипно, люзопитно, срамежливо, несигурно, непрак
тично и поради това отчуждено отъ живота възпи 
тание, предопредѣлено изпапредъ да бжде безволно 
ф >рмирано и ржководеш) отъ мжжа въ брака. Из
глежда, че моралътъ пазѣше девойката като оли
цетворение на неговия най съкровепъ идеалъ, като 
симзолъ на женската нравственость, на цѣломжд 
рието и иеземностьта. Но каква трагичность тогава, 
когато едно отъ  тия млади момичета пропустиѣшс 
времето си, когато то все още бѣщд мсомжженр



EROS MATUTINUS 95

на двадесети и пети или тридесети години! Защото 
условностьта изискваше и отъ тридесетгодишното 
момиче да запази ненарушимо заради семейството 
или морала това вече неотговаряще на възрастнта 
му състояние на неопитностп и наивности и тази 
липса на желания. Тогава нѣжииятъ образъ се пре- 
вртщ зш е най често въ рѣзка и жестока карикатура. 
Неомъженото момиче ставаше „изостанала“ мома, 
изостаналата мома „стара мома", върху която се 
изливаше непрекъснато безвкусната подигравка на 
хумористичиитѣ списания. Онзи, който разгърне 
днесъ нѣкоя стара годишнина на „Tliegende Blatter“ 
или на нѣкой лругъ  хумористиченъ органъ отъ 
онова време, ще иамѣри съ  ужасъ въ всѣки брой 
най глупави подигравки съ  засгаряващитѣ моми, 
които не ум ѣятъ  да прикриятъ своето съвсемъ есте
ствено желание за любовь и разстроенитѣ си нерви. 
Вмѣсто да разбератъ трагедията на тѣзи пожертву
вани съществувания, които трѣбваше да потис- 
натъ въ себе си изискванията на природата и ко
пнежа по любовь и майчинство заради семейството 
и доброто си име, тѣхъ ги подиграваха съ липса 
на разбиране, което днесъ ни отвращава. Но обще
ството винаги с най-жсстоко къмъ оиѣзи, които 
пздаватъ и разкриватъ тайната си. Т укъ  то втрши 
съ фалшивостьта си престъпление и спрямо при
родата.

Докато тогавашнитѣ буржоазии условности сс 
опитваха конвулсивно да запязятъ фикцията, че 
една жена отъ  „добритѣ кръ гове“ не притежава и 
не бива да притежава сексуалность, докато ' не е 
омъжена — всичко друго правѣше отъ  нея „не
морална личность“ и черна овца въ семейството — 
все пакъ се виждаха принудени да призиаятъ с ъ 
ществуването на такива нагони у единъ младъ 
м ъж ъ. Тъй като се знаеше отъ опитъ, че не може 
да се попрѣчи на възмъж али младежи да изживѣ-
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ватъ споя vita sexualis, ограничаваха се съ скрои- 
иото пожелание, тѣ  да търсятъ  своитѣ^нсдостойни 
удоволствия extra muros на свещения моралъ. Както 
градовстѣ криятъ подъ чисто изметенитѣ си улици, 
хубавитѣ, луксозни магазини и елегантни алеи за 
разходка подземни канали, въ които се отвежда 
мърсотията на клоакитѣ, така и цѣлиятъ половъ 
животъ на младежьта трѣбвзше да се води неза
бележимо подъ моралната новръхность на „обще
ството“. Безразлично бѣше, на какви опасности се 
излага младиятъ човѣкъ и въ какви сфери попада; 
както училището, така и семейството избѣгваха 
плахо да просвѣтятъ младежа въ това отношение. 
Презъ последнитѣ години тукъ тамъ се срещаха 
известни грижливи или, както се казваше тогава — 
„просвѣтено мислещи“ бащи, които се опитваха да 
посочатъ на синоветѣ си правия пъть, щомъ като 
по лицата имъ се появѣха първитѣ признаци на 
подрастваща брада. Тогава извикваха домашния лѣ- 
карь, който отвеждаше при удобенъ случай мла
дежа въ нѣкоя стая, избърсваше грижливо очилата 
си, преди да започне сказката си за опасиостьта 
отъ  венерически болести, и обръщаше внимание па 
младежа, който по това време обикновено вече 
самъ се бѣше изучилъ достатъчно, да б ъ д е  умѣ- 
ренъ и да не пропуска известни предпазителни 
мѣрки. Други бащи си служеха съ още по-чудно- 
вато срѣдство: наемаха за к ъ щ ата  хубава слугиня, 
на която се падаше задачата да изучи практически 
младия момъкъ. Защото намираха, че е по добре 
м ладеж ътъ да върши тази досадна работа нодъ 
собствения имъ покривъ, като се запазва външния 
дскоръ и се избѣгва опасностьта, той да попадне 
въ р ъ ц етѣ  на „нѣкоя рафинирана лнчность“. Само 
една просвѣтитслна метода оставаше решително 
отречена въ всички инстанции и форми: искрената 
и откритата.

Какви възможности се предлагаха на единъ
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младеж ь отъ  буржоазния свѣтъ ? Въ всички други, 
въ  така нзреченитѣ по долни слоеве, този про 
блсмъ не бѣше никакъвъ проблемъ. На село 
ратгятъ още на седемнадесеть години спѣше съ 
иѣкоя ратайкиии, а когато връзката доведѣше 
до последици, това нѣмаше никакво по-нататъшио 
значение; въ повечето отъ нзшитѣ алпийски села 
броятъ на незаконородепитѣ деца надхвърля далече 
1’ози на законороденитѣ И въ пролетарията, преди 
да сс ожени, работникътъ живѣеше въ „свободенъ 
б р акъ “ съ нѣкоя работничка У правовѣрнитѣ гали- 
цийски евреи на седемнадесеть годишния, значи на 
вьзмжжалия момъкъ, се избираше вече невѣста, а 
на четиридесеть години той можеше да бжде вече 
дѣдо. Само въ нашето буржоазно обшество сс от
хвърляше сжщинското лѣкарство, ранния бракъ, за
щото никой баща на семейство не би повѣрилъ 
дъщеря си на единъ двадессть или двадесеть и две 
годишенъ младежъ, тъй като такъвъ младъ човѣкъ 
сс смѣташс за недостатъчно зрѣлъ. И тукъ се раз 
криваше още една вжтрешча фалшивость, защото 
буржоазннягъ калеидаръ съвсемъ не съвпадаше съ 
този на природата. Докато въ природата единъ мо
мъкъ възмжжана на шсстнадесеть или седемнаде- 
ссть години, за обществото той се смѣта възмжжалъ 
едва тогава, когато си е създалъ  „социални поло
жение“, значи не преди двадесеть и петь или два
десеть и шесть години. Така, между сжщинското 
възмжжаванс и оновз, прието отъ  обществото, се 
създаваше изкуственъ иитервалъ отъ  седсмь, осемь 
или десеть години, прегь който младиятъ мж жъ 
трѣбваше самъ да се грижи за своитѣ „сгодни слу
чаи“ или „приключения“.

А тогавашното време ие предлагаше много та
кива възможности. Само много малко и особено 
богати младежи можеха да си позволятъ лукса ла 
„подържзтъ“ метреса, т. е. да й насматъ жилище

7
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и да се грижатъ за издръжката й С ъ щ о така само 
малцина щастливци постигаха тогавашния литсра- 
туренъ идсалъ — единствения, кгйто можеше да 
б ъ д е  описваиъ въ романитѣ — връзката съ о м ъ 
жена жена. Останалигѣ се задоволяваха съ прода
вачки и келнерки, нѣщо, което не предлагаше осо
бено вътреш но задоволство. Защото по времето 
преди еманципацията на жената и нейното дейно и 
самостоятелно участие въ обществения животъ са 
мо момичетата отъ най беденъ пролетарски проьз- 
холъ разполагаха отъ една страна съ достатъчно 
лекомислие, а отъ друга страна съ  достатъчно сво
бода ?а подобни краткотрайни отношения безъ се 
риозни женитбени намѣрения. Лошо облѣчени, умо
рени слсдъ дванадесеть часовъ, мизерно платенъ 
дневенъ трудъ, нечисти (по онова време банята 
бѣше все още привилегия на богатитѣ семейства) 
и израстнали въ тѣсенъ житейски кръ гъ ,  тѣзи бед 
ни създания стояха толкова низко подъ нивото на 
своитѣ любовници, че последнитѣ обикновено се 
стѣсняваха да се показватъ съ тѣхъ. Вѣрно е, че 
грижливото благоприличие бѣ изнамѣрило особени 
мѣрки за и)бѣгване на това мъчително положение, 
като така нареченитѣ chambres separees, къ дето  мо
жеше да се вечеря спокойно съ нѣкое момиче, а 
останалото сс извършваше въ малкитѣ хотели па 
тъмнитѣ странични улички, които бѣха пригодени 
изключително за подебни работи. Но всичкитѣ тѣзи 
срещи трѣбваше да останатъ краткотрайни и безъ 
същинска красота — повече сексуалность, откол
кото Еросъ, защото ставаха винаги набързо и тайно 
като нѣщо забранено. Въ всѣкй случай, съ щ еству 
ваше и възможностьта за връзка съ нѣкбе отъ  онѣ- 
зи амфибоподобни същества, които стоеха наполови
на въ обществото и наполовина извънъ него — 
артистки, танцьорки, жени иа изкуството, единстве- 
нитѣ „еманципирани“ жени на онова време. Но общо 
взето, основата на тогавашния еротиченъ животъ
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извънъ брака оставаше проституцията; тя представ
ляваше така да се каже тъмния избенъ сводъ, надъ 
който се издигаха безукорно блестящитѣ фасади 
на разкошната постройка на буржоазното общество.

Днешното поколѣние едвзли има представа 
за нечуваното разпространение на проституцията въ 
Европа преди Свѣтовната война. Докато днесъ по 
улицитѣ на голѣмитѣ градове проституткитѣ се 
срѣщ атъ толкова рѣдко, колкото и впрегнати въ 
коне коли по п ъ тя  за автомобили, по онова време 
тротоаритѣ бѣха така натъпкани съ продажни жени, 
че бѣше по-мъчно да имъ избѣгигшъ, отколкото да 
ги намѣришъ. Къмъ това се прибавяха и многоброй- 
иитѣ „затворени домове“, като нощни локали, ка 
барета, танцувалии салони съ  тЬхнитѣ пѣвици и 
танцьорки, барове съ момичета за забавление. По 
онова време женската стока се предлагаше на всѣ- 
ка цена и въ всѣки часъ, и на единъ м ъ ж ъ  бѣше 
пуждно толкова малко време и старание да си на- 
мѣри жена за четвърть часъ, единъ часъ или една 
нощь, колкото и да си купи пакетъ цигари или вест- 
никъ. Струва ми се, че нищо не потвърждава пове
че по-голѣмата честность и естественость въ днеш- 
питѣ форми на живота и любовьта отъ  това, че за 
днешната младежь е станало възможно и почти 
естествено да избѣгва тази нѣкога необходима ин
ституция и че не бѣха нито полицията, нито зако- 
нитѣ, които успѣха да отстранятъ проституцията 
па нашето време; този трагиченъ продуктъ на единъ 
пссвдо-моралъ изчезна, съ изключение на нѣкои не
значителни останки само поради по-слабото търсене.

Официалната позиция на държавата и на ней
ния моралъ никога не е била напълно ясна по от
ношение на тѣзи тъмни работи. О тъ  гледище 
на нравственостьта, никой не смѣеше да признае 
открито на една жена правото на самопродаване, 
отъ гледище на хигиената обаче не можеха да
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се лишатъ отъ  проституцията, която* канализи
раше досадния извънбраченъ половъ животъ. Така 
авторитетитѣ се опитаха да си помогнатъ съ една 
двусмисленость, като отдѣлиха тайната проститу
ция, съ  която държавата се борѣше като съ немо
рална и опасна, отъ  едта позволена проституция, 
която се снабдяваше съ нѣщо като професионално 
свидетелство и биваше облагана съ дагпкъ  отъ  
държавата. Момиче, което се решаваше да стане 
проститутка, получаваше оссбсна концесия, нѣщо 
като право да упражнява професията си, и собстве
на графа въ полицията. Щ омъ като се поставяше 
подъ полицейска контрола и изпълняваше задълж е
нието да се показва два пъти  седмично на лѣкарь, 
тя получаваше професионалното право, да отдава подъ 
наемъ тѣлото си за всѣка цена, която й сс струва
ше подходяща. Проституцията бѣше призната като 
занаятъ, но — тукъ  се показваше лукавствого на 
морала — все пакъ не напълно призната. Така на- 
примѣръ, когато една проститутка бѣ предложила 
стоката си. т. е. тѣлото си иа нѣкой м ъж ъ, и следъ 
това последниятъ отказваше да плати уговорената 
цена, тя не можеше да подаде оплакване срещу него. 
Тогава нейното искане — ob turpem causam, както 
се мотивираше законътъ — ставаше изведнажъ не
морално и не намиоаше подкрепата на властьта.

Дори и въ такива дреболии се долавяше раз
двоението въ едно разбиране, което отъ една стра
на причисляваше тѣзи жени къмъ единъ позволенъ 
отъ  държавата занаятъ, а отъ  друга ги изключваше 
извънъ общото право като нѣкакви черни овце. Но 
същинската фалшивость се криеше въ обстоятел
ството, че тѣзи ограничения се отнасяха само до 
по беднитѣ класи. Една виенска балерина, която 
всѣки м ъ ж ъ  можеше да има всѣки часъ за двеста 
крони, с ъ щ о  както и една уличница за две крони, 
не се нуждаеше, естествено, отъ такова професио
нално свидетелство; голѣмитѣ демимонденки се спо-
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ме навиха дори въ весткицитѣ между знатш пѣ по
сетители на коннитѣ надбѣгвания, защото и тѣ  при
надлежаха къмъ „обществото“. С ъщ о  така нѣкой 
отъ  известнитѣ посрѣднички, които снабдяваха съ  
луксозна стока двореца, аристокрацията и богатата 
буржоазия, стояха нзвънъ закопа, когато иначе свод
ничеството се наказваше съ тежки наказания и 
загворъ. Строгата дисциплина, бсзмилостниятъ кон
трола. н презрението на обществото имаха значение 
само въ кръга  на армията отъ  хиляди и хиляди же
ни, които трѣбваше да защищав .тъ съ  тѣлото и 
унижената си душа свободнитѣ и естествени форми 
на любовьта срещу едно старо и отдавна подко
пано морално схващане.

Както истинската армия се дѣли на кавалерия, 
артилерия, пехота и крепостна артилерия, така и 
тази армия на проституцията бѣше раздѣлена на от- 
дѣлни групи. Въ проституцията крепостната артилерия 
отговаряше най много на опази група, която д ъ р ж е
ше напълно ббсадени като своя главна квартира 
известни улици на града. Това бѣха обикновено 
мѣста, къ дето  въ срѣднитѣ вѣкове се бѣше изди
гала бесилката, болница за прокаженн, гробище, к ъ  
дето бѣха намирали подслонъ франкмасоиитѣ, па- 
лачитѣ и другитѣ социално прсзрѣни лица — съ 
други думи мѣста, въ които граждаиитѣ бѣха из- 
бѣгоали да жнвѣятъ още отъ вѣкове изсамъ. Въ 
тѣзи мкста влясгитѣ опредѣляха иѣкои улици като 
любовенъ пазаръ; врата до врата, както въ  Иоши- 
вара въ Япония или на рибния пазаръ въ  Кайро 
днесъ, въ двадесетия вѣкъ, така и тогава седѣха 
една до друга двеста или петстотннъ жени, изло
жили евтината си стока по прозорцитѣ на прнзем- 
нитѣ си жилища и раздѣлеии на два слоя — единъ, 
който работѣше презъ деня, н лругъ, който робо- 
тѣш е презъ пшцьта.

Ма кавалерия или пехота отговаряше амбулант-
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ната проституция — безбройнитѣ продажни моми 
чета, които търсѣха клиентитѣ еи по улицитѣ. Въ 
Виена ги наричаха обикновено „начертанитѣ моми
чета“, защото тротоарътъ, който можеха да изпол- 
зуватъ за своитѣ професионални цели, бѣше раз 
граниченъ отъ  полицията съ  невидима черта; де- 
иемъ, иошемъ и до зори, при студъ  и дъ ж дъ  тѣ  
влачеха по улицитѣ една доставена съ м ъка  и фал
шива елегантность, намиращи за всѣки минувачь по 
нѣкоя примамлива усмивка върху умореното и ло 
шо гримирано лице. Д чесъ всички градове ми се 
струватъ по-хубави и по човѣчни, откакъ улицитѣ 
пече ие се пълнятъ отъ  тѣзи тълпи гладни и без
радостни жени, които предлагагь удоволствие безъ 
да го изпитватъ и при вѣчнитѣ си скигания отъ 
единъ ъ г ъ л ъ  до другъ попадатъ все на същ ия не- 
избѣженъ пъть: п ъ тьтъ  къмъ болницата.

Мо и тѣзи маси не бѣха достатъчни за посто- 
янната консумация. Нѣкой желаеха по голѣмо удоб
ство и дискретность, вмѣсто да гонягъ по улицитѣ 
тѣзи лекомислени прилепи и тъж ни райски птици. 
Тѣ желаеха по-уютна любовь: съ свѣтлина, топлина, 
музика, тапцъ и привиденъ луксъ. За такива клиен
ти съществуваха „закрититѣ домове“ — бордеитѣ. 
Облѣчени отчасти въ дамски тоалети, отчасти въ 
съвсемъ недвусмислени иеглижета, момичетата се 
събираха пъ така наречения и украсснъ съ фалшивъ 
луксъ „салопъ*. Единъ пизнистъ се грижеше за му 
зикалното забавление, пиеха, танцуваха и бъбрѣха, 
преди двойката да се оттегли дискретно въ нѣкоя 
спалня; въ иѣкои по-аристократични домове, осо
бено въ Парижъ и Милано, които имаха и извест
на международна слава, иаивната душа можеше ла 
остане съ илюзията, че е била поканена въ нѣкоя 
чгстпа къ щ а  заедно съ малко по-свободни дами 
отъ  обществото. Въшнно момичетата отъ  такива 
домове бѣха по-добре поставени п .  сравнение съ 
амбулан гиитѣ уличници. Тѣ не бѣха принудени да
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скитатъ по улицитѣ при вѣтъръ, дъж дъ  и каль, се- 
дѣха въ топли стаи, получаваха хубави дрехи, ядѣ- 
ха и особено пиеха богато. Затова пъкъ въ дей- 
ствителность тѣ  бѣха пленници на своитѣ хазяйки, 
които ги принуждаваха да купувагъ на лихварски 
цени носенитѣ отъ  тѣ хъ  дрехи и вършѣха такива 
смѣткаджийски фокуси съ цената на пансиона, че 
дори и най прилежното и най издържливо момиче 
трупаше толкова дългове, че никога не можеше да 
натустие дома по своя воля.

Би било увлѣкателно, а и документално инте
ресно, да се напише тайната история на иѣкой отъ 
тѣзи домове, защото тѣ криеха най страннитѣ, ина
че така добре познати на строгитѣ власти тайни. 
Тамъ имаше скрити врати и отдѣлни стълби, презъ 
които можеха да се промъкватъ членоветѣ на най- 
висшето общество, а както се говорѣше, дори и на 
двореца — безъ да бж датъ  видѣни отъ  остаиалнтѣ 
смъртни. Имаше стаи съ огледала и такива, които 
позволяваха да се хвърли скри гъ ногледъ въ съсед- 
нитѣ стаи, въ които двойкитѣ се забавляваха, безъ 
да подозиратъ нѣщо. Имаше най странни предреша
вания, отъ  калугерската одежда до костюма на ба
лерината, прибрани въ сандъци и скринове за осо
бени фетишисти. И това бѣше сжщото общество, 
сжщнятъ градъ и сжщиятъ моралъ, който се у ж а
сяваше, когато младитѣ момичета караха велоси- 
педъ, и който заявядаше, че се върши престжплеине 
спрямо достойнството на науката, когато Фройдъ 
установяваше по своя спокоенъ, ясенъ и настояте- 
ленъ начинъ истини, които тѣ не искаха да приематъ. 
Сжщиятъ свѣтъ, който защищаваше така патетично 
чистотата на жената, търпѣше, организираше и дори 
покровителствувзше тази ужасна самопродажба.

И така, да не се- оставяме да бждемъ заблу
ждавани отъ  спитимеитялнитѣ романи или новели 
на онази епоха; това бѣше лошо време за тогаваш-
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ната младежь: девойкитѣ затворени херметически 
извънъ живота, поставени подъ контрола и възпи
рани както въ духовното си, така и въ физическото 
си развитие; младитѣ м ъж е тласкани къмъ потай
ности и скритости отъ единъ моралъ, който никой 
не следваше и на който никой не вѣрваше въ д у 
шата си. Свободни и честни отношения значи точно 
такива, които можеха да означаватъ радость и ща 
стие за младежьта, бѣха позволени само иа много 
малко хора. Онзи отъ тогавашната генерация, който 
иска да си припомни честно първата си среща съ 
женитѣ, ще намѣри много малко епизоди, за които 
ще може да мисли съ  наистина безоблачна ра
дость. Защото, освенъ обществена принуда, която 
зовѣше постоянно къмъ внимание и прикриване, по 
онова време същ ествуваш е и другъ елементъ, който 
смущаваше душата следъ и дори въ най нѣжнитѣ 
моменти: страхътъ отъ зараза. И въ това отношение 
тогавашната младежь бѣше онеправдана въ срав
нение съ  днешната, защото не трѣбва да се забравя, 
че преди четиридесеть години венерическнтѣ болести 
бѣха стократно по разпространени отъ  днесъ и преди 
всичко стократно пс-опасни и съ по ужасенъ раз
вой, защото тогавашната практика още не умѣеше 
да се справя клинически съ тѣхъ. Все още не с ъ 
ществуваше научна възможность, тѣ да б ъ д а т ъ  така 
бързо и радикално отстранявани като днесъ, когато 
не прсдставляватъ вече нѣщо повече отъ единъ епи- 
зодъ. Докато днесъ въ клиникитѣ на малкнтѣ или 
срѣдии университети, благодарение на терапията на 
Паулъ Ерлихъ, често пъти могатъ да минатъ сед
мици, преди асистентътъ да може да покаже на сту- 
денгитѣ случай отъ прѣспа сифилистичиа зараза, 
тогавашната статистика въ войската и голѣмитѣ 
градове показваше, че отъ  десеть младежи най-малко 
единъ или двама с ъ  станали вече жертва на зараза. 
Иа тогавашната младежь се напомняше непрестанно 
за тази опасиость; когато човѣкъ зървѣше по виен-
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скитѣ улици, на всѣка шеста или седма кжща той 
можеше да прочете табелата „Специалистъ по кожни 
и венерически болести.“ Къмъ страха отъ заразата 
се прибавяше и уж асътъ  отъ  противната и недо
стойна форма на тогавашното лѣкуване, за което 
диешниятъ свѣтъ сжщо така не знае нищо. Сед 
мици наредъ цѣЛото тѣло на заразения отъ сифи- 
лисъ се натриваше съ  живакъ, последицата отъ 
което бѣше изпадането на зжбитѣ, както и появя
ването на други заболявания; нещастната жертва на 
лоша случайность се чувствуваше не само душевно, 
а и физически ум ърсена; дори и следъ такова ужасно 
лѣкуване, засегнатиятъ цѣлъ животъ не можеше да 
бжде сигуреиъ, дали лукавиятъ вирусъ нѣма всѣки 
мигъ да излѣзе отъ обвивката си, парализирайки 
членоветѣ откъмъ гръбначния стълбъ  и размеквайки 
мозъка задъ челото. Нищо чудно тогава, че щомъ 
се поставѣше диагнозата, мнозина отъ  младитѣ хора 
посѣгаха веднага къмъ револвера, защото не мо
жеха да понесатъ чувството, че самитѣ тѣ, а и най- 
близкитѣ имъ лица ще живѣятъ цѣлъ животъ съ 
съмнение, че не сж излѣкувани. Къмъ това се при 
бавяха и другитѣ грижи па единъ само скрито во- 
денъ половъ животъ Ако се опитамъ да си при
помня честно, не ми идва ка умъ нито единъ прия
тел ь отъ  младитѣ ми години, който поне веднажъ 
да не е идвалъ при мене съ бледно лице и сму- 
тенъ ногледъ, единъ, защото вече е заболѣлъ или 
се страхува да не е заболѣлъ, другъ, поради изнуд
ване заради нѣкакво изоставяне, трети, защото му 
лнпсуватъ пари да предприеме лѣкуване безъ зна
нието на семейството си, четвърти, защ ото' не знае 
какъ да изхрани подхвърленото му отъ  нѣкоя кел- 
нерка дете, пети, загдето сж откраднали портфейла 
му въ нѣкой бордей и не е посмѣлъ да подаде оплак
ване. И така, въ онѣзи псевдо морални времена мла
достьта бѣше много по драматичпз, по-мечиста, по- 
неспокойиа и сжщеврсмешю по потисната, откол-
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кого я рисуватъ въ романитѣ и пиеситѣ си прндвор- 
нитѣ поети. Както въ училището и дома, така и въ 
сферата на любовьта на младежьта почти никога не 
се даваше свободата и щастието, падащи се на ней
ната възрасть.

Необходимо бѣше да се подчертае всичко това 
при честното обрисуване на тогавашното време. 
Често, когато разговарямъ съ по-млади другари отъ 
следвоенната генерация, азъ трѣбва да ги убежда- 
вамъ едвали не насила, че нашата младость въ 
никой случай не бива да б ъ д е  предпочитана предъ 
тѣхната. Вѣрно е, че въ държавно-буржоазенъ сми- 
сълъ  ние имахме по-голѣма свобода отъ днешното 
поколѣние, на което тежи военна служба, трудова 
повипность, а въ нѣкои страни и масова идеология, 
и което е безпомощно изложено на своеволията на 
една глупава свѣтовна политика. Ние можехме по- 
спокойно да се отдаваме на нашето изкуство, на 
нашитѣ духовни склонности и да формираме по-ин- 
дивидуално и по-лично частното си съществувание. 
Можехме да пътуваме безъ иаспортъ и позволение 
къ дето  ни се иска, никой не разследваше произ
хода, разбиранията, расата и религията ни. Въ никой 
случай не отричамъ, че ние наистина имахме неиз- 
мѣримо по голѣма лична свобода, и не само я оби 
чахме, а я и използувахме. Но веднажъ Фридрихъ 
Хебелъ се е изразилъ много хубаво: „Ту ни липсва 
виното, ту ни липсва чашата.* Много рѣдко с ъ  да
дени и едното и другото на едно и съ щ о  поколѣние; 
ако иравитѣ даватъ свобода на човѣка, държавата 
го поставя подъ принуда. Ако държавата му даде 
свобода, нравитѣ се опитватъ да го заробятъ. Ние 
живѣхме по добре и познавахме по добре свѣта, но 
днешната младежь изживѣва по-добре и по-съзна- 
телно собствената си младость. Когато гледамъ 
днешнитѣ млади хора да излизатъ съ  весели лица 
и ясни и вдигнати чела отъ  училищата и универсн- 
тетитѣ, когато виждамъ момичета и момчета заедно
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въ весело и безгрижно другарство, безъ фалшивъ 
сграхъ и грамъ въ учение, споргь и игра, носещи 
се по снѣга върху скитѣ, състезаващи се съ ан 
тичма свобода въ плувателния басейнъ, седнали 
двама по двама въ автомобила, когато ги виждамъ 
побратимени безъ всѣкаква външ напринуда въ всички 
форми на здравия и безгриженъ животъ, всѣки пжть 
ми се струва, че ни дѣлятъ  не четиридесеть, а хи
ляда години отъ  времето, когато, за да дадемъ и 
получимъ любовь, ние трѣбраше винаги да търсимъ 
сѣнката и скритостьта. Съ искрено зарадванъ по 
гледъ азъ виждамъ, каква огромна революция на 
нравитѣ се е извършила въ полза на младежьта, 
колко голѣма свобода е придобшщ тя въ любовьта 
и живота и колко по-здрава душевно и физически 
е станала тя въ гази свобода; женитѣ ми се стру- 
ватъ по-хубави, откакъ имъ е позволено да пока 
ж атъ  свободно формитѣ си, вървеж ътъ  имъ е ста- 
налъ по изправевъ, очитѣ по-ясни, разговорътъ по- 
непринуденъ. Каква сигурность е придобила тази 
нова младежь, която никому не е длъжна да дава 
смѣтка за постжпкитѣ и държането си, освенъ само 
на себе си и на вжтрешното си чувство на отговор
ности; която се е освободила отъ  надзора на майки, 
бащи, лели и учители и отдавна вече нѣма пред
става за прѣчкитѣ, заплашванията и страховетѣ, които 
тег.чѣха иадъ нашето развитие; която дори не по
дозира заобикалкитѣ и потайноститѣ, съ  които ние 
се домогвахме като до нѣщо забранено, до онова, 
което тѣ  съ право чувствунатъ като свое право. 
Днешната младежь се наслаждава на младостьта си 
съ устремъ, свежесть, лекота и безгрижие, приежщи 
на нс-йната възрасть. Но най-голѣмото щастие въ 
това щастие се крие споредъ мене въ обстоятел
ството, че тя не е принудена да лъже другнтѣ и 
може ла бжде честна както къмъ себе си, така и 
къмъ естестнеиитѣ си чувствувания и желания. Въз 
можно е, поради безгрижието, съ което днешнитѣ
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млади хора влизатъ въ живота, иа тѣхъ  да липсва 
нѣщо отъ онова страхопочитание предъ духовнитѣ 
нкща, което ощастливяваше нашата младость. Въз- 
можно е, поради естественостьта на лесното вземане 
и даване въ любовьта, днешната младежь да е из
губила нѣщо отъ онова, което ни се е струвало осо
бено привлѣкагелно и скжпо, нѣкоя тайнствена едър- 
жаность отъ страхъ и срамъ, нѣкоя изящность въ 
нѣжностьта. Може би дори тя и не подозира, колко 
тайнствено засилва насладата страхътъ отъ забра
неното и непозволеното. Но всичко това ми се струва 
незначително въ сравнение съ онази освобождаваща 
промѣна и съ  това, че днешната младежь е освобо 
д ена отъ  страхъ и нотиснатость и се наслаждава 
напълно на онова, което е било отказано нзмъ нрезъ 
онѣзи години: на чувството на непринуденость и 
самоувѣреность.
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Най-сетне бѣ насгъпилъ дългоочаквапинтъ мо- 
меитъ, въ който, заедно съ последната година на 
стария вѣкъ, ние момеехме да затворимь следъ насъ 
и вратата на омразната гимназия. Следъ мжчно из- 
държанъ изпитъ — какао знаехме отъ  математи
ката, физиката и схоластичнитѣ материи ? — ние, 
които трѣбваше по този случай да облѣчемъ черни, 
официални дрехи, бѣхме почетени съ изпълнена съ 
важность речь отъ  страна на училищния директоръ. 
Сега ние сме били вече възрастни и трѣбвало да 
ианравимъ честь на родината си съ своето усърдие 
и прилсжзнис. Съ това бѣ разбито едно осемгодиш
но другарство; отъ тогава видѣхъ малцина отъ 
съпътницитѣ си въ кораба. Повечето отъ  насъ 
се записаха въ Университета, а онѣзи, които т р ѣ б 
ваше да се задоволятъ съ други занаяти и занима
ния, поглеждаха завистливо къмъ насъ.

Защото въ онѣзи минали времена Университе- 
тътъ  въ Австрия все още притежаваше особенъ, 
романгиченъ орсолъ ; да бждеш ъ студентъ, това 
значеше да прнтежавашъ привилегии, съ  които мла- 
дитѣ академици надхвърляха далеко всичкитѣ си 
връстници; тази антикварска особеность сдвалн с 
била твърде позната въ негерманскитѣ страни и 
поради своята абсурдность и ненаврсменность се 
нуждае отъ известно разяснение: повечето отъ  
нашитѣ Университети бѣха основани още презъ 
срѣднитѣ вѣкове, когато заниманието съ  науката се 
смѣташе за нѣщо извънредно, и за да могатъ мла- 
дитѣ хора да бж датъ  привлѣчени къмъ следване, 
на тѣхъ  се даваха известни съсловни привилегии. 
Срѣдновѣковнитѣ студенти не попадаха подъ обик
новения с а д ъ , тѣ  не можеха да бж датъ  търсени и
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обезпокоявани въ ссминаритѣ огъ  полицейскитѣ 
служители, носѣха особено облѣкло, можеха да се 
дуелиратъ ненаказано и бѣха признати като затво
рена гилда съ  собствени нрави и б езн р ав ств ен о ст  
Съ течение на времето и съ  увеличаващото се де
мократизиране на обществения жнвотъ, когато всич
ки срѣдновѣковни еснафи и гилди се разпаднаха, 
това привилегировано положение на академицитѣ въ 
цѣла Европа се изгуби; само въ Германия и гер
манска Австрия, къ дето  класовото съзнание всс 
още запазваше връхъ надъ демократичното, сту- 
дентитѣ се придържаха твърдо къмъ тѣзи станали 
отдавна безсмислени привилегии и ги изградиха дори 
въ собственъ студентски кодексъ. Нарсдъ съ обик
новената си и гражданска „честь“ германскиятъ сту- 
дентъ поставяше и студентска такава. Когато нѣ
кой го обидѣше, той трѣбваше да му даде „удо
влетворение“, т. е. да се дуелира съ  него съ  о р ъ 
жие въ ръка, доколкото изобщо бѣше „способенъ“ 
да даде удовлетворение О гъ  друга страна „спосо
бенъ“, спорсдъ това самодоволно преценяване, бѣ 
ше не нѣкой банкеръ или търговецъ, а само акаде
мически образовавъ, награденъ съ титла или пъкъ 
офицеръ — никой другъ между мнлионитѣ хора пс 
можеше да получи дѣлъ  отъ  този видъ „честь“, да 
кръстоса острието съ нѣкой такъвъ глупавъ и 
безбрадъ младежъ. О тъ друга страна, за да мина
ва за „истински“ студентъ, м ом ькьтъ  трѣбваше да е 
доказалъ мъжественостьта си, т. е. да с спсчслилъ 
колкото е възможно повече дуели и дори да носи 
видимо по лицето си въ видъ на „рѣзки" белсзитЬ 
на геройскитѣ си подвизи; гладкото лице и неиз 
кривениятъ носъ се смѣтаха недостойни за единъ 
истински германски академикъ. Затова кульоръ- 
студентитѣ, т. е. тѣзи, които принадлежаха къмъ 
нѣкоя носеща специаленъ цвѣтъ корпорация, се 
виждаха принудени да се предизвикватъ взаимно или 
да предизвикватъ други напълно миролюбиви сту-
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дгнти и офицери, за да могатъ да участвуватъ въ все 
нови „партии*. Въ корлорациитѣ всѣки новъ сту- 
дентъ биваше „чодготвячъ“ въ фехтовачнитѣ зали 
за това достойно глгвло занимание е биваше посве
щ а в а т ,  и въ всички останала обичаи на студент
ския животъ. В ;ѣки „ф уксъ“, т. е. нсвакъ, биваше 
причисляванъ къмъ нѣкой корлорационенъ братъ, 
комуто трѣбваше да засвидетелствува робска по- 
корность и който го запознаваше съ благороднитѣ 
изкуства на тъй наречения „Comucnt*. А тѣ  бѣха 
слсдннтѣ: да се напива до повръщаие, да обръща 
до дъно тежката чаша бира (до последната капка), 
за да докаже славно, че не е „загубсиъ“ човѣкъ, 
да реве вь хоръ студентскитѣ пѣсни, да скита но- 
щемъ изъ улицитѣ и да се подиграва съ  полиция
та  Всичко това се смѣташе за „м ъж ко“, „студент
с к о “ и „германско“, и когато корлорациитѣ тръгва
ха на разходка въ съ бота  съ развѣващитѣ се зла 
мена и пъстри кепета, тѣзи глупави и потиснати 
о ть  собственото си държане къмъ най-безсмислено 
високомѣрие младежи се чувствуваха като истин
ски представители на духовната младежь. Тѣ гле
даха отвисоко и съ презрение иа „тълпата“, която 
не умѣеше да цени както трѣбва тази академическа 
култура и нѣмско мъжество.

За единъ малъкъ проаинциаленъ гимназистъ, 
който идваше въ Виена като съвсемъ младъ и зе- 
ленъ момъкъ, този видъ интересно и „весело с т у 
дентско време* сигурно е било Олицетворение на 
цѣлата романтика. Разнѣжсни отъ  виното, вече 
вьзрастнитѣ селски нотариуси и лѣкари поглежда
ха десетки години по късно къмъ закаченитѣ в ь  
стаитѣ имъ кръстосани рапири и пъстри трофеи и 
посѣха съ  гордость рѣзкитѣ си като отличие иа 
тѣхния академиченъ рангъ. Напротивъ, върху насъ 
това глупаво и брутално държане действуваше само 
отблъскващо, и когато срѣщахме нѣкоя отъ тѣзи 
украсени съ знамена орди, ние свръщахме предпаз-
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ливо задъ ж г ъ л а ; защото за васъ, за които лична- 
та свобода бѣше най-скжпото, тази склонность къмъ 
агрссивность и сервилность означаваше най лошото 
н най опаспото въ нѣмския духъ. Освенъ това, ние 
знаехме, че задъ тази изкуствено предрешена ро
мантика се криятъ много хитро пресмѣтнати прак
тични цели, защото принадлежностьта къмъ нѣкоя 
отъ тѣзн „дуелиращи" се корпорации осигуряваше 
на всѣки членъ покровителството на нѣкой отъ  
„старитѣ господа“ отъ  тази корпорация по отноше
ние на висшитѣ служби и улесняваше по-сетнсшна- 

^та кариера. Единствениятъ сигуренъ пжть къмъ 
нѣмската дипломация водѣше началото си отъ  бон- 
скитѣ „боруси ;“ отъ австрийскитѣ католически кор
порации се стигаше най лесно до добритѣ църков
ни приходи на властвуващата християнско-социална 
партия, а повечето отъ  тѣзи „герои“ знаеха добре, 
че пъстритѣ панделки трѣбаа да имъ замѣстягъ въ 
бждеще онова, което сж пропустнали по отноше
ние на сериозното учене, и че при постжизането на 
служба нѣкога рѣзкитѣ по челото могатъ да имъ 
бж датъ  по-полезни, отколкото онова, което се крие 
задъ  челото. Самиятъ изгледъ на тѣзи груби, мили
таризирани роти и на тѣзи насѣчени и дръзко пре
дизвикателни лица правѣше неприятно за мене по
сещаването на унивсрситетскитѣ зали; когато оти
ваха въ университетската библиотека, и другитѣ 
наистина жадни за наука студенти избѣгваха аула
та и предпочитаха незначителната задна врата, за 
да отбѣгнатъ всѣка среща съ тѣзи тжжни орди.

Още открай време семсйниятъ съветъ бѣше 
решилъ, че ще следвамъ въ Университета. Но кой 
факултетъ да избера? Родителитѣ ми ми оставиха 
напълно свободенъ изборъ. По-голѣмиятъ ми братъ 
току-що бѣше влѣзълъ въ бащиното ми инду- 
стриално предприятие, затова вториятъ сипъ нѣ- 
маше защо да бърза. Въ края на краищата, бѣше
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въпросъ на семейна честь да се осигури докторска 
т.чтла, безразлично каква. Чудио, но и изборътъ ми 
бѣше съ щ о  така безразличенъ. Тъй като отдавна 
вече бѣхъ посветнлъ душата си на литературата, 
никоя друга практическа или преподавателна наука 
не ме интересуваше. Изпитвахъ дори нѣкакво тайно 
и днесъ все още нензчезнало недовѣрие къмъ всѣ
ко академическо занимание. За мене аксиомата на 
Емерсонъ, че хубавитѣ книги замѣстватъ и най д о 
брия Университетъ, и днесъ още важи неотклонно, 
а и днесъ всс още съмъ убеденъ, че човѣкъ може 
да б ъ д е  отличенъ философъ, историкъ, филологъ 
и юристъ или каквото и ла е, безъ да е посеща- 
валъ пс само Университета, а дори и гимназия. Без
брой пъти  съмъ иамиралъ потвърждение въ прак
тическия животъ, че антикваритѣ често познаватъ 
по-добре книгитѣ, отколкото компетентнитѣ профе
сори, че търговцитѣ на художествени предмети раз- 
биратъ повече отъ ученитѣ вь тази область, че по- 
гелѣмата часть отъ  същественитѣ подтици и от
крития въ всички области идватъ отъ външни лица. 
Колкото академичното занимание изглежда прак- 
тично, достижимо и полезно за срѣдиото дарова
ние, толкоиа то ми се струва излишно за индиви- 
дуално продуктивни натури, при които то може да 
подгйствува дори като нѣкакъвъ видъ прѣчка. Осо
бено въ Университетъ като нашия въ Виена съ 
неговитѣ шссть или седемь хиляди студенти, к ъ 
дето се прѣчеше на толкова плодоносния личенъ 
контзктъ между учители и ученици поради претъп- 
каностьта и който отгоре на това бѣ изостачалъ 
назадъ отъ  времето си съ своята твърде голѣма 
вѣрность къмъ традицията, азъ не виждахъ нито 
единъ човѣкъ, който да ме спечели за науката си. 
Така, същински критерий при моя изборъ бѣше не 
това, кой предметъ ще ме занимава най-много в ъ т 
решно, а това, който ще ме затруднява най малко

а
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и ще ми остава максимумъ време и свобода за 
сжщинската ми страсть. Нзй сетне се решнхъ за 
философията — или по скоро за „екзактьата фило
софия“, както все още се казваше у насъ по ста
рата схема — и то съвсемъ не отъ  чувство иа 
пжтрешно призвание, защото способноститѣ ми къмъ 
чисто абстрактно мислене сж твърде малки. У мене 
мислитѣ изникватъ винаги въ връзка съ предмети, 
случки и образи, а всичко чисто теоретично и ме
тафизично ми е непонятно. Все пакъ тукъ область 
та на чистата материя е най ограничена, а посеще
нията на лекциитѣ и семинарнитѣ упражнения по 
„екзактна“ философия най лесно можеха да се из- 
бѣгватъ. Необходимо бѣше само въ края на осмия 
семестъръ да се предаде една дисертация и да се 
издържи единъ единственъ изпитъ. Така, азъ още 
изнапредъ си изработихъ известно разпредѣлегшс 
на времето: три години изобщо да не се занима- 
вамъ съ  следването въ Университета! Прсзъ по
следната година щѣхъ да напрегна всичкитѣ си 
сили и да усвоя схоластичната материя, както и да 
напиша набързо нѣкаква дисертация! Тогава Уни- 
верситетътъ щѣше да ми е далъ онова, което един
ствено искахъ отъ  него: нѣколко години па сво
бода въ живота ми и въ стремежа ми въ връзка 
съ  изкуството: universitas vitae.

Xtvi рля ли погледъ върху живота си, едвали 
мога да си спомня много такива щастливи моменти 
като онѣзи първи университетски дни безъ Уни- 
вгрситстъ. Бѣхъ младъ и още нс изиитвахъ чув
ството на о тго во р но стта  за създаване на нѣщо 
завършено. Бѣхъ съвсемъ нсзависимъ, деньтъ има 
ше двадесеть и четири часа, и всички тѣ прина
длежаха иа мене. Можсхъ да чета и работя как
вото искамъ, безъ да дължа емвтка за това ко
муто и да биао; облакътъ на академическия из
питъ всс още ис сс показваше на свѣтлия хори-
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зоптъ, защото колко дълги изглеждатъ три години, 
когато човѣкъ е на деветнадесеть години, и колко 
богати, обилни н пълни съ изненади и дарове мо
гат ъ  да б ъ д а т ъ  тѣ!

Първото нѣщо, което иапразихъ, бѣше под
реждането на стихотворенията ми въ единъ, както 
мислѣхъ, неумолимо строгь подборъ. Не се сраму- 
взмъ да призная, чс на мене, деветнадесстгодиш- 
ниятъ и току-що завършилъ гимпазистъ, по онова 
време печатарското мастило се струваше най-слад- 
киятъ мирисъ на свѣта, по сладъкъ отъ маслото 
на резитѣ о ть  Шира. Всѣко приемане въ вестни- 
цитѣ нз нѣкос >тъ стихотворенията ми даваше 
иовъ подтикъ на моето по природа твгрде  слабо- 
крако самочувствие. Не трѣбваше ли сега да на 
прегна сили за решителенъ скокъ и да опитаиъ  из
даването на цЬла книга? Масърдчението иа друга- 
ритѣ ми, които вѣрваха псвече въ мене, отколкото 
азъ  самиягь, имй решително значение. Имахъ д о 
статъчни голѣма ддрзосѣь да изпратя ръкописа на
прано на онова книгоиздателство, което зас тъ п 
ваше нѣмската лирика — Ш устеръ & Л. Льофлеръ, 
издателитѣ на Лилиенкронъ, Дсмелъ, Бирбаумъ, 
Момбертъ, на цѣлата онази генерация, която ст з- 
даде повата нѣмска лирика заедно съ Рилке и 
Хсфмазсталъ. И — чудеса и знамения! — единъ 
следъ другь  настъпваха опѣзи незабравими, щ а 
стливи мигове, които не се повтарятъ въ живота 
на единъ писатель дори и следъ най голѣмитѣ му 
успѣхн: пристигна писмо съ печата иа издател
ството, писмо, което човѣкъ върти неспокойно изъ 
р ъц етѣ  си, безъ да има смѣлостьта да го отвори. 
Настъпи мигътъ, въ койго се чете съ  затаенъ дтхъ , 
че издателството е решило да издаде книгата и 
дори изисква като условие и пргвото за следва
щата. Пристигна пакгтътъ съ  пърпитѣ коректури, 
който човѣкъ развързва съ безкрайно възбуждение, 
за да види отпечатъка, подреждането и цѣлата ем-
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брионалиа форма на книгата, а следъ нѣколко сед
мици и самата книга, първитѣ екземпляри, които 
чооѣкъ нс се насища да разглежда, опипва и срав 
нява все отново. После и детинското обикаляме 
около книжарницитѣ, за да се види, дали екземпля 
ритѣ сж вече на витрината, дали изпъкватъ гордо 
пъ срѣдата, или сж се скрили скромно нѣкжде ио 
края. Най ссрке настжпва и очакването на писмата, 
първитѣ критики, първиятъ отзвукъ откъмъ Пс- 
йознатото, Неразгадаемото — всичкитѣ тѣзи напре
жения, вълнения и възторзи, заради които зави- 
ждамъ на всѣки младъ човѣкъ, който хвърля въ 
свѣта първата си книга. Този мой възторгь  бѣше 
самовлюбеность въ първия момептъ, но въ никой 
случай не и самодоволство. Какъ мислѣхъ за тѣзи 
си първи стихове се доказва отъ  простия фзктъ, 
че нс само не начравихь ново издание на „Сре 
бърни струни“ (това е заглавието на изчезналата 
ми вече първа рожба), но дори нс вмъкнахъ нито 
едно единствено отъ  тѣхъ  въ миитѣ „Събрани сти
хотворения*. Това бѣха стихове на исопредѣлено 
предчувствие и неосъзнато чувствуванз, изникнали 
не отъ  собствени преживявания, а о ть  чисто ези
кова страсть. Все пакь тѣ  пгказвзха известна му- 
зикалность и достатъчно чув тво за форма, за да 
привлѣкатъ вниманието па заиптересуванитѣ крж- 
гове, и азъ  не можехъ да сс оплача огъ  липса па 
насърдченис. Лилиечкронъ н Дсмелъ, които стояха 
тогава начело на лиричнигѣ пости, нс отказаха 
сърдечното си и вече приятелско признание на дс- 
вотна десетгодишния младежь, а толкова обожава- 
ниятъ отъ  мене Рилкс ми изпрати като ларъ за 
мояга „толкова хубаво написана книга' единъ по- 
светепъ ми съ  „благодарность“ специалень отис- 
чатъкъ, койго азъ  спасихъ като единъ отъ  най- 
скжпитѣ спомени иа моята младость изъ рязвали- 
нитѣ иа Австрия и отпесохъ въ Англия. (Кжле ли 
може да с той сега ?). Вѣрпо е, чс въ края 114
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краищата почувствувахъ нѣщо призрачио въ това, 
че този пръвъ приятелски даръ отъ Рилке — нър- 
виягь  отъ многото — бѣше вече отъ  четиридесети 
години, и иознатвятъ почеркъ ме поздравяваше 
отъ царството па мъртвитѣ. Мо най неочакваната 
отъ всички изненади бѣше тази, че Максъ Регеръ, 
най голѣмиятъ живъ тогава композитора. наред ь съ  
Рихардъ Щрлусъ, се обърна къмъ мене за позво
лението, да напише музика къмъ шесть стихотво
рения отъ  този том ъ; колко често съм ъ чувалъ 
следъ това на концерти едно или друго отъ  тѣхъ  
— отъ моитѣ собствени, отдавна забравени и от
хвърлени отъ мене стихотворения, пренесени от- 
в ъ д ъ  времето отъ  братското изкуство на единъ 
майсторъ I

Тѣзи неочаквани одобрения, които бѣха при 
лружени и отъ приятелски публични критики, имаха 
все- пакъ въздействието да ме насърдчатъ къмъ 
една стъпка, която иначе нѣмаше никога или поне 
не така рачо да предприема при моето неизлѣчимо 
иедовѣрие къмъ самия мене. Още като гимназистъ 
азъ бѣхъ печатялъ въ литературнитѣ списания на 
„модорнитѣ“ освенъ стихотворения съ щ о  и нѣкой 
новели и есета, но никога нс бѣхъ се решавалъ да 
предложа единъ отъ  тѣзи опити на нѣкой могжщъ 
и широко разнространенъ вестникъ. Всжщность, по 
онова време въ Виена имаше само единъ единственъ 
иублицистиченъ органъ отъ  високъ рангъ, „Нойе 
фрайе иресе“; съ блягородното си държане, к у л 
турни стремежи и политически престижъ този вест
никъ означаваше за цѣлата австро-унгзрска импе
рия ойова, което е „Таймсъ“ за английския свѣтъ  
и „Танъ“ за френския; дори нито единъ отъ  вестни- 
цитѣ на самия германски Райхъ не се стрсмѣше до 
такава степень към ъ постигане на известно култур- 
но ниво. Издательтъ, Морицъ Бенедиктъ, човѣкъ съ  
феноменаленъ организацнопенъ даръ и неуморни
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усърдие, се стрсмѣше съ цѣлата си почти демо
нична енергия къмъ това, да надмине всички нѣм- 
ски вестници въ областьта на литературата и кул 
турата. Ж елаеше ли да 'получи нѣщо отъ нѣкой 
извсстенъ авторь, никакви разноски не го плашеха, 
нему сс изпращаха по дееегь или двадесети теле
грами една следъ друга, и всѣки хокораръ му се 
одобряваше предварително; специалнитѣ издания за 
Коледа и Нова година представляваха съ  своктѣ 
литературни приложения цѣля то ове съ  най изве 
стнитѣ имена на i ремето: Анатдлъ Фран;ъ, Герх&рдъ 
Хаувтманъ, Иосенъ, Зола, Стр.ипбергъ и Шоу се 
събираха при този случай въ вестника, иаправнлъ 
безкрайно много за литературното ориентиране на 
цѣлия градъ, а дори и на цѣлата страна. Естестве
но „напредничзвъ“ и либераленъ въ своя мирогледъ, 
солидепъ и иредпазливъ въ поведението си, този 
вестиикъ застжпваше по образцовъ начинъ високия 
културенъ стандартъ на старата Австрия.

Този храмъ на „напредъка" криеше още едно 
светилище, така паречеаиягъ фейлетонъ, който сж- 
що като голѣмитѣ парижки ежедневш ци „Танъ“ и 
„Журнала, де деба“ публнкунаше най смѣлигЬ и 
най съвършени статии върху поезия, театъръ, м у 
зика н изкуство „подъ. черта“ и ясно отдѣлени отъ 
ефемеритѣ на политиката и деня. Тукъ имаха «у- 
Mira само авторнтетитѣ и отдавна утвърденитѣ. 
Само ос юаа гелиостьта на приеждата, завършената 
художествена форма и сравняващата опитность на 
много години можеше следъ дълго време на из 
пробване да призове единъ авторъ въ това свети
лище. По отношение на театъра и музиката Луд- 
викъ Шпайделъ, майсторъ на критиката, и Едуардъ 
Ханслинкъ притежаваха сжщия папски авторитетъ 
като Сентъ Бьовъ въ Парижъ съ  иегевитѣ „Люнди“; 
гѣхното „да“ или „не* решаваше за Виена успѣха 
па едно произведение, на една театрална пиеса, на 
една книга, а често пжти съ това и на единъ чо-



UNIVERSITAS VITAE 119

вѣкъ. По онова време всѣка отъ тѣхиигѣ статии 
бѣше всѣкиднсвната тема за разговоръ въ образо- 
ванитѣ кръгове, върху тѣ хъ  се спорѣше, тѣ  биваха 
критикувани и приемани съ възторгъ и неприязънь, 
а когато се появѣше ново име всрѣдъ отдав- , 
иа почтително иризнатитѣ „фейлетонисти“, това 
бѣше същинско събитие. О тъ младата генерация 
тамъ бѣше получилъ д о стъ п ъ  само Хофманегалъ 
съ нѣкои отъ  своитѣ прекрасни статив; другитѣ по- 
млади автори трѣбваше да се задоволяватъ само съ  
това, да се промъкнатъ по нѣкакъвъ начинъ отзадъ, 
въ литературното приложение. Който пишеше на 
първата страница, бѣше вдълбалъ за Виена името 
си въ мраморъ.

И днесъ още не разбирамъ, какъ намѣрихъ 
смѣлость да предложа на оракула на моитѣ бащи 
и на светилището на седемтѣ Миропомазани една 
малка поетична творба. Но въ края на краищата не 
можеше да ме сполети нищо друго, освенъ отхвър
ляне. Редакторъть на фейлетонитѣ приемаше само 
веднажъ седмично между единъ и два часа, когато 
вече оставаше малко мѣсто за работата иа нѣкое 
външно лице въ редицата известни и здраво утвър
дени сътрудници. Ме безъ сърдцебиене изкачихъ 
малката, желѣзна вита стълба къмъ бюрото и по- • 
молнхъ да съобщ атъ за пристигането ми. Следъ 
нѣколко минути слугата се върна; госнодинъ редак- 
торътъ на фейлетонитѣ ме очакваше, и азъ влѣзохъ 
въ малката, тѣсна стая.

Редакторътъ на фейлетонитѣ въ „Нойе фрайе 
пресе“ се наричаше Теодоръ Херцлъ и бѣше пър- 
виятъ човѣкъ отъ свѣтовно исторически мащабъ, 
срещу когото заставахъ въ живота си — наистина, 
безъ  самъ да знамъ, какъвъ огроменъ обратъ въ 
еждбата на еврейския народъ и въ историята на 
нашето време е призвана да донесе неговата лич
ности. По онова време позицията му бѣше още не-
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я:на  и раздвоена. Той бѣше зааочналъ съ поетични 
опити, бѣше проявилъ твърде рамо блестящи жур- 
налистичесхи дарби и бѣ станалъ любимецъ на 
виенската публика, отначало като парижки кореспон- 
дентъ, после като фейлетонистъ на „Нойе фрайе 
пресе“. Неговитѣ статии, и днесъ все още завладя
ващи съ  остритѣ си и често мъдри наблюдения, съ  
стилистичната си красота, съ  благородния си чаръ, 
който никога не губѣше вродената си изтънченость 
нито въ смѣшиото, нито вь  критичяото, бѣха най- 
култивираното, което можеше да се срещне въ 
областьта на журналистиката. Той бѣше спечелилъ 
възторга на единъ градъ, чието чувство къмъ из- 
тънченостьта бѣше особено развито. Херцлъ бѣше 
ималъ успѣхъ и съ една своя пиеса въ Бургтеатъръ 
и бѣше станалъ сега видснъ човѣкъ, обожававъ 
отъ  младежьта и почитаиъ отъ бящитѣ ни, докато 
единъ день настъпи нѣщо неочаквано.. С ъдбата знае 
винаги да намира пътищата, по които трѣбва да 
привлѣче единъ човѣкъ, оть  когото се нужди: за 
своитѣ цели, дори и ако последнвятъ иска да се 
скрие.

Въ Парижъ Теодоръ Херцлъ бѣ ималт едно 
преживѣване, което бѣ разтърсило душата му; единъ 
отъ  онѣзи часове, които промѣнятъ цѣло едно с ъ 
ществувание: като кореспондентъ, той бѣше ирисът- 
ствувалъ на публичпото деградиране на Алфрсдъ 
Драйфусъ, бѣше видѣлъ, какъ свалятъ еполетитѣ 
на бледния мъж ъ, докато той викаше високо: „Азъ 
съмъ невиненъ!“ Въ тази секунда той бѣше почув- 
ствувалъ въ дълбочината на сърдцсто си, че Др?й- 
фусъ е невиненъ и че е попадналъ въ това ужасно 
подозрение въ предателство само защото е евреинъ. 
Още като студентъ Теодоръ Херцлъ бѣше стра- 
далъ въ своята пряма, мъжествена гордость поради 
съ дб ата  на еврейството. Нѣщо повече — благода
рение на своя пророчески инстинкти, той бѣше я 
доловилъ въ цѣлата й тргГГичность но едно вреше,
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когато тя съвсемъ кс изглеждаше сериозна. По 
чувство роденъ водачъ, на което му даваше право 
и прекрасната му, импозантна външность, както и 
познаването му свѣта и великодушието въ на- 

Ччина му па мислене, той бѣше нахвърлилъ още по 
, онова време фантастичния планъ, да сложи вед- 

нажъ завинаги край иа еврейския проблемъ, и . т о  
по пжтя на обобщаване на еврейството и християн
ството чрезъ доброволни масови кръщавания. Мис- 
лещ ъ винаги драматично, той си бѣше прсдставялъ 
какъ ще поведе въ дълго шествие хилядитѣ 
австрийски евреи къмъ катедралата Свети Стефаяъ, 
за да освободи посрѣдствомъ единъ символиченъ 
актъ този гонеиъ и лишенъ отъ  отечество народъ 
отъ  проклятието на усамотяването и омразата. Ско
ро той разбра неизпълвимостьта на този планъ, а и 
години на собствено творчество го бѣха отклонили 
отъ  основния проблемъ въ неговия животъ, на раз
решаването на който той гледаше като на нййваж- 
ната отъ задачитѣ си. Но сега, въ момента, въ кой
то деградираха Драйфусъ, мисъльта за вѣчното 
презрение, тежащо надъ народа му, прониза като 
мечъ гърдитѣ му. Щ омъ като усамотяването всрѣдъ 
другитѣ народи е неизбѣжно, тогава нека то бжде 
пълно! Щомъ унижението е наша неизбѣжна 
еждба, да го понасяме гордо! Щ омъ страдаме отъ 
липсата на отечество, да си го създадсмъ! Така, 
той издаде своята брошура „Еврейската д ърж ава“, 
въ която заяви, че всѣко асимилативно приобща
ване и всѣка надежда за пълна толерантность сж 
невъзможни за еврейския народъ. Той трѣбва да си 
създаде ново, собствено отечество въ своята стара 
родина Палестина.

Когато се появи тази кратка, но притежаваща 
бойката сила на стоманена стрела брошура, азъ 
бѣ хъ  още ученикъ въ гимназията, но мога да си 
представя всеобщото смайване и недоволство на виен- 
скитѣ буржоазно еврейски кржгове. Какво е стана
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ло съ този иначе разумснг, духовита. и образоваиъ 
иисатсль, сс питаха тѣ  ядосано. Що за глупости 
пише и върши? Защо да ходимъ въ Палестина? 
Нашинтъ езикъ е нѣмски, а не еврейски, нашето 
отечество е хубавата Австрия. Но се ли чувствува- 
ме отлично подъ скиптъра на добрия кайзерь Францъ 
Иосифъ? Нѣмаме ли приличенъ доходъ и осигуре
но положение ? Не сме ли равноправни, уседналн и 
вѣрни граждани па нашата любима Виена ? Не жи- 
вѣемъ ли въ напредничаво време, което само следъ 
нѣколко десятки години ще отстрани завинаги всич 
ки вѣрски предразсъдъци ? Защо той, който говори 
като евреинъ и иска да помогне на еврейството, 
дава аргументи въ р ъ ц етѣ  на най-ожесгоченитѣ ни 
врагове и се опитва да ни отдѣли, когато всѣки из- 
миналъ день ни приближава все повече и по-близко 
до германския свѣтъ ? Равинитѣ говорѣха усърдно 
вь храмоветѣ, ръководительтъ на „Нойе фрайе 
пресе“ забрани дори и само да се споменава дума
та ционизъмъ въ неговия „нанредннчавъ* вестникъ. 
Терзей на виенската литература, майсторътъ па гор
чивата сатира Карлъ Краузъ написа брошурата „Една 
крона за Ц нонъ“, а когато Теодоръ Херцлъ влиза
ше въ театъра, въ всички редици се шепиѣше по
дигравателно : Негово величество пристига!

Въ първия моментъ Херцлъ се почувствува 
неразбраиъ; Виена, къ дето  се бѣ чувствувалѣ най- 
сш уренъ  поради дългогодишната си поиулярпосгь, 
ие само го изоставяше, но дори му се и присмива
ше. Но изведнажъ му отвърна отзвукъ съ  такава 
сила и екстазъ, че той почти се уплаши отъ огром- 
ното, далечъ надхвърлящо очакванията му движе
ние, което бѣ  предизвикалъ въ свѣта съ своитѣ 
нѣколко десятки страници. Вѣрно е, че то не за 
почна отъ  настаненитѣ удобно и добре осигурени 
еврейски граждани, живѣещи на западъ, а отъ  
огромнитѣ маси иа изтокъ, отъ  галицийския, пол
ския и прускня Гсто-пролетарнятъ. Безъ  да подозира,
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Херцлъ бѣше раздухалъ съ брошурата си тлѣсщия 
иодъ иепельта на чуждата земя огъиь на еврейсгво- 
то, хилядогодишния месиански сънъ на утвърдено
то отъ  светитѣ писания обещание за връщане въ 
обетованата земг. — Тази надежда и същевременно 
религиозна увѣреиость, коя го единствена осмисля
ше живота на потиснатитѣ и поробени милиони. 
Винаги, когато презъ тѣзи две хиляда години нѣ
кой — билъ той пророкъ или измамннкъ — е до- 
косвалъ тѣзи струни, душата на цѣлия народ ь е 
разпервала криле, но никога това не е ставало така 
мощно, съ такъвъ шуменъ и буренъ отзвукъ. Съ 
нѣколко десятки страници единъ единствш ъ чозѣкь 
бѣ оформилъ въ единство една разпръсната и раз
късвана отъ  вражда маса.

Този прьвъ моментъ, въ който идеята все още 
имаше сънно неочредѣлени форми, бѣ предоиредѣ- 
ленъ да б ъ д е  най щастливиятъ въ краткия живогъ 
па Херцлъ. Едва започнало, да фиксира целитѣ си 
въ реалното пространство и да събира силитЬ си, 
Херцлъ трѣбваше да разбере, колко ратединена, е 
стенадъ този нзродх, нодчииенъ на различни наро
ди и с ъ д б и ; ту къ  да>лбоко религиознитѣ евреи, тамъ 
свободомислящитѣ, тукъ  тѣзи съ  социалистически 
разбирания оамъ онѣзи съ капиталистични, но всич
ки борещи се помежду си па най-различни езици и 
нежелаеши да се подчинять па единъ едкнеиъ авто- 
ригетъ. Презъ онази 1901 година, когато го видѣхъ 
за първи нъть, той се намираше въ разгара на бор
бата, а може би бѣше и въ борба съ себе с и ; той 
все още не вѣрваше д остатш но  въ успѣха, за да 
се откаже отъ службата, която изхранваше него и 
семейството му. Все още трѣбваше да дѣли себе 
си между дребната журналистическа дейность и за
дачата, станала неговъ истински животъ. Онзи, кой
то мс прие но онова време, все още бѣше редак- 
аорътъ на фейле-тонитѣ Теодора, Херцлъ.
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Теодоръ Херцлъ етапа да ме поздрави, и азъ 
неволно почувствувахъ, че опази подигравателно из
разена шега за .Ц аря  на Ц ионъ“ съдтрж а нѣщо 
вѣрно: съ високото си, открито чело, съ яснитѣ си 
черти, съ дългата, почти синьо черна свещеническа 
брада и тъмни, дълбоки и меланхолични очи, той 
имаше наистина царственъ вндъ. У него широкитѣ, 
малко театрални жестове не изглеждаха изкуствени, 
защото бѣха обосновани отъ едно естествено вели
чие. Затова ие бѣше нуженъ този особенъ случай, 
за да намѣря, че той има импозантенъ видъ. Херцлъ 
приличаше на бедуински пустинепъ шейхъ дори и 
задъ тази изтъркана и отрупана съ книжа писмена 
маса въ тѣсиата и освѣтена само отъ единъ прозо- 
рецъ редакционна стая; бѣлиятъ, свободио спускащъ 
се бурнусъ би му стоялъ сжщо така добре, както 
и иегопилтъ добре скроенъ и ушитъ по парижка 
мода черсиъ костюмъ. Следъ кратко, нарочно ст.з- 
дадено мълчание —  както по-късно забелязахъ, той 
обичаше тѣзи малки ефекти и бѣше ги изучилъ въ 
Б ургтсагьрт, — той ми подаде снизходително и все 
пакъ добродушпо ржка. Посочвайки креслото до 
себе си, той попита: — Струва ми се, че съмъ челъ 
или чувзлъ нѣкжде името ви. Стихове, пали ? — 
Трѣбваше ла отговоря утвърдително. — Е, — каза 
той и се облегна назадъ, — какво ви води при мене?

Казахъ му, че бихъ му далъ една малка ра 
бота въ проза и подадохъ ржкописа. Той погледна 
пачалната страница, прелисти го чакъ до последна
та, за да види обема, а после се облегна още по- 
дълбоко назадъ въ креслото си. За мое-очудвоне, 
(не бѣхъ го очаквалъ), азъ забелязахъ, че той бѣ 
започналъ вече да чете ржкописа. Четѣше бав- 
но, обръщайки страница следъ страница и безъ 
да вдигне погледъ. Когато прочете и последната 
страница, той започна да подрежда листата на рж- 
кописа — всс още безъ да мс погледне, той го 
прибра грижливо въ една папка и написа съ еннь
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молизъ нѣкаква забележка отгоре. Едва следъ като 
ме бѣше дтр ж ал ъ  достатъчно дълго въ напрежение 
съ  тѣзи тайнствени машинации, той вдигна тежкия 
си тъменъ иогледъ къмъ мене и ми каза съ  умиш 
лена, бавна търж ественость: — Радвамъ се, че мо
га да ви кажа, че вашата хубава работа е приета за 
ф 'йлетонъ въ „Нойе фрайе прссе“. — Сякашъ На- 
иолсонъ бѣ окачилъ на бойното поле рицарския 
кръстъ иа Почетния легионъ на гърдктѣ на иѣкой 
младъ сержантъ.

Самъ по себе си този епнзодъ изглежда дре- 
бенъ и незначителенъ. Но трѣбва дя си виенчанинъ, 
и то виенчанинъ отъ  онова поколѣние, за да разбе- 
решъ, какъвъ подтикъ нагоре означаваше това на- 
сърдчение. На деветпздесеть години азъ  само въ 
единъ мнгъ бѣхъ  достигналъ до завидно положе
ние, и Теодоръ Херцлъ, който ми остана благосклон- 
но предаиъ още отъ  този пръвъ часъ, използува 
случая, за да пише въ една отъ  следващитѣ ст а 
тии, че въ Виена не трѣбва да говорятъ за упадъкъ 
нъ изкуството. Напротивъ, наредъ съ Хефмансталъ, 
сега имало редица млади таланти, отъ  които може 
да се очаква н.-й доброто; на първо мѣсто той спо 
мена моето име. Винаги съмъ чувствувалъ като осо
бено отличие това, че едииъ човѣкъ съ голѣмото 
значение па Теодоръ Херцлъ и на такъвъ хвърлящъ 
сс въ очи и затова отговоренъ постъ бѣше пър- 
виятъ, който сс застжпи за мене нубличчо. З а т о 
ва, ирпвидно иеблагодзренъ, ззъ  взехъ съ  мжка 
решението си и не сс прнсъединихъ дейно и дори 
ржководно къмъ неговото циопнстнчсско движение, 
както би желалъ самиятъ тсй.

В:е иакъ нс можахъ да почувствувамъ нѣкаква 
истинска връзка; отблъскваше ме преди всичко о н 
зи видъ липса на реслектъ, кс йто днесъ едвали 
вече бихме могли да си представимъ, но съ който 
тъкмо истиискитѣ съпартнзаии на Херцлъ ас отна
сяха къмъ негова ги личность, Източнитѣ спреи то
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упрекваха, че ие зчас нищо за еврсйстното, че ие 
познава дори обичаитѣ м у; национал) -икономисти-]ѣ 
гледгха на него като на фсйлетопистъ, всѣкч има 
шс какво да каже, и то не винаги по твърде поч- 
тителенъ начинъ. Знаехъ колко желани и необхо
дими точно въ този моментъ щѣха да б ъ д атъ  за 
Херцлъ предачни и особено млади хора, и този нс- 
нрипзненъ, сприхавъ духъ  на вѣчната опозиция и 
липсата на честна и сърдечна иодчинеяосгь въ тѣзи 
кръгове ме отчуждиха отъ движението, къмъ което 
се бѣхъ прнближилъ съ  любопитство, и то заради 
Херцлъ. Веднажъ, когато говорѣхме на тази тема, 
азъ  му призпахъ открито недоволството си отъ 
липсата на дисциплина въ неговктѣ редове. Той се 
усмихва малко горчиво и каза : — Не забравяйте, 
че отъ  вѣкове насамъ ние сме свикнали да си игра 
смъ съ проблеми и ла споримъ за идеи. О гь  две 
хиляди години ние, свреитѣ, нѣмаме вече никаква 
историческа практика, за ла внесемъ въ сиѣта нѣщо 
реално. Безусловната вссотдайность трѣбва да б ъ - 
де иай-папредъ научена, а и самиятъ азъ до днесъ 
не съмъ я научилъ, защ ото все още пиша фейле
тони и съм ъ редякторъ въ „Нойе фряйе пресе“, 
докато същ инскиятъ ми д ългъ  изисква да имзмъ 
само една единствена мисъль и да не прокариамъ 
нито черта по листъ хартия за нѣщо друго. Но ве
че съм ъ на п ъ ть  да се поправя; иск-амъ самъ да се 
науча на безусловна всеотдайность, а може-би то
гава и другитѣ ще я научатъ отъ  мене. — В :е още 
си спомпямь, чс тѣзи  думи ми направиха дълбоко 
впечатление, защ ото всички ние ие можехме ла раз- 
бгремъ, защ о Херцлъ така дълго не се решаваше 
да се откачш отъ поста си въ „Нойе фрайе птесе". 
Мислѣхмс, че е заради семейството му. Едва по- 
късно свѣ тътъ  узна, че това съвеемъ нс е било 
така и че той е пожертвувалъ за дѣлото дори и 
собственото си състояние. Не само този разговоръ, 
а и много бележки ва. неговитѣ дневници докзз-
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ватъ, колко е страдалъ самиятъ той отъ това раз
двоение.

С ледъ това го виждахъ още много пъти, но 
отъ всички срещи въ паметьта ми е останала само 
една, която ми се струйа иай важна и незабравима, 
може-би защ ото бѣш е последната. Бѣхъ ходилъ въ 
странство и подърж ахъ връзка съ  Виена само пис
мено. Най-сетне го срсщнахъ ведиажъ въ градския 
паркъ. Очевидно, той идваше отъ редакцията, но 
вървѣш е бавно и малко приведенъ; нѣмаше вече 
стариптъ, бодъръ вървежъ. Поздравихъ го учтиво 
и искахъ да го замина, но той се изправи бързо, 
тръгна къмъ меие и ми подаде р ъ к а : — Защ о се 
криете? Съвссмъ не е нуждно. — Той ценѣше мно
го това, че бѣгахъ така често въ чужбина. — Това 
е едииствениятъ ни пъть, — казваше той. — Всич
ко, което знамъ, съмъ научилъ въ чужбина. — Само 
тамъ човѣкъ свиква ла мисли въ дистанции. Струва 
ми се, че тукъ  никога не бихъ ималъ смѣлостьта 
да създамъ  онази първа концепция; щѣха да я по- 
тъпчатъ у мене още въ зародиша и растежа й. Но 
когато я донесохъ тукъ , всичко бѣ готово, слава 
Богу! Нс можеха да сторягь  нищо друго, освенъ 
да повдигнатъ крзкъ. — Следъ това той заговори 
съ  огорчение за В иена; тукъ  той срещ налъ най го- 
лѣмитѣ прѣчки, и ако отъ изтокъ и особено отъ 
Америка не идвали нози импулси, сигурно отдавна 
вече щ ѣлъ да б ъ д е  изморенъ. — Изобщо, — каза 
той, — грѣш ката ми се крие въ това, че започнахъ 
много къспо. На тридесеть години Викторъ Адлсръ 
бѣш е водачъ па социалдемокрзтитѣ — въ своята 
най-добра и най борческа възраст ь. Д а не говоримъ 
за великитѣ личности въ историята. Ако знаехте, 
колко страдамъ при мисъльта за изгубенитѣ години! 
За това, че не започнахъ задачата си по-рано. Ако 
здравето ми бѣш е така крепко като волята ми, 
всичко щ ѣш е да б ъ д е  въ р е д ъ ; но човѣкъ не м о
же да откупи иазадъ годинитѣ. — Придружихъ го
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по пжтя му, чакъ до дома му. Тамъ той сс спрѣ, 
подаде ми ржка и каза : — Защ о не идвате при 
мене? Никога не сте мс посещавали у дома. Т еле
фонирайте ми преди това, за да бжда гвободенъ.— 
О бсщ ахъ му, твърдо решенъ да не изнълкявзмъ 
обещанието си, защ ото колкото повече обичамъ 
единъ човѣкъ, толкова повече заччтамъ неговото 
време.

Все пакъ азъ  отидохъ при него, и то само 
следъ нѣколКо месеци. Болестьта, която още тога
ва бѣ започнала да подкопава живота му, бѣш е го 
съборила изведнажъ, и азъ  можйхъ да го придру
жа само до гробищата. Бѣш е чуденъ юлски день, 
незабравимъ за всѣки, който го изживѣвзш е заедно 
съ  насъ. Защ ото неочаквано по всички гари на Вие
на и съ всѣки влакъ презъ деня или нощьта започ
наха да пристигзтъ хора — западни, източни, руски, 
турски евреи, евреи отъ всички провинции и по- 
малки градове се втурнаха изведнажъ яь  Виена съ 
лица, върху които все още бѣш е изписанъ уж асътъ  
отъ  тази новина; никога не се бѣш е почувствувало 
така ясно, че тукъ  отнасять въ гроба водача на едно 
голѣмо движ ение! Досега спороветѣ и приказкитѣ 
не бѣха го оставили да се забележи. Изведнажъ 
Виена откри, че е починалѣ нб само единъ писатель 
или обикновенъ поетъ, а единъ отъ онѣзи въплоти 
тели на идеи, които се издигатъ победоносно въ 
елна страна или всрѣдъ единъ народъ само на го
лѣми интервали. На гробищ ата настжпи с м у т ъ ; 
твърде гвлѣмъ бѣш е броятъ на онѣзи, които сс 
втурнаха към ъ ковчега, разплакаии и викащи въ 
диво отчаяние ; безредие и почти изстжпление: Р едътъ  
бѣш е нарушенъ отъ една нървичиа и почти екзал
тирана скръбь, каквато едва ли е виждана преди 
или следъ това на нѣкое погребение. По тази не
чувана, буйно бликаша отъ  дълбочинитѣ на цѣлъ 
единъ милионеиъ народъ болка можахъ да разбера 
за първи пжть, ко/що много пламскность и надежда
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бѣ предизвикалъ  въ свѣта този сдинствеиъ и само- 
тсиъ човѣкъ съ  силата на своята мисъль.

Същ инското значение на моето тържествено 
въведение въ фейлетона на „Нсйе фрайе пресс“ 
въздсйствуяа преди всичко въвху частния ми животъ. 
По този начииъ азъ  придобихъ съвсемъ неочаквано 
известна сигурность по отношение на семейството 
си. Родителитѣ ми не се занимаваха твърде съ  ли
тература и не се решаваха да изказватъ собствени 
присъди; за тѣхъ. както и за цѣлата виенска бур 
жоазия, имаше значение само оноаа, което се хвалѣше 
въ „Нойе фрайе пресе“, и бѣш е безъ значение това, 
което се пренебрегваше или дори корѣш е тамъ. 
Всичко, което се пишеше въ фейлетона, бѣше за 
тѣхъ подъ гаранцията на ней-голѣмитѣ авторитети, 
заш ото самиятъ постъ на онзи, който критикуваше 
и съ дѣ ш е тамъ, предизвикваше достатъчно респсктъ. 
Всѣки може да си представи подобно семейство, 
което всѣки день отправя съ страхопочитание и 
очакване погледа си къмъ първата страница на своя 
вестникъ, и една сутринь открива просто по невѣ- 
роятенъ начинъ, че не особено благонадеждниятъ 
деветнадесеть годишенъ момъкъ, който седи на тра
пезата му, който ст всемъ не се е отличилъ въ  учи
лището и чиито писания биватъ приемани благо- 
душно като „безопасни“ забавления (все е за пред
почитане предъ картоиграчсство или флиртъ съ  ле- 
конравни момичета) извелнажъ е застаналъ на това 
отговорно мѣсто и с взелъ думата наредъ съ  прочу
ти и опитни м ъж е, за ля защити мнението си (кое
то досега не е било особено зачитано вкъщ и). 
Дори да бѣхъ иаписалъ най-хубавитѣ стихове иа 
Китсъ, Шели или Хьолдсрлинъ, то едвали щѣш е 
да доведе до толкова пълно преобразование въ 
всичко около мене; появѣхъ ли се въ театъра, хо 
рата посочваха единъ другиму този загадъченъ Баня-

9
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минъ, койго бѣш е пропикналъ по таинственъ начииъ 
въ светилището на Старитѣ и ДостойнитЬ. Тъй като 
исчатахъ често и почти редовно фейлетони, бѣхъ 
изложенъ на опасностьта да стана видна и- уваж а
вана локална забележ ителность; за щастие, успѣхъ 
навреме да избѣгна тази опасность, като изпенадахъ 
една сутринь родителктѣ си съ съобщението, че 
искамъ да запиша следния семестъръ въ Бсрлииъ. 
Семейството ми ме уважаваше достатъчно, или по- 
скоро уважаваш е „Нойе фрайе пресе“, въ чиято 
златна сѣнка бѣхъ застаналъ, за да ми позволи да 
изпълня ж еланието си.

О тъ само себе си се разбира, че съвсемъ нѣ- 
махъ намѣрсние да следвамъ въ  Бсрлннъ. Както въ 
Виена, така и ту къ  посетихъ само два пжти Уни
верситета въ течение на цѣлия семестъръ, веднажъ, 
за да се залиша и втори пжть, за да разпиша книж 
ката си за редовно посещаване. Онова, което тър- 
сѣхъ въ Берлинъ, не бѣха нито семинарнитѣ упра
жнения, нито професоритѣ, а една още по-пълна и 
по висша форма на свободата Въ Виена азъ  все 
пакъ се чувствувахъ свързанъ съ  срѣдата. Литера- 
турнитѣ кржгове, съ  които общувахъ, произлизаха 
почти напълно отъ сжщия еврейско буржоазенъ 
слой, отъ  който бѣхъ и самиятъ а з ъ ; въ малкия 
градъ, кж аето всѣки знае всичко за другия, азъ  си 
оставахъ синъ на „добро семейство“ и бѣхъ измо- 
ренъ отъ  така нареченото „добро общество"; иска
ше ми се дори да намѣря веднажъ напълно „лошо 
общ ество“ — непринудена и неконтролирана форма 
на сжществувание. Не бѣхъ погледналъ дори, въ 
разписа на лекциитѣ, кой преподава философия въ 
Берлинския Университетъ, за мене бѣш е достатъч
но да знамъ, че тамъ „новата“ литература се р а з
вива по-активно и по импулсивно, отколкото у насъ, 
че тамъ човѣкъ може да срещне Д емелъ и други 
поети отъ  младото поколѣние, че тамъ иепрекжена
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то се осиоваватъ вестници, кабарета и театри — 
съ  една дума, че тамъ „става нѣщ о“, както се к а з 
ва по виенски. .

Всжщность, пристигнахъ въ Берлинъ въ  единъ 
много интересенъ исторически моментъ. О тъ  1870 го
дина насамъ, когато Берливъ се бѣше превърналъ 
отъ  твърде студена, малка и съвсемъ не богата 
столица на пруското кралство въ резиденция на 
германския кайзеръ, неугледното градче край Шпрее 
сс намираше въ мощенъ подсмъ. Но Берлинъ все 
още не бѣш е спечелилъ челното мѣсто въ областьта 
на изкуството и к у л ту р ата ; съ  своитѣ поети и ху 
дожници Мюнхенъ минаваше за сжщински центъръ 
на изкуството, Д резденската Опера доминираше надъ 
всички други въ музиката, а малкитѣ резиденции 
привличаха към ъ себе си твърде ценни елементи; 
но съ  своята стогодишна традиция, концентрирана 
сила и естествена дарба, Виена стоеше все още 
много високо надъ Берлинъ. В се пакъ, заедно съ  
бързия стопански подемъ на Германия презъ ло- 
следнитѣ години, страницата започна да се обръща. 
Голѣмитѣ концерни и богатитѣ семейства се засе
лиха въ Берлинъ, и новото богатство наредъ съ  го- 
лѣма решителность откриха за архитектурата и теа 
търа много по голѣми възможности, отколкото въ 
кой и да е отъ  другитѣ голѣми германски градове. 
М узеитѣ се обогатиха яодъ покровителството на 
кайзеръ Вилхелмъ, театърътъ  намѣри въ лицето на 
Ото Брамъ отличенъ ржководитель, и тъкмо това, 
чс тамъ липсуваше истинска традиция и хилядого- 
дишна култура, мамѣше младежьта да опита щ а
стието си. Защ ото традицията винаги означава из
вестна прѣчка. Привързана къмъ старото и обожа
ваща миналото си, Виена се показваше недовѣрчи- 
ва и предпазлива към ъ млади хора и дръзки опити. 
Въ Берлинъ обаче, който се стремѣш е да съз- 

. даде колкото е възможно по-скоро своя лична фор
ма, търсѣха новото. Затова бѣш е есествено, гдето
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младигѣ хора отъ  цѣлия Райхъ, дори отъ  Австрия, 
се трупаха въ Бсрлинъ, и успѣхитѣ даваха право 
на надаренитѣ между т ѣ \ ъ ; въ Виена виенчанинъть 
М аксъ Райнхардъ щ ѣш е да б ъ д е  принуденъ да 
чака десетки години, за да достигне положението, 
което спечели въ Берлинъ само въ продължение на 
две години.

Пристигнахъ въ Берлинъ точно по времето на 
прехода му отъ обикновена столица към ъ свѣто- 
венъ градъ. Следъ пищната и онаследена отъ  ве
лики прадѣди красота на Виена, първото впечатле
ние все пакъ бѣш е по-скоро разочароващ о; реши- 
телниятъ приливъ към ъ Западъ току що бѣш е за- 
почналъ. Тамъ трѣбваше да се развие новата архи
тектура на мѣстото на малко надутитѣ къщ и около 
Тиргартенъ. Не твърде застроенитѣ Фридрихщрасе 
и Лайпцигершрасе съ  своя неудаченъ разкош ъ все 
още образуваха центъра на града. Д о предградия 
като Вилмерсдорфъ, Николазее и Щ еглищ ъ можеше 
да се стигне мъчно и само съ  трамвай, а по онова 
време да се отиде до езерата съ тѣхната недопра- 
вена красота значеше да се предприеме нѣщо като 
експедиция. Освенъ старата „Унтсръ денъ линденъ“, 
тамъ нѣмаше още истински центъръ или „Корзо*, 
както у насъ крзй Грабенъ, а старата пруска несте- 
ливость бѣш е причината за липсата на що годе еле- 
гантность. Ж енитѣ отиваха въ театъра въ безвкус
ни и собственоръчно ушити рокли, а навсѣкъде 
липсваше онази лека, сръчна и щедра ръка, която 
въ Парижъ и Виена съумѣваш е отъ нѣкоя евтина 
дреболия да създаде впечатлението на очарователно 
изобилие. Въ всѣка проява се чувствуваш е Фридри- 
ховската ограниченость я  еснафщина; кафето бѣше 
рѣдко и безвкусно, защ ото всѣко зрънце трѣбваше 
да се пести, храната лоша, безсочность и сила. На 
мѣстото на нашия музикаленъ полетъ тукъ  цару
ваше въ всичко чистота и стегнатъ, акуратенъ редъ. . 
Нищо не е така характерно, напримѣръ, както кон-
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трастътъ  между моята виенска и моята берлинска 
хазяйка. Виенската бѣше весела, бъбрива жена, 
която не подържзш е всичко въ нъленъ редъ, забра 
вяше лесно това или онова, но услужваш е съ  ра- 
дость всѣкиму. Берлинчанката бѣш е коректна и 
подържаш е всичко въ безукорно състояние; ио 
още въ първата й месечна смѣтка намѣрихъ отбе
лязана съ чистъ и остъръ почеркъ всѣка малка 
услуга, която ми бѣш е оказала: три пфенига за за 
шиване копчето на едни гащи, двадесеть пфенига за 
отстраняването на едно мастилено петно отъ покрив
ката на масата, докато най сетне следъ енергичната 
черта подъ сбора отъ  всичкитѣ й старания се б ѣ 
ше събрала сумичката отъ 67 пфенига Най-напредъ 
това ме накара да се засмѣя. Но характерното б ѣ 
ше тамъ, че само следъ нѣколко дни и азъ  се под- 
дадохъ на това педантично пруско чувство за редъ 
и за пръвъ и последенъ п ъть  въ живота си започ- 
нахъ да водя точно смѣтка ва разходитѣ си.

Бѣхъ получилъ цѣла редица препоръки отъ 
моитѣ виенски приятели, но не изнолзувахъ нито 
една отъ  тѣхъ. Та нали същ инската цель на моето 
бѣгстно бѣше да се откъсна отъ  всѣка подсигу
рена буржоазна атмосфера и вмѣсто това да живѣя 
свободно и предоставенъ самъ на себе си ? Искахъ 
да опозная изключително хора, към ъ които самъ 
ще намѣря п ътя  съ помощьта на моитѣ собствени 
литературни стремежи И то, ако е възможно, само 
интересни личности; най-сетне не напраздно бѣхъ 
челъ „Бохсми“ и като двадесеть годишенъ младежъ 
желаехъ само едно — да преживѣя съ щ ото  и азъ.

Не бѣше нуждпо да търся дълго подобенъ 
безразборно съчетанъ кр ъ гъ . Отдавна, още въ Виена, 
азъ  бѣхъ сътрудничилъ на ръководното списание 
на берлинскитѣ „модернисти“, което се редакти
раше отъ Лудвигъ Якоби и се наричаше почти иро- 
нично „О бщ ество“. Този младъ писагель бѣ осно- 
валъ малко преди рампата си смърть едно сдруже-
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иие, което носѣше привлѣкателното за младежьта 
име „И дващ итѣ“ и се събираше веднажъ седмично 
въ първия ?та ж ъ  на едно кафене на Нолендорф- 
платцъ. Въ този огроменъ, създаденъ по образеца 
на парижкия „Closerie des Lilas“ крж гъ се събираха 
възможнитѣ най хетерогенни елементи: поети и ар
хитекти, снобове и журналисти, млади момичета, 
които искаха да минаватъ за скулпторки или жени 
на приложнитѣ изкуства, руски студенти и снѣжно- 
руси скандинавки, желаещи да се усъвърш енству- 
ватъ въ нѣмския езикъ. Самата Германия имаше 
свои представители отъ всички провинции — едро- 
костни вестфалци, добродушни баварци, силезнйсни 
евреи. Всичко това се увличаше въ диви спорове, 
водени съ  пълна непринуденость. Понѣкога се че- 
тѣха стихотворения или драми, но най важно за 
всички оставаше взаимното опознаване. Всрѣдъ всич 
китѣ тѣзи младежи, които се държеха съзнателно 
като бохеми, седѣш е трогателенъ като дѣдо Коледа 
единъ сгаръ човѣкъ съ посцвѣла брада, обичанъ и 
унажаеанъ стъ  всички, защ ото бѣше истински поетъ 
и истински б охем ъ : Петерт? Хиле. Този седемдесеть 
годишенъ старецъ съ своитѣ сини, съ  изразъ на 
куче очи, се оглеждаш е добродушно и наивно всрѣдъ 
тази странна детска тълпа, винаги зягърнатъ въ 
сивото си палто, подъ което се криеше съвсемъ 
изпокжсанъ костю мъ и мръсно бельо; той се под
даваше всѣки пжть съ  удоволствие на нашето на 
стояване, да измъкне отъ джобоветѣ на дрехата си 
съвсемъ измачкани ржкописи и да ни чете стихотво
ренията си. Това бѣха най различни стихове, по-ско 
ро импровизации на единъ лириченъ гений, само че 
твърде хлабаво и случайно оформени. Той ги пише
ше съ  моливъ въ трамвая или въ кафенето, следъ 
това ги забравяш е и но-късно ги четѣше, намираше 
съ  мжка о,умитѣ въ тѣзи измачкани и изтрити ли
стове. Никога пѣмаше пари, но това не го трево
ж еш е; спЬше ту при едного, ту при другиго, и не
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говата пълна откъснатость отъ  свѣта, както и аб 
солютната липса на честолюбие криеха въ себе си 
нѣщо трогателно неподправено. Всъщ ность, никой 
не знаеше, какъ и кога този добролуш енъ горски 
обитатель е попадналъ въ голѣмия Берлинъ и какво 
търси тукъ . Но той не търсѣш е абсолютно нищо, 
не искаше да б ъ д е  прочутъ и чествуванъ и бла
годарение на своята поетична унесеность бѣш е по- 
безгриженъ и по свободенъ отъ  всички, които съмъ 
срещ алъ. Спорещитѣ честолюбци идигаха шумъ и 
се надвикваха около него; той слушаше кротко, не 
се караше съ  никого, повдигаше отвреме навре
ме чашата си приятелски среш у нѣкого и едва се 
мѣсѣш е въ разговора. Човѣкъ имаше чувството, че 
дори и всрѣдъ най-дивото безредие въ рошавата 
му и малко уморена глава се гонятъ думи и сти
хове, които никога не могатъ да се намѣрятъ на
пълно.

Непосрѣдното и детинското, които се излъч 
ваха отъ  този наивенъ поетъ — забравенъ днесъ 
дори въ Германия, — отклониха може би донѣкъ- 
де моето внимание отъ  избрания председатель на 
„идващ итѣ“, и все пакъ това бѣш е човѣкътъ, чиито 
идеи и думи щ ѣха да б ъ д ат ъ  отъ  решително зна
чение за по сетнешното жизнено формиране на без
брой много хора. Тукъ, въ лицето на Рудолф ъ Щай- 
неръ, основатель на Антропозофията, чиито после
дователи построиха за преподаване на учението му 
най прекрасни школи и академии, азъ  срещ ахъ за 
първи п ъ ть  следъ Теодоръ Херцлъ човѣкъ, комуто 
съ дб ата  е опредѣлила мисията да посочи п ътя на 
милиони хора. Външно той не правѣше толкова в е 
личествено впечатление, но затова привличаше по
вече отъ  Херцлъ. Въ тъмнитѣ му очи се криеше 
хипнотична сила, и азъ  го слуш ахъ по добре и по- 
критично, когато не го гледахъ, защ ото неговото 
аскетично-слабо, озарено отъ духовна страсть лице 
бѣше създадено да действува убедително не само
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върху женитѣ. По онова време Рудолф ъ Щ айнеръ 
все още не бѣше се приближилъ достатъчно до 
собственото си учение; той все още учеше и тър- 
сѣш е с а м ъ ; понѣкога той изнасяше предъ насъ ко
ментари върху Гьотевото учение на цвѣтоветѣ. Т о
гава образътъ на Гьоте, представенъ отъ  него, до
биваше нѣщо, напомнящо силно Ф аустъ и Парацсл- 
зий. Бѣше интересно да го слуш аш ъ, защ ото обра- 
зованостьта му бѣш е голѣма и преди всичко богато 
многостранна въ сравнение съ нашата, ограничаваща 
се само въ областьта на литературата; следъ не- 
говитѣ лекции и нѣкой хубавъ частенъ разговоръ 
азъ  винаги се прибирахъ вкъщ и очарованъ, но и 
същ евременно малко потиснатъ. Въпрѣки това, ако 
днесъ се запитамъ, дали по онова време бихъ пред- 
рекълъ на този младъ човѣкъ подобно философско 
и етично масово въздействие, трѣбва да го отрека, 
колкото и да ме е срамъ. Очаквахъ много нѣщо 
въ областьта иа науката поради неговия търсещ ъ 
духъ  и не бихъ се очудилъ, ако бихъ чулъ за нѣ- 
ксе голѣмо биологично откритие, което би се удало 
на неговия интуитивенъ у м ъ ; но когато гочини по- 
късно видѣхъ грандиозния Гьотеанумъ въ Дсрнахъ, 
издигнвтъ отъ ученицитѣ му като платоновска 
„Академия на мъдростьта*, бѣхъ по-скоро разоча- 
рованъ. загдето влиянието, му се бѣше разпръсна
ло въ широко реалното и на мѣста дори въ банал- 
ното. Не искамъ да с ъ д я  антропозофиятя, защ ото 
и до днесъ не ми е ясно, какво иска и означава т я ; 
етрува ми се дори, че всъщ ность нейното прима 
мливо въздействие е свързано не съ  нѣкаква идея, 
а съ обайвзщ ата личность на Рудолф ъ Щ айнеръ. 
Както и да е, срещ ата съ  човѣкъ съ такава магне
тична сила и въ този раненъ стадий, когато той 
общ уваш е приятелски и недогматично съ по млади- 
тѣ, бѣ  за мене неоценима придобивка. Негоиото 
фяитастично, но същ евременно и дълбоко знание 
ме накара да разбера, чс истинскиятъ Унивсрситетъ,
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този, който ние, съ  нашата ученическа склонность 
към ъ преувеличение смѣтахме, че сме завладѣли, не 
се постига съ  бѣгло четене и спорене, а въ дългого
дишни и пламенни старания.

Но въ онова отзивчиво време, когато приятел
ствата се свързваха лесно, а социалнитѣ и полити
чески различия още не бѣха се затвърдили, единъ 
младъ човѣкъ можеше по-добре да научи съ щ естве
ното отъ  онѣзи, които се стремѣха като него, от
колкото отъ  тѣзи, които стояха по високо. Почув- 
ствувахъ отново — този пжть на едно по високо и по- 
интернационално стжпало, отколкото въ гимназията, 
— колко плодоносенъ може да бжде колективниятъ 
ентусиазъмъ. Д окато почти всичкитѣ ми виенски 
приятели произхождаха отъ  буржоазията, а дори 
деветдесеть на сто отъ  еврейската буржоазия, и ние 
се виждахме само повторени и дори многократно 
потресени въ нашитѣ склонности, младитѣ хора отъ 
този новъ свѣ тъ  идваха отъ  най противоположни 
слоеве, отъ долу и отъ горе: единиятъ бѣш е пру- 
ски аристократъ, другиятъ синъ на хамбурски ко- 
рабопритежатель, третиятъ произхождаше отъ  ве- 
стфалскр селски р о д ъ ; изведнажъ заж ивѣхъ въ 
единъ кржгъ, къ д ето  същ ествуваш е истинска бе- 
дность съ  изпокъсани дрехи и износени обувки — 
сфера, до която не бѣхъ се докосвалъ въ Виена. 
Седѣхъ на една маса съ  непоправими пияници, хомо
сексуалисти и морфинисти, стискахъ не безъ  гор- 
дость р ъ ката  на нѣкой прочутъ и вече иежжданъ 
мошеникъ. (П окъсн о  тей публикуваше мемоаритѣ 
си и по този начинъ се присъединяваше къмъ насъ, 
писателитѣ) Веичко, което едва можехъ да повѣр 
Еамъ, когато четѣхъ реалистични романи, се събира
ше и трупаше въ малкитѣ кръчми и кафенета, въ 
които бѣхъ получилъ достжпъ. Съ колкото по-лошо 
име се ползуваше известенъ човѣкъ, толкова по 
жадпо бѣше любопитството ми да се запозная съ 
него. Тази особена любовь или любопитство къмъ
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пропаднали хора ме придружаваше презъ цѣлия ми 
ж ивотъ; дори въ годинитѣ, когаго би трѣбвало да 
избирамъ малко по добре, приятелитѣ ми често ми 
се караха, че общ увамъ съ  неморални, не вдъхващи 
довѣрие и наистина компрометирани хора. Може би 
тъкмо това, че идвахъ отъ една сфера на сигур- 
ность, както и ф актътъ, че до известна степень се 
чувствувахъ обремененъ отъ комплекса на „сигур
ностьта“, ме караха да се чуствувамъ привлѣченъ отъ 
хора, които прахосваха безогледно и дори презри
телно живота, времето, паритѣ, злравето и доброто 
си име — към ъ тѣзи пламенни хора, тѣзи моно- 
мани на простото живѣене день за день безъ всѣ- 
каква цель. Навѣрно и въ романитѣ и новелитѣ ми 
се забелязва тази склонность към ъ интензивни и 
необуздани натури. Къмъ това се прибавяше и оча
рованието на екзотичното и чуждоземното; почти 
всѣки отъ  тѣзи хора поднасяше даръ отъ  чуж дъ 
свѣтъ  на моето страстно любопитство. Въ лицето 
на художника Е. М. Лилиенъ, синъ на беденъ, пра- 
вовѣренъ стругарь отъ  Дрохобицъ, срещ нахъ за 
първи пжть истински евреинъ отъ  изтокъ и влѣ- 
зохъ въ контактъ съ  едно еврейство, чиято сила и 
твърдъ  фанатизъмъ ми бѣха непознати. Единъ 
младъ русинъ ми преведе най хубавитѣ мѣста отъ 
тогава все още непознатигѣ въ Германия „Братя 
Карамазови“, а една млада шведка ми показа за 
първи пжть картини отъ М унхъ; навъртахъ се изъ 
ателиетата на всжщ ность лоши художници, за да 
изучавамъ техниката имъ, а единъ кредиторъ ме 
въведе въ нѣкакъвъ спиритистиченъ крж гъ — дола- 
вяхъ живота въ неговото разнообразие и хиляди 
форми и не можехъ да се наситя. Интензивиостьта, 
която се бѣ  изживѣвала въ гимназията само въ 
голата форма, римата, стиха и словото, се нахвърля 
сега върху хората; отъ  сутринь до вечерь азъ  об- 
щ увахъ въ Берлинъ съ  все нови и все различни 
хора, привличанъ, разочароваиъ и дори измамванъ
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отъ тѣхъ. Струва ми се, че и въ десегь голини не 
бихъ натрупалъ толкова духовно общуване, както 
презъ този единственъ, кратъкъ семестъръ въ Бер
линъ — първиятъ на пълната свобода.

Би изглеждало напълно логично, извънредно 
голѣмото многообразие на подтицитѣ да доведе ло 
необичайно засилване на моята продуктивность. Въ 
действителность, стана тъкмо обратното; моето от
начало много повишено поради влаимното екзалти
ране въ гимназията самочувствие се стопи значи 
телно. Четири месеца следъ публикуването азъ вече 
не разбирахъ, отгде съм ъ взелъ смѣлостьта да вз- 
дамъ онзи незрѣлъ томъ стихове; все още гледамъ 
на тѣхъ като на хубаво, удачно и отчасти дори за
бележително произведение на изкуството, изникнало 
отъ честолюбива и приятна игра съ формата, но 
иеискрено въ своята сантименталность С ъщ о така, 
откакъ бѣхъ дош елъ въ допиръ съ  действител
ность, азъ чувствувахъ да се излъчва отъ първитѣ 
ми новели благоухание на парфюмирана харти я; на
писани съ  пълно непознаване на реалностьта, тѣ  
показваха известна остзрѣла техника отъ  втора 
ръка. Единъ романъ, който донесохъ въ Берлинъ 
готовъ до последната глава, за да ощ астливя съ 
него нѣкой издатель, трѣбваше да изгори въ печ
ката, защ ото съ  този пръвъ погледъ въ действи 
челния животъ моята вѣра въ гимназиалната ми 
компетентность бѣ  понесла теж ъкъ ударъ. С тру
ваше ми се, че. с ъ  ме върнали съ  нѣколко класа 
назадъ въ училището. И наистина, следъ моя пръвъ 
егихотворенъ томъ настъпи пауза отъ  ш есть го
дини, преди да публикувамъ втория, а едва следъ 
четири или петь години издадохъ първото си про
изведение въ проза. Вслушвайки се въ съвета на 
Д емелъ, комуто съм ъ благодаренъ и до днесъ, азь  
запълвахъ времето си, като лревежлахъ отъ  чужди 
езици. И днесъ още смѣтамъ, че за единъ млалъ
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поетъ това е най-добрата възможности да долови 
по-дълбоко и по-творчески духа на собствения си 
езикъ. Превеждахъ стихотворения отъ Бодлеръ, нѣ 
кои отъ Верленъ, Китсъ, Уйлиямъ Морицъ, една 
малка драма отъ Ш арлъ ванъ Лербергхе, единъ ро- 
манъ отъ Камий Льомоние, „pour me faire la main“. 
Тъкмо това, че всѣки чуж дъ езикъ въ своитѣ най 
лични обрати поставя отначало прѣчки по п ъ тя  на 
всѣко преводно превъплощение, изисква всички сили 
на израза, който иначе едвали биха намѣрили при
ложение. Тази борба, да се изтръгне отъ  чуждия 
езикъ найсъкровената му същ ность и да се пре
даде пластично на собствения езикъ, означаваше 
за мене особенъ видъ творческа радость, Тъй като 
тази тиха и всъщ ность неблагодарна работа из
искваше търпение и издържливость, все доброде
тели, на които не бихъ обръщ алъ внимание въ 
гимназията поради лекомислие и дързость, тя ми 
стана особено ск ъ п а ; защ ото въ това висшо ху 
дожествено благо, постигнато посрѣдствомъ скром- 
иата дейносгь на посрѣдничеството, азъ  почувству- 
вахъ за първи п ъ ть  сигурностьта, че съмъ извър- 
шилъ нѣщо смислено и че съмъ намѣрилъ оправ
дание на същ ествуването си.

Вътреш но моятъ п ъть  за презъ следващитѣ 
години ми бѣш е станалъ вече ясенъ: да видя мно
го, да науча много и едва тогава да започна I Д а 
не излизамъ предъ свѣта съ  прибързани публика
ции — да опозная най наиредъ същ ественото бъ 
свѣта! Съ силнитѣ си подправки Берлинъ само 
бѣш е увеличилъ ж аж дата ми, и азъ  размисляхъ 
вече, к ъ д е  да направя лѣтното си пътуване. Избо- 
рътъ  ми се спрѣ на Белгия. Въ края иа миналия 
р.ѣкъ тази страна показваше необичаенъ художе- 
ственъ подемъ, а въ известенъ смисълъ дори бѣше 
надминала по иптензивность Франция. Киопфъ и 
Ронсъ въ живописьта, Коистантииъ Мьоние и Мине
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въ пластиката, ванъ дсръ Фслде въ приложното 
изкуство, М стерлинкъ, Екхоодъ и Льомоние въ 
поезията придаваха величественъ размѣръ на новото 
европейско изкуство. Преди всичко обаче, най- 
много ме привличаше Емилъ Верхарнъ, защото 
той сочеше съвсемъ новъ п ъ ть  на лириката; бѣхъ 
го „открилъ“ така да се каже, защ ото той бѣще 
още съвсемъ непознатъ въ Германия, а сфициал- 
ната литература го смѣсваше дълго съ  Верлснъ, 
както и Роландъ съ  Ростанъ. Да обичашъ нѣкого 
самъ, значи да го обичашъ двойно.

Можс-би е нуждно да направя тукъ  едно 
малко отклонение. Нашето време живѣе твърде 
бързо и твърде много, за да запази добрата си па- 
мсть, и азъ  не знамъ, дали името на Емилъ Вер
харнъ означава нѣщо днесъ. П ръвъ отъ  всички 
френски поети Верхарнъ бѣ направилъ опита да 
даде на Европа онова, което бѣше далъ на Аме
рика Уолтъ У итм анъ: вѣра въ настоящето, вѣра 
ьъ бъдещ ето. Той бѣ започналъ да обича модер
ния свѣтъ  и искаше да го завладѣе за поезията. 
Д окато за други машината бѣш е лошото, градо 
ветѣ грозното и настоящето непоетичпото, той се 
възхищаваше отъ всѣко ново откритие, отъ  всѣко 
ново техническо постижение и отъ своя собственъ 
възторгъ ; възхищаваше се така да се каже научно, 
за да се почувствува по-силенъ въ тази си страсть. 
М алкитѣ първоначални стихове се превгрнаха въ 
голѣми, бликащи химни. Неговата парола къмъ на- 
роднтѣ на Европа бѣш е: „Admirez vous les nus, les 
au tres“. Ц ѣлиятъ оптимизъмъ на нашето поколѣние, 
този вече мъчно разбираемъ въ днешното време на 
ужасенъ упадъкъ оптимизъмъ, намѣри у него п ъ р 
вия си постичснъ изразъ, а нѣкои отъ неговитѣ 
най добри стихотворения още дълго ще говорятъ 
за онази Европа и онова човѣчество, за които меч
таехме нѣкога.

Всъщ ность, отидохъ въ Бркжселъ само за да
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се запозная съ  Верхарнъ. Но Камилъ Льомоние, 
този здравъ, диссъ несправедливо изпадналъ въ за
брава поетъ на „male", единъ отъ чиито романи 
самъ преведохъ на нѣмски, ми каза съ съжаление, 
че Верхарнъ идва много рѣдко въ Брюкселъ отъ 
своето малко селце и че и въ момента отсътствувз. 
За да мс възнагради за разочарованието ми, той ми 
даде най-сърдечни препоръки за другитѣ белгийски 
творци на изкуството. Така, видѣхъ црестарѣлия 
майсторъ Консгантинъ Мьоние, този героиченъ ра- 
ботникъ и най-значителенъ скулпторъ на труда, а 
следъ него и ванъ деръ Стапенъ, чисто'име днесъ 
е почти изтрито въ историята на изкуството. Но 
какъвъ  приветливъ човѣкъ бѣше този малъкъ, чер- 
венобузсстъ фламандецъ и колко сърдечно той и 
неговата едра, пълна и весела съпруга холандка 
приеха мене, младия човѣкъ! Той ми показа твор- 
битѣ си ; този свѣтълъ  предиобѣдъ ние говорихме 
дълго за изкуство и литература, а . добротата ма 
тѣзи двама хора прогони много скоро всичката ми 
плахость. Изразихъ имъ открито съжалението си, 
че не ще видя въ Бркжселъ тъкмо онзи, заради 
когото всъщ ность бѣхъ  дош елъ: Верхарнъ.

Не бѣхъ ли говорилъ твърде много ? Не бѣхъ 
ли казалъ нѣкаква глупость? Въ всѣки случай, за
белязахъ, че както ванъ деръ Стапенъ, така и жена 
му започнаха да се подсмиватъ и да си хвърлягъ 
скрити погледи. Доловихъ нѣкакво тайно разбира
телство между тѣхъ, предизвикано отъ думитѣ ми. 
Почувствувахъ се неловко и поискахъ да се сбогу- 
вамъ, но двамата ми попрѣчиха и настояха на всѣка 
цена да остана у тѣхъ  на обѣдъ. Разбрахъ, че ако 
има тукъ  нѣкаква тайна, то тя ще е приятна, затова 
се отказахъ на драго сърдце отъ планираното пъ  
туване до Ватерло.

О бѣдъ дойде скоро, и ние бѣхме седнали вече 
въ трапезарията — разположена въ приземния етажъ, 
както въ всички белгийски къщ и  — Йато гледахме
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къмъ улицата презъ пъстритѣ стъкла на стаята, 
когато предъ него изведнажъ се очерта рѣзко една 
спрѣла се сѣнка. Единъ пръстъ почука остро върху 
пъстрото стъкло и сжщевременно се чу звънецътъ. 
„Le voilA!“ — каза госпожа ванъ деръ Стдпеиъ и 
стана. Не знаехъ, какво иска да каже, но въ този 
моментъ вратата се отвори, и Верхарнъ влѣзе съ 
тежки, енергични стжпки. Още отъ пръвъ поглсдъ 
позиахъ лицето, коего ми бѣше станало близко отъ  
толкова много портрети. Както много пжти досега, 
и този пжть Верхарнъ имъ бѣше домаш енъ г о с п , 
и когато бѣха чули, че го търся напраздно изъ цѣ
лата околность, двамата се бѣха разбрали напълно 
съ  бръзъ гюгледъ да- не ми казватъ нищо, а да ме 
изиенадатъ. Ето че той стоеше сега срещ у мене, 
усмихвайки се на удаччата шега, която бѣш е до- 
ловилъ. За първи пжть почуветвувахъ здравото 
стискане на нервната му ржка, за първи пжть вн- 
д ѣ х ь  ясния и добродуш енъ погледъ на очитѣ м у . 
Както винаги, и този пжть той идваме вкжщи пре- 
пълненъ съ преживѣвания и ентусиазъмъ. Още до
като ядѣш е съ охота, той започна да разказва. Бѣше 
ходилъ при приятели и все още бѣш е изпътненъ 
съ  пламъкъ отъ този часъ. Той се прибираше вкжщи 
винаги и отъ  всѣкж де съ  повишено настроение отъ  
нѣкое случайно преживяване, и тази възторженость 
му бѣше станала свещ енъ н ави къ ; като нѣкакъвъ 
пламъкъ тя сс изливаше все отново отъ  устнитѣ му, 
и той умѣеше съ  рѣзки жестове да предаде гово
реното. Още с ъ  първата си дума той грабваше сърд- 
цето на човѣка, защ ото и собственото му сърдце 
бѣше широко разкрито, достжпно за всичко ново, 
не отхвърлящ о нищо и готово да помогне всѣкиму. 
До известна степень той каточели се изливаше нн- 
вънъ отъ собственото си сжщество. Както въ този 
нръвъ часъ, така и стотици пжти по-късно прежи- # 
вявахъ ощастливенъ това буйно, завладяващ о пре
ливане на собственото му сжщсство върху други
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хора. Засега той нс знаеше още нищо за мене, но 
вече ми предложи довѣрието си, само защ ото бѣш е 
чулъ, че имамъ присърдце неговото дѣло.

Следъ обѣда, подиръ пгрвата хубава изненада 
дойде j i  втора. Ванъ деръ Стапенъ, който отдавна 
вече искаше да изпълни едно свое и на Верхариъ 
старо желание, работѣш е отъ дни наредъ върху 
единъ бю стъ на Верхариъ; днесъ щѣш е да б ъ д е  
последното позирапе. П рисътствисто ми, каза ванъ 
деръ Стапенъ, било приятелски даръ отъ съдбата, 
защ ото тъкмо сега той се нуждаелъ отъ  нѣкого, 
който да разговаря съ  прекалено неспокойния му 
приятель, докато последниятъ му позира, за да може 
лицето да се оживи въ разговарянето и слушането. 
Така, въ продължение на два часа азъ се взирахъ 
въ това лице, това незабравимо лице, въ това ви
соко чело, многократно набраздено отъ бръчкитѣ 
иа тежки години; надъ него се виждаше буйната 
кестенява коса съ  ръж дивъ отенъкъ. Очертанията 
на лицето бѣха твърди, мургавата, загрубѣла отъ 
вѣтъра кожа бѣше изпъната, брадичката енергично 
издадена напредъ, а мустацитѣ а ла Версингето- 
риксъ бѣха голѣми и надвисваха внушително надъ 
тѣснитѣ устни. Нервностьта намираше изразъ най- 
много въ ръцетѣ , тѣзи тѣсни, енергични, изтънчени 
и все пакъ силии ръце, къ дето  венитѣ тупаха силно 
подъ тънката кожа. Ц ѣлата сила на волята му като- 
чели се съсрѣдоточаваш е въ широкитѣ, селски ра
мена, въ сравнение съ  които нервната, костелива 
глава изглеждаше почти твърде малка. Едва когато 
се движеше, се виждаше цѣлата му сила. Когато 
днесъ поглеждамъ бюста му — нищо не се е от
давало по-добре на ванъ деръ Стапенъ отъ тв*р- 
бата на този часъ — разбирамъ, колко той отго
варя на истината и колко добре изразява неговото 
същ ество. Той е документъ на едно поетично ве
личие, паметникъ на една непреходна сила.
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Въ тѣзи три часа азъ  обикнахъ така много 
този човѣкъ, както го обичахъ и презъ цѣлия си 
животъ. Въ неговото сжщ ество се криеше една са- 
моувѣреность, която нито за мигъ не правѣше впе
чатление на самодоволство. Той оставаше въ пълна 
независимость отъ  паритѣ и предпочиташе живота 
на село, вмѣсто да напише макаръ и само едииъ 
редъ, който да има стойность само за деня или часа. 
Оставаше въ ггьлна независимость и отъ успѣха и 
не се опитваше съ отстжпки и любезность да уве
личи връзкитѣ си — достатъчни му бѣха прияте- 
литѣ и тѣхната вѣрна дружба. Не се поддаваше 
дори и на най-опасното отъ всички изкушения за 
единъ характсръ, на славата, когато тя най-сетне 
обгърна стоящия на върха на своя животъ. Вер- 
харнъ си остана откритъ въ всѣкакъвъ смисълъ, не- 
обремененъ отъ  никаква задръж ка, несмутенъ отъ 
никаква сустность, — едииъ свободенъ, веселъ чо
вѣкъ, лесно податливъ на всѣко възторгване; ко
гато бѣше заедно съ  него, човѣкъ се чувствуваш е 
утвърденъ въ собственото си желание за животъ.

И така, той стоеше въ плъть и кръвь предъ 
мене — поетътъ, какъвто го желаехъ и какъвто го 
бѣхъ виж далъ въ сънищата си. Още въ този пръвъ 
часъ на личенъ допиръ моето решение бѣше вече 
в зето : да служ а на този човѣкъ и на неговото 
дѣло. Това решение бѣш е наистина дръзко, защ ото 
този пѣвецъ на химни за Европа бѣ малко познатъ 
въ Европа по онова време. Предварително зпаехъ, 
че превеждането на неговото монументално стихо- 
творно дѣло и на тритѣ му драми въ стихове ще 
отнеме две вли три години отъ собственото ми 
творчество. Но когато се реш авахъ да отдамъ цѣ
лата си сила, време и страсть въ служ ба на едно 
чуждо дѣло, азъ  избирах-ъ най доброто и за себе 
си : една задача съ морална стойность. И ако днесъ 
трѣбва да дамъ съветъ  па иѣкой младъ писатель,

Ю
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още несигуренъ в ъ ' п ъ тя  си, бихъ се опиталъ да 
го склоня, да служи най напредъ като изразитель 
или въплотитель на нѣкое по голѣмо дѣло. За 
единъ начеващъ въ всѣко жертвоготовно служене 
се крие по-голѣма сигурность, отколкото въ соб
ственото му творчество, и нищо, което човѣкъ е 
извършилъ нѣкога всеотдайно, не е направено на- 
праздно.

М ежду другото, презъ тѣзи две години, които 
употрѣбихъ почти изключително за да преведа сти- 
хотворнитѣ творби на Верхарнъ и да напиша био
графията му, азъ  пътувахъ  много, отчасти за да 
държа публични сказки. Не мина много време, и 
азъ  вече получихъ неочаквана и благодарна призна- 
телность за привидно неблагодарната ми всеотдай- 
ность на дѣлото иа Верхарнъ: привлѣкохъ внима
нието на неговитѣ приятели въ чужбина, които 
скоро станаха и мои приятели. Така, единъ день дойде 
при мене Еленъ Кей, тази прекрасна шведка, която 
се борѣше съ несравнима смѣлость за еманципацията 
на жената, и то въ едно ограничено и противещо 
се време. Въ книгата си „В ѣкътъ на детето“ тя 
рисува много преди Фройдъ лесната наранимость 
на младежката душ а; чрезъ нея азъ  бѣхъ въведенъ 
въ Италия при Джиовани Чена и въ неговия пи
сателски кръ гъ , а въ лицето на норвежеца Иоханъ 
Бойеръ спечелихъ единъ значителенъ приятель. 
Ж орж ъ Брандъ, международниятъ майсторъ на ли
тературната история, прояви интересъ към ъ мене, 
и скоро, благодарение на усилията ми, името на 
Верхарнъ започна да става по-известно въ Герма
ния, отколкото въ собственото му отечество. Най- 
голѣмиятъ артистъ Кайнцъ, както и Моиси рецити
раха публично неговитѣ стихотворения въ мой пре- 
водъ. М аксъ Райихардъ изнесе неговия „М анастиръ“ 
на нѣмската сцена: можехъ да б л д а  доволенъ.

Ио сега бѣш е вс/ъщность време да си спомня,
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че бѣхъ поелъ върху себе си и друго задължение, 
освенъ опова къмъ Верхарнъ. Трѣбваше най сетне 
да завърш а университетската си кариера и да занеса 
вкъщ и шапката на докторъ по философията. Сега 
трѣбваш е да разработя само за нѣколко месеца 
цѣлия схоластиченъ матсриалъ, съ  който по солид- 
нитѣ студенти се бѣха мъчили цѣли четири години; 
заедно съ Ервинъ Гвило Колбенайеръ, единъ мой 
литературенъ приятель отъ  младини, комуто сигур- 
но нѣма да е приятно това напомняне, тъй като 
той е станалъ единъ отъ  официалнитѣ поети и 
академици на Хатлерова Германия, азъ  бодърству- 
вахъ по цѣли нощи. Но изпитътъ не се оказа 
тсж ъкь. Добродуш ииятъ професоръ, който знаеше 
достатъчно за мене отъ  моята публичиа литератур
на дейность, за да се заяжда за дреболии, ми каза 
усмихнато въ частенъ, предварителенъ разговори: 
„Сигурно не ше искате да ви изпитвамъ по екзактна 
логика“, — следъ което ме въведе леко въ области, 
въ които знаеше, че съмъ сигуренъ. За първи п ъть  
издържавахъ изпитъ съ  отличие, а надѣвамъ се, 
че е и за последенъ. Най-сетне азъ  бѣхъ външно 
свободенъ, и всички по сетнешни години, чакъ до 
днешния день, служеха само на ставашата въ днеш 
но време все по мъчна борба, да остана и вътреш но 
така свободенъ.
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За първата година па извоюваната свобода си 
бѣхъ  опредѣлилъ Парижъ като подаръкъ. Позна- 
вахъ тоя нсизчерпаемъ грздъ бѣгло отъ  две по ран
шни посещения и знаехъ, чс който като младъ е 
жнвѣлъ там ъ една година, носи презъ цѣлия си >кн 
вотъ единъ несравнимъ споменъ. Н икъде човѣкъ яе 
чувствува съ  пробудени сѣтива своята младость тъй 
идентична съ  атмосферата, както въ тоя градъ, кой
то се дава на всѣкиго, но който никой напълно се 
проумява.

Зная, че не същ ествува повече онзи блажено 
окрилянъ и окрнляващ ъ Парижъ на моята младость; 
може би, никога вече не ще б ъ д е  върната оная 
чудна иепринуденость, откакъ пай твърдата ръка на 
свѣта властно му наложи стоманеното клеймо. Вь 
часа, когато почнахъ да пиша тия редове, къмъ не
го се стичаха иѣмскитѣ армии, нѣмскитѣ танкове, 
като сива маса отъ  термити, за да разруш зтъ отъ  
корена божественитѣ багри, бзаж еио веселото, блѣ- 
съка и иеувѣхвзщия цпѣтъ на това хзрмоиично тво
рение. И сега вече с станало: знамето съ  пречупе
ния кръстъ се вѣе отъ Айфеловата кула, чернитѣ 
щурмови чдсти парадиратъ предизвикателно презъ 
11аполсонопитѣ Едиссйски полета, и отдалечъ чув 
егвувамъ съ  французитѣ, какъ се гърчатъ сърдцата 
въ къщ мтѣ, какъ принизени гледатъ иѣкогаш ъ тъй 
добродуш иитѣ граждани, когато презъ тѣхнитѣ при
ветливи бирарии и кафенета тропатъ ботуш итѣ на 
завиевзтелнтѣ. Едвали нѣкога собствено нещастие 
ме е зясѣгало, поразявало, отчайвало, както униже
нието на тоя градъ, който, както шикой другъ, бѣ 
благослоненъ да прави щ зстлцвъ всѣки, който се
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доближи до Hefo. Щ е може ли той нѣкога да даде 
на поколѣнияга каквото бѣ далъ на н асъ : най- 
м ъдрата поука, най-чудния примѣръ, да б ъ д еш ъ  
свободенъ и творчески към ъ всѣкиго откритъ, като 
същ евременно ставаш ъ всс по богатъ чрезъ това 
хубаво разточителство?

Знамъ, знамъ, не само Парижъ страда днесъ. 
И останалата Европа не ще б ъ д е  за десстилѣтия 
каквото е била преди първата свѣтовиа война. Из- 
вестенъ мракъ отъ  тогава насамъ не се ртзсѣя ве
че по нѣкога тъй свѣтлия хоризонтъ на Европа; 
горчивина и недовѣрие оть  страна към ъ страна, отъ 
човѣкъ към ъ човѣкъ остана като разяж дащ а отро
ва въ осакатеното тѣло. Колкото напредъкъ въ со- 
циалното и техническото и да бѣ донесълъ тоя че- 
твърть вѣкъ между първата и втора свѣтовиа война, 
то все пакъ иѣма никаква нация въ нашия малъкъ за
ла пенъ свѣтъ, която да не е изгубила безмѣрно 
много отъ своята нѣкогашча жизнерадость и непри 
нуденость. Би трѣбвало дълго да описваме, колко 
детски весели бѣха италианцитѣ дори и при най- 
теж ка бедность, какъ се смѣеха и пѣеха въ своитѣ 
кръчми, какъ духовито се подиграваха на лошото 
„governo“, докато сега трѣбва мрачно да марширу- 
ватъ съ  издадена напредъ брада и ядосани сърдца. 
М ожемъ ли да си представимъ още една Австрия, 
тъй  отпусната и халтава въ своето добродушие, 
набожно-вѣруюша довѣряващ а се иа своя импера
торе и на бога, който й бѣ направилъ живота тъй 
ую теиъ? Руситѣ, нѣмцитѣ, испанцитѣ, тѣ  всички 
вече ке зиаятъ, колко много свобода и радость имъ 
е изсмукало изъ най скрититѣ дълбочини на ду
т а т а  чудовището държава. Всички народи чувству- 
ватъ  само, че нѣкаква чужда сѣнка е надвиснала 
широко и теж ко надъ тѣхкия животъ. Ние обаче, 
които бѣхме познали свѣта на индивидуалнага сво
бода, зпаемъ и можемъ да засвидетелствуваме, че 
Европа нѣкогзш ъ се бѣ радвала безгрижно иа своя
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та калейдоскопична игра на багри. И ние изтръпва
ме при мисъльта, колко засѣненъ, затъмненъ, заро- 
бенъ и заключеиъ въ тъмница е станалъ нашиятъ 
свѣтъ  благодарение на своя самоубийственъ бѣсъ.

И все пакъ, никъде и никъде човѣкъ не мо
жеше да почувствува по ощастливенъ наивното и 
същ евременно чудесно мъдро безгрижие на живота 
както въ Парижъ, дето то тъй славно се потвт р 
Дяваше чрезъ красота на формитѣ, чрезъ мекота на 
климата, чрезъ богатство и традиция. Всѣки отъ 
насъ, млади хора, възприемаше въ  себе си часть 
отъ  тая лекота и чрезъ това прибавяше и своя соб 
ственъ дѣлъ, китайци и скандинавци, испанци и гър
ци, бразилци и канадци, всѣки се чувствуваше по 
брѣговетѣ на Сена като у дома си. Нѣмаше никак
ва принуда, всѣки можеше да говори, мисли,-да се 
смѣе, да кори, както и ска ; всѣки живѣеше както 
му харесва, въ общество или самъ, разточително 
или пестеливо, луксозно или бохемски, за всѣка осо
бености имаше мѣсто, за всички възможности се 
полагаха грижи. Т укъ  бѣха чудеснитѣ ресторанти 
съ  всички кулинарни вълш ебства и сортове вино 
по двеста или триста франка, съ грѣховио скъпи 
коняци отъ  времето на Маренго и Затерло ; но чо
вѣкъ  можеше да яде и пирува съ щ о  тъй разкошно 
и при всѣки випопродавецъ на следния ъгълъ., В ь 
нагьпкаиитѣ студентски ресторанти на Латинския 
кваргалъ се получаваха за две-три су най-вкусни 
дреболии предъ и следъ сочната пържола, а освепъ 
това и червено или бѣло вино и аъ лъ гъ  чудесен ь 
бѣ лъ  хлѣбъ. Човѣкъ можеше да се облича както 
му харесва; студентитѣ се разхождаха въ своитѣ 
кокетни баретки по булевардъ Сенъ М иш елъ; ху- 
дожницитѣ нъкъ носѣха шапки като грамадни гъби 
и романтични черни кадифени куртки; работницигѣ 
минаваха безгрижно въ своитѣ сини блузи или по 
жилетки по най аристократичнитѣ булеварди ; дой- 
китѣ въ своитѣ бретонски шапки, ви н арт ѣ  въ свои-
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тѣ  сини престилки. Не само ма четиринадесети юлий 
почваха следъ полунощь млади двойки да танцу- 
ватъ по улицата, а страж арьтъ се смѣеше на т о в а : 
нали улицата принадлежи на всички I Никой не се 
стѣсняваш е предъ никого, най хубавитѣ момичета 
не се срамуваха да вървятъ подъ ржка съ  нѣкой 
негъръ или тѣсноокъ китаецъ и да изчезватъ съ 
него въ нѣкой мъничъкъ хотелъ — кой мислѣше въ 
Парижъ за такива, по-късно тъй раздухани страши
лища като раса, съсловие или произходъ ? Ч овѣкъ 
можеше да ходи, да говори, да спи съ  когото или 
която ще и да не дава петь пари за другитѣ. Ахъ, 
трѣбваше да си позналъ първомъ Берлинъ, за да 
обикнешъ истински П ар и ж ъ : трѣбваш е да си прежи- 
вѣлъ доброволната сервилность на Германия, съ  ней
ното болезнено изострено съсловно самосъзнание, 
вследствие на което офицерската жена не общува 
ше съ  учителската, а тази съ  търговската, тая пъкъ 
въ никой случай съ жената на работника. Въ П а
рижъ обаче заветътъ  на революцията още витаеше 
свободно въ кръвьта на х о р ата: пролетарскиятъ ра- 
ботникъ се чувствуваше сжщ о тъй свободенъ и 
пълнозначимъ гражданинъ, както неговиятъ работо
датели, въ кафенето келнерътъ колегиално стиска
ше ржката на галонирания генералъ, прилежни, со
лидни и чисти жени на дребни граждани не се му- 
сѣха на проститутката отъ сжщия етаж ъ, но бъбрѣ- 
ха всѣки день съ  нея по стълбитѣ, а децата имъ й 
носѣха цвѣтя. Веднажъ видѣхъ какъ дойдоха въ 
единъ отъ финитѣ ресторанти при М адлената бо
гати нормандски селяни отъ нѣкакво кръщение. Тѣ 
тропаха съ  теж китѣ си обувки като съ копита, 
облѣчени въ носията на своето село, коситѣ имъ 
гака наплескани съ помада, че мирисътъ стигаше 
чакъ до кухнята. Тѣ говорѣха шумно и ставаха все 
по-шумни, колкото повече пиеха, а при това, безъ 
да се стѣсняватъ, мушкаха женитѣ въ хълбоцитѣ. 
Не ги смущаваше ни най-малко, че седатъ  като



152 СВЬТЬТЬ ОТЬ ВЧЕРА

сжшииски селяни межту блестящи фракове и голѣ
ми тоалети, но и гладко избръснатиятъ келнеръ не 
се мусѣше, както би сторилъ въ Германия и Англия 
при такива селски гости, но имъ прислужвашс сж 
що тъй учтиво и безукорно, както на министритѣ 
или превъзходителствата, а на съдърж ателя бѣше 
дори забавно, да поздрави особено сърдечно малко 
недодѣланитѣ гости. Въ Парижъ противоположно- 
ститѣ се редѣха една следъ друга; тукъ  не позна
ваха горе и долу ; между луксознитѣ у л и и и и м р тс- 
нитѣ проходи край тѣхъ  нѣмаше видима граница, 
навсѣкжде бѣше весело и оживено. Въ двороветѣ 
ка предградията свирѣха улични музиканти, отъ 
прозорцитѣ се чуваха да пѣятъ мидинеткитѣ като 
работятъ ; изъ въздуха все се носѣше нѣкзкъвъ  
смѣхъ, нѣкакъвъ добродушно приветливъ повикъ. 
Когато тукъ  и тамъ двама файтонджии си навиква
ха, тѣ следъ това си стискаха ржка, пиеха по чаша 
вино заедно и отваряха къмъ това по нѣкоя и 
друга отъ извънредно евтииитѣ стриди. Hhiuo не 
бѣш е мжчио, вцепенено. Връзки съ  женитѣ се за
вързваха и развързваха лесно, всѣко гърне си на 
мираше похлупака, всѣки младежъ една весела, не- 
спъвана отъ строги предразеждъци приятелка. Ахъ, 
какъ леко, какъ хубаво се живѣеше въ  Парижъ, 
особено когато човѣкъ бѣш е м л ад ъ ! Вече самото 
шляене по улицитѣ бѣше радость, а сжщевремсно 
постояненъ урокъ, защ ото всичко бѣш е отворено за 
всѣкиго — можеше да влѣзеш ъ у единъ букинистъ 
и половинъ часъ да прслиствяшъ книгитѣ, безъ 
търговецътъ да ръмжи и мърмори. Можеше да оти 
деш ъ въ малкитѣ галерии и въ магазинитѣ съ  ста
ри дреболии да вкусишъ подробно отъ всичко, мо
жеше да пирувашъ при наддавапията въ хотелъ 
Д руо и да разговаряш ъ съ  гувернанткитѣ въ парко- 
ветѣ ; не бѣ лесно да спрешъ, веднажъ като си по
паднала. въ шляенето. Улицата привличаше като 
мегнитъ и показваше калейдоскопично все нѣщо
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ново. Изморишъ ли се, можешъ да седнеш ъ на те 
расата на едно отъ десеттѣ хиляди кафенета, да 
пкшешъ писма на хартия, която се даваше безплат
но, и да слуш аш ъ какъ уличнитѣ купувачи ти обяс- 
няаать своитѣ глупави и излишни дреболии. Мжчно 
бѣш е само ед н о : да останеш ъ въ кжщи или да си 
отидеш ъ въ кжщи, особено когато настжтш пролѣть 
и слънцето блести сребърно меко надъ Сена, а 
дърветата по булевардитѣ започнатъ да се кичатъ 
съ  зеленина и всѣко момиче се е закитило съ  бу 
кетче виолетки за единъ с у ; обаче не бѣш е необхо
димо, да е непремѣнно пролѣть, за да бжде човѣкъ 
добре настроенъ въ Парижъ.

По времето, когато го запознахъ, Парижъ още 
не бѣше се споилъ въ едно цѣло, както е днесъ 
благодарение на автомобилитѣ и надземната желѣз- 
ница. Н адъ уличнитѣ съобщения още. господству- 
ваха грамаднитѣ омкибусв, теглени отъ тежки коне, 
и едвали можеше да се открие по удобно Парижъ, 
отколкото отъ горния етаж ъ на тин широки каляски 
или отъ откритигѣ файтони, които сжщо не караха 
много буйно. Обаче все още бѣш е цѣло пжтешествие 
отъ  М онмартръ до Парнасъ и като имахъ предвидъ 
пестеливостьта на дребнитѣ парижки граждани, смѣ- 
тахъ за съвсемъ вѣроятна легендата, че все още 
има парижани отъ  дѣсния брѣгъ, които никога не 
бѣха ходили на лѣвия, и деца, които сж играли са 
мо въ градината Лю ксембургъ, но никога въ Тюй- 
лериитѣ или въ парка Монсо. Истинскиятъ буржоа 
или портиеръ обичаше да си стои дома, chez soi, 
въ своя кваргалъ ; вжтре въ голѣмия Парижъ той 
си създаваш е своя малъкъ Парижъ и всѣка отъ 
градскитѣ части носѣше поради това своя ясенъ и 
дори провинциаленъ характеръ. Така, за единъ чуж- 
денецъ значеше известно решение, кж де да разпъне 
Палатката си. Латинскиятъ кварталъ вече не ме 
блазнѣше. Тамъ се бѣхъ втурналъ като двадесет-
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годишенъ направо отъ  гар ата ; още първата вечсрь 
седѣхъ въ кафене Вашетъ и съ  страхопочитание 
гледахь мѣстото, дето бѣ седѣлъ Верленъ, и мра 
морната маса, върху която бѣ удрялъ гнѣвно въ 
своето пиянство съ  тежкия си бастунъ, за да на
кара да го почитатъ. Въ негова честь азъ, безалко- 
холниятъ послушникъ, изпихъ чаша абсентъ, макаръ 
че тая зеленикава течность съвсемъ не ми се усла- 
ди. Обаче като младъ, почтителенъ момъкъ, азъ  се 
мислѣхъ задълж енъ, да се. държ а за религиознитѣ 
обреди на лиричнитѣ поети на Франция; отъ чув
ство за стилъ най ми се искаше да живѣя въ нѣ
коя таванска стая на петия етаж ъ при Сорбоната, 
за да мога да изживѣя „истинското“ настроение на 
Латинския кварталъ, както ми бѣ  познато изъ кни
ги гѣ. На двадесеть и петь години обаче не чувству- 
вахъ вече тъй романтично, студентскиятъ кварталъ 
ми се виждаше много интернационален-*., много не 
парижки. А преди всичко трѣбваше да си избера 
постоянна квартира не вече споредъ литературни ре
минисценции, а за да мога да работя по възможность 
по-добре моята собствена рабога. О зърнахъ се гриж
ливо. Елегантниятъ Парижъ, Елисейскитѣ полета не 
представляваха въ тоя смисълъ ни най малката при- 
годность, още по-малко кварталътъ около Cafe de la 
Pai'x, дето си даваха среща всички богати чужден
ци отъ югоизточна Европа и дето, освенъ келнера, 
никой не говорѣше френски. По-скоро би ме при- 
влѣкла тихата атмосфера на Сенъ Сюлписъ, засѣ- 
нена отъ  черкви и манастири, дето обичаха да жи- 
вѣятъ Рилке и С ю аресъ; най-охотно бихъ се наста- 
нилъ на островъ Сенъ Луисъ, за да бжда свързанъ 
еднакво съ  дветѣ страни на Парижъ, съ дѣсния и 
лѣвия брѣгъ. Обаче, както се разхождахъ, удаде ми 
се още първата седмица да намѣря нѣщо още по- 
хубаво. Бродейки презъ галериитѣ на Пале Роялъ, 
открихъ между еднаквитѣ кжщи, построени въ 
осемнадесетия вѣкъ въ времето иа прннцъ Егалите,
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въ тоя грамадснъ квадратъ единъ малъкъ, нѣко- 
гашъ аристократиченъ дворецъ, пониженъ днесъ до 
малко примитивенъ хотелъ. Поискахъ да видя нѣ- 
коя отъ  стаитѣ и възхитенъ забелязахъ, че се гле
даше отъ прозореца къмъ градината на Пале Роялъ, 
която се затваряш е при настъпването на ношьта. 
Тогава се чуваше само лекото бучене на града не
ясно и ритмично, като безпокойни вълни по нѣкой 
далеченъ брѣгъ, въ лунната свѣтлина свѣтѣха era  
туитѣ, а въ първитѣ утринни часове вѣ търътъ  по- 
нѣкога донасяш е отъ близкитѣ .хали* сочния ми- 
рисъ на зеленчукъ. Въ тая историческа часть на 
Пале Роялъ бѣха обитавали поетитѣ, държавницитѣ 
иа осемнадесетия и деветнадесетия в ѣ к ъ ; насреща 
бѣш е къщ ата. по чиято тѣсиа стълба се бѣха кач
вали толкова често Викторъ Юго и Балзакъ къмъ 
мансардата на тъй обичаната отъ мене поетеса Мар- 
селина Д ебордъ-В злморъ; тамъ блестѣш е мраморно 
мѣстото, отъ  което Камилъ Д емуленъ призова на
рода да нападне Басчилията, тамъ бѣш е покритиятъ 
проходъ, дето бедниятъ малъкъ поручикъ Бона- 
партъ си бѣ търсилъ покровителка между разхо- 
ждащ итѣ се, не твърде добродетелни дами. История
та на Франция говорѣше тукъ  отъ всѣки кам ъкъ ; 
освенъ това, презъ една улица се намираше Нацио- 
налната Библиотека, дето прекарвахъ предобѣдитѣ 
си, близо бѣш е и музеятъ Л увръ съ своитѣ карти
ни, булевардитѣ съ  пороя отъ х о р а ; бѣхъ  най после 
тамъ, дето бѣхъ желалъ, дето отъ  вѣкове биеше 
горещо и ритмично нулсътъ на Франция, бѣхъ въ 
най-съкровения Парижъ. Спомнямъ си, веднажъ 
ме посети Андре Ж идъ и каза, очудвайки се на 
тая тишина въ сърдцето на П ариж ъ: „О тъ чуж- 
денцитѣ трѣбва да ни се покажатъ нзй-хубавитѣ мѣ- 
сга иа собствения ни градъ.“ И действително, не 
бнхъ могълъ да намѣря нищо по-нарижко и с ъ 
щевременно по уединено о гь  тоя рабогенъ каби-
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нетъ въ иай-зъ трешиня омагьосанъ к р ъ гъ  на пай- 
живия градъ По свѣта.

Колко скитахъ тогава по улицитѣ, колко много 
виждахъ, колко много търсѣ хъ  въ моето нетърпе
ние ! Защ ото искахъ да иреживѣя не само онзи 11а- 
рижъ отъ  1904 г ., но търсѣ хъ  съ  сѣтивата, съ 
сърдцето и града на Хенрихъ IV, на ЛюдовикъХ1У, 
на Наполеонъ и на френската революция града на 
Ретифь де ла Бретонъ и иа Балзакъ, иа Зола и 
Ш арлъ Луи Филипъ съ всички негови улици, образи 
и събития. Убедително чувствувахъ тукъ, както всѣ- 
кога въ Франция, колко много увѣковѣчаваща сила 
връщ а на своя Пародъ една голѣма литература, на
сочена къмъ истинното. Защ ото въ Парижъ всичко 
ми бѣше предварително познато чрезъ изобразител
ното изкуство на поетитѣ, романиститѣ, историцитѣ, 
изобразителитѣ на нравитѣ, още преди да съмъ го 
видѣлъ съ  собственитѣ си очи. Физическото гледа
не ставаше всъщ ность повторно познаване, оная 
наслада на гръцката „Диагноза“, която Аристотелъ 
слави като най великата и най-таинствената огъ  
всички художествени наслади. И все п а к ъ : въ него
вата най скрита, най последна същ ина единъ народъ 
или единъ градъ не може да се познае никога чрезъ 
книги, нито дори чрезъ най усърдно преброждапе, 
а само чрезъ неговитѣ най добри люде. Само изъ 
духовно приятелство съ живитѣ човѣкъ може да 
вникне въ действителното съотношение между на
родъ и земя, докато всѣко наблюдение отвьн ъ  
остава невѣрна и прибързана кяртина.

Такива приятелства ми бѣха дадени, а най- 
доброто бѣше съ  Леонъ Базалжетъ. Благодарение 
на моитѣ тѣсии връзки съ Берхарнъ, когото посе- 
щ авахъ два пъти  седмично въ Сенъ Клу, бѣхъ 
предварденъ да не попадна, както повечето чужден
ци, въ вѣтърничавня кръ ж сц ъ  на международнитѣ 
художници и литератори, ко и ю  аълнѣха кафенето
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дю Д омъ и всъщ ность ск оставаха псс съ щ и тѣ  
нь Мюихснъ, въ Римъ или въ Берлинъ Съ Верхарнъ 
обаче етивахъ при художницитѣ и поетитѣ, които 
всрѣдъ тоя темпераментенъ и пирувзгцъ градъ жи
вѣеха, всѣки въ  своята творческа тишина, като 
върху нѣкой самбтенъ островъ иа труда. Видѣхъ 
ателието на Реиуаръ и най добритѣ отъ неговитѣ 
ученици. Въишно същ ествуването на тия импре
сионисти, чиито произведения днесъ се заплащ атъ 
съ  по деесгь хиляди долара, въ нищо не се разли
чаваше отъ онова иа единъ дребенъ буржоа или 
рентиери. По нѣкоя малка къщ ичка съ пристроено 
ателие, иикакъвъ разкош ъ, какъвто даватъ на по- 
казъ  Ленбахъ въ Мюнхенъ и други знаменитости 
съ тѣхнитѣ имитирани помпеяяски вили. С ъщ о тъй 
просто като художницитѣ живѣеха и поетитѣ, съ  
конто скоро лично се сближихъ. Повечето заемаха 
малки държавни служби, при които имаше малко 
позитивна работа; голѣмата иочить предъ духов- 
нитѣ постижения, която въ Франция достига отъ 
най лолиото до най висшото положение, бѣ  дала 
отъ  години умната метода като резултата, да се 
даватъ синекури на поети и писатели, чиято работа 
не докарваш е голѣми приходи; назначаваха ги на- 
примѣръ библиотекари въ министерството на вой
ната или въ Сената. Това даваше по нѣкоя малка 
заплатя и малко работа, тъй  като сенаторитѣ рѣд- 
ко поискваха нѣкоя книга и така щастлиоиятъ нри- 
теж атель па такава служ ба можеше тихо и удобно 
да пише своитѣ стихове, седналъ въ стилния старъ 
сенатски дворецъ съ  градината Лю кссмбургъ предъ 
прозореца, безъ  да е причуденъ да мисли за хоно- 
раръ. И тази скромна подсигуреиость имъ стигаше. 
Други бѣха лѣкари, като Дю амелъ и Дю ртенъ по- 
късно, имаха нѣкой мзлъкъ магазинъ съ  картини, като 
Ш арлъ Вилдракъ, или бѣха гимназиални учители, като 
Ромегп. и Ж аиъ Ргнларъ Блока,, ссдѣха презъ слу- 
жебннтѣ часове цъ агенцията Хавасъ, като Полъ
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Валери, или помагаха въ издателства. Обаче никой 
нѣмаше претенции като тѣхнитѣ потомци, които, 
покварени чрезъ филма и голѣмитѣ издания, се 
опитваха само възъ  основа на първата си артистич- 
на наклонность, да си изградятъ самостойно едно 
същ ествувание. Тия поети обаче не искаха нищо 
друго отъ  своитѣ дребни, безъ амбиция търсени 
служби, освенъ малко сигурность въ външния жи
вотъ, която да имъ гарантира независимость за 
вътреш ната творба. Благодарение на тая осигуре- 
ность тѣ  можеха да не обръш атъ внимание на го
лѣмитѣ подкупни парижки всѣкидневници и да пи- 
ш атъ безъ  всѣ какъвъ  хонораръ за своитѣ дребни, 
само съ  лични жертви издържани списания, да прис- 
матъ спокойно, тѣхнитѣ произведения да се играятъ 
само въ малки литературни театри и имената имъ 
да оставатъ известни отначало само въ собствения 
имъ кр ъ гъ  За Клоделъ, за Пеги, за Роменъ Ро- 
ланъ, за Сюаресъ, за Полъ Валери десетина години 
наредъ знаеше само единъ малъкъ елитъ. Тѣ един
ствено всрѣдъ единъ заетъ  и бързащ ъ градъ не 
бързаха. За тѣхъ бѣ по-важно, да живѣятъ и ра- 
ботятъ  спокойно, отколкото да се тикатъ напредъ; 
тѣ  нс се срамуваха да живѣятъ като дребни бур 
жоа и притѣснено, за да могатъ въ замѣна на това 
да мислятъ свободно и смѣло Тѣхнитѣ жени гот- 
вѣха и водѣха домакинството; бѣше просто, но за 
това толкова по-сърдечно презъ тия другарски ве
чери. Седѣш е се на евтини сламени кресла около 
маса покрита съ  карирана покривка — не по ари- 
атократично, отколкото при монтьора на съш ия 
етаж ъ, но човѣкъ се чувствуваше свободенъ и ие- 
сиъванъ. Нѣмаха телефони, пишущи машини, секре
тари, тѣ  избѣгваха всички технически приспособле
ния, както и духовния апаратъ на пропагандата; пи
шеха както преди хиляда години книгитѣ си иа 
ръка и дори въ голѣмитѣ издателства като „Мег- 
curc de France“ нѣмаше ком плицират, апарагь. Ни
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що не се прахосваше навънъ, за прсстижъ и пред
ставителство; всичкитѣ тия млади поети живѣеха, 
като цѣлия народъ, само за радостьта отъ  ж и
вота, въ нейната най възвишена форма — творче
ската радость отъ  работата. Чрезъ тия новоспече- 
лени приятели съ  тѣхната човѣчна чистота и спрет- 
натость се промѣни коренно моята представа за 
френския поетъ. Какъ друга бѣш е тѣхната форма 
на животъ отъ оная, която представяха Бурже и 
другитѣ знаменити автори на романи отъ онова вре
ме, за които „салонътъ“ бѣ идентиченъ съ  свѣта! 
И колко много ме научиха тѣхнитѣ жени относно 
престъпно фалшивия образъ, който дома бѣхме до
били отъ книгитѣ за французойката като за свѣт- 
ска жена, мислеща само за приключения, разточи
телство и б л ѣ с ъ к ъ ! Никога не съм ъ виждалъ по
добри, по-тихи домакини, отколкото тамъ въ прия
телския к р ж ж ец ъ ; пестеливи, скромни и весели, до
ри и при най-притѣснени условия, тѣ  правѣха чу
деса върху малкото огнище, пазѣха децата и бѣха 
при това тѣсно свързани съ  луховиата творба на 
своитѣ съпрузи. Само който е ж ивѣлъ въ тия срѣ- 
ди като приятель, като другарь, само той познава 
истинската Франция.

Леонъ Базалжетъ, тоя приятель на моитѣ прия
тели, чието име несправедливо се забравя въ повечето 
изложения на новата френска литература, предста
вляваше нѣщо необикновено всрѣдъ това поколѣ- 
нис поети чрезъ това, че влагаше своята творческа 
сила изключително за чужди произведения и псстѣ 
ше цѣлата своя прекрасна интензивность за хората, 
които обичаше. Въ неговото лице познахъ родения 
„другарь“, познахъ абсолютния типъ на самопо- 
жертвувателния човѣкъ,истински предания,който виж
да своята жизнена задача само въ това, да помага 
на слицественитѣ стойности на своето време да 
въздойствуватъ, и не служеш е дори и иа оправда
ната гордость, да бжде славснъ като тѣхеиъ откри-
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ватель и иасърдчитель. Неговиятъ активснъ снту- 
сиазъмъ нс бѣш е нищо друго, освснъ естествена 
функция на неговото морално съзнание. На видъ 
воинстве.чъ, макаръ горещ ъ антимилитаристъ, 
той имаше въ отношенията си сърдечностьта на 
истински другарь. Всѣкога готовъ да помага, да съ 
ветва, нспоколебимъ въ своята честность, точенъ като 
часовника., той сс грижеше за всичко, което засѣгаш е 
другитѣ, никога обаче ча личиа облага. Времето за него 
нс бѣше нищо, паритѣ същ о, когато сс отнасяше за нѣ
кой приятель, а той имаше приятели по цѣлия с в ѣ г ь — 
една малка, но отбрана група. Д есеть години бѣ 
употрѣбилъ той, ла представи па съняродиицитѣ си 
У олтъ Уитманъ чрезъ преводъ на всичкитѣ му сти
хове и една монументална биография. Негова жиз
нена цель бѣ да насочи чрезъ тоя образецъ иа сво- 
боденъ, обичащъ свѣта човѣкъ духовния ногледъ 
на своята нация презь границитѣ, да направи свои- 
тѣ  сънародници по мъжествени, по-другарски. Той 
бѣш е най добрнятъ фрзнцузинъ, но същ евремсно и 
най горещ иятъ антнсоциалистъ.

Ние станахме скоро задушевни, близки прия
тели, понеже и двамата не мислѣхме отечествено, 
понеже и двамата обичахме да служимъ съ преда- 
ность и безъ  всѣка вънпша облага иа чужди дѣла 
и понеже ценѣхме духовната независимость като 
първото и последното въ живота. Въ неговото лице 
азъ за пръвъ п ъть  упозиахъ оная „подземна“ Франция; 
когато по-късно прочетохъ у Роменъ Роланъ, какъ 
Оливия срѣща нѣмския Иоханъ Кристофъ, стори ми 
се почти, че виждамъ въплотена нашата личиа пре
живелица Обаче най-хубавото въ нашето приятел
ство, най-неззбравимото за мене бѣше, че то по- 
стоянно трѣбваш е да превъзмогва една деликатна 
точка, която при нормални обстоятелства би прѣ- 
чила на честната и сърдечна интнмность между 
двама писатели. Тая деликатна точка бѣше, че Ва- 
залж етъ съ своята прекрасна честность решително
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отхвърляш е всичко, което пишехъ тогава. Той лично 
мс обичаше, уважаваше моята преданость към ъ дѣ- 
лото иа В ерхариъ; всѣкога, когато идвахъ въ Па
рижъ, чакаше ме вѣрно на гарата и пръвъ мс по
здравяваш е; всѣкога бѣ готовъ, когато трѣбвашс 
да ми сс помогне; въ всички решаващи работи на
шитѣ възгледи съвпадаха дори повече отколкото 
при братя. Обаче за моитѣ собствени работи той 
казваше едно решително „не“. Той познаваше мои 
стихове и проза въ преводитѣ на Анри Гилбо (който 
въ свѣтовната война и като приятель на Ленинъ 
игра важяа роля) и ги отричаше открито и рѣзко. 
Всичко това не било въ връзка съ  действително
с т т а ,  корѣш е той неумолимо, било езотеричиа ли
тература, която той изъ основи мразѣше, ядосваш е 
го, че тъкмо азъ пиша това. Безусловно честснъ 
към ъ себе си, той не правѣше и въ тая точка ни
какви концесии, дори не и тия, налагани отъ учти
в о с т т а . Когато напримѣръ стана редакторъ на едно 
списание, той ме помоли за съдействие — това ще 
рече, поиска да му доставя сътрудници отъ  Гер
мания и статии, които бѣха по-добри отъ моитѣ 
собствени; отъ  мене самия, неговия най-близъкъ 
приятель, той упорствуваше да не поиска и да не 
публикува нито единъ редъ, макаръ че сжщеврс- 
мено прегледа съ  преданость и безъ всѣкакъвъ хо- 
нораръ, само огъ  вѣряо приятелство, френския пре- 
водъ на една отъ  моитѣ книги. Нашето братско 
другарство презъ дессть години не се наруши нито 
за часъ чрезъ това странно обстоятелство, а чрезъ 
това то ми стана особено скж-ю. И никога никакво 
одобрение не ме е радвало повече отъ  това иа Ба- 
залжетъ, когато презъ свѣтовната война азъ  самъ 
анулирахъ всичко по-раншно и най-после достиг- 
нахъ до една форма на лично изказване. Защ ото 
зчаехъ, че неговото „да" къмъ моитѣ нови творби е 
сжщ о тъй честно, както бѣ въ продължение на д е
сетина години неговото рѣзко не. 11
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Ако вписвамъ скъпото  име на Райнсръ Марня 
Рилке, макаръ че е нѣмски писатель, върху страни- 
цитѣ на Парижкитѣ дни, то правя това, понеже въ 
Парижъ бѣхъ най-често и най добре съ  него и виж- 
дамъ като по стари изображения неговия ликъ да 
се откроява отъ  фона на тоя градъ, който той оби
чаше повече отъ  всѣки другъ. Спомня ли си дчесъ 
за него и за ония други майстори на словото, ко
вано като съ  просвѣтлспа златарска вещина, спомня 
лм си за тия почитани имена, които с ъ  грѣяли като 
недостижими звезди надъ моята млздость, то не
удържимо ми сс налага тъж ни ятъ  въпросъ: ще 
б ъ д а т ъ  ли пакъ възможни такива чисти, устремени 
само към ъ лиричното творение поети въ нашето 
сегашно време на възбуна и общ ъ см у тъ?  Пс 
онлаквамъ ли въ тѣхъ единъ изчезналъ родъ, безъ  
потомство въ нашитѣ дни, раздруевзни отъ всички 
урагани на съ д б ата  — тия пости, които нс ламтѣха 
за нищо отъ външния животъ, не жадуваха за уча
стието на широкитѣ маси, за достойнства и отли
чия или печалби, които не се стремѣха към ъ нищо 
друго, освенъ въ тихо, но страстно усърдие да 
свързватъ строфа за строфа, всѣки редъ съвърш енъ, 
пропитъ съ  музика, свѣтещ ъ отъ багри, грѣйналъ 
отъ образи. Е ш а  гилда образуваха тѣ, нѣкакъвъ 
почти монашески орденъ всрѣдъ нашия шуменъ 
день, тѣ, съзнателно отвърнатитѣ отъ  всѣкидисв- 
ното, за които въ цѣлата вселена нищо нс бѣше 
тъй  значимо, както нѣжниятъ звукъ, който наджи
вява грохота на времето и кой го излъчва, когато 
рима сс реди следъ рима, неизразимъ поривъ, по- 
тихъ отъ шума на падащ ъ листъ въ вѣтъра и все 
пакъ докосващ ъ съ  своето трептение и най-далеч- 
нитѣ думи. Но колко насърдчително бѣ за насъ 
младитѣ приеътствието на тия вѣрни на себе си, 
какъвъ образецъ ни бѣха тия служители и пази
тели на езика, които отдаваха своята любовь на 
пречистеното слово, на словото, което важи не за
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времето и вестника, а за трайното и непреходното. 
Почти сс свѣнѣхмс да ги погледнемъ, защ ото тѣ  
живѣсха тихо, невидимо, единиятъ селски на по
лето, другиятъ въ нѣкаква дребна служба, тре- 
тиятъ бродейки по свѣта като встрастенъ друм- 
никъ, црички познати само отъ малцина, но затова 
още по-горещо обичани отъ тия малцина. Едииъ 
бѣше въ Италия, единъ въ Германия, единъ въ 
Франция, но все пакъ всѣки въ сжщ ата родина, 
понеже тѣ  живѣеха само въ стихотворбата, избѣг- 
ваха въ строго отречение всичко сфемерно и да
ваха обликъ, творейки художествени произведения, 
на собствения си животъ, който превръщаха сжщо 
въ художествено произведение. Все ми се вижда 
чудно, че сме имали на младини такива безукорни 
поети между насъ. И затова все се нитамъ въ нѣ- 
какъвъ таенъ страхъ : ще бж датъ ли възможни та 
кива души, изцѣло отдадени на лиричното изку
ство, и въ наше време, въ нашитѣ нови форми па 
живота, които прогонватъ човѣка отъ  всѣко углж- 
бяване въ самия него, тъй както горски пожаръ 
прогонва животнитѣ изъ най скрититѣ имъ убѣ- 
жиша ? Зная, че чудото на пѣвеца все се повтаря 
и вѣчно истинни оставатъ Гьотевитѣ думи въ не
говата надгробна жалба за лордъ Б айронъ: .З а 
щото земята ги ражда пакъ, както открай ги е 
раж дала.“ П акъ и пакъ ще се явяватъ такива поети, 
защ ото безсмъртието все дава, дори и на най-не- 
достойното време тоя скжпоцененъ залогъ. По 
тъкмо нашето време не дава и на най-чистия, най- 
странсщия никаква тишина, тишината на чакането 
и зрѣснето, вмислянего, както бѣха дадени на ония 
въ по благото и по спокойно време на европейския 
свѣтъ  преди войната Не зная, колко значатъ всич- 
китѣ тия поети, Верхариъ, Валери, Рилке, Пасколи, 
Франсисъ Ж ам ъ днесъ, какво сж тѣ  за едно поко- 
лѣние, въ чиито уши сж кънтѣли години наредъ, 
вмѣсто тая нѣжна музика, тракащ ото колело на
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пропагандата и два пъти  грохота на топоветѣ. 
Зная само и чувствувамъ дълга, да заявя съ  бла- 
годарность, каква наука, какво щастие е било за 
насъ присътствието на такива отдадени свято па 
съвърш енството всрѣдъ единъ свѣтъ, който вече 
се механизираше. И хвърляйки погледъ назадъ къмъ 
живота си, не виж дамъ по значителна со б ств ен о ст  
отъ  това, че ми е било позволено, да б ъ д а  бли- 
зъкъ  до нѣкой отъ  тѣхъ и че моята раниа почить 
се последва многократно отъ трайно приятелство.

О тъ  тѣхъ  всичкитѣ никой, може би, не жнвѣ 
по-тихо, по-таинствено, по невидимо отъ Рилке. По 
не бѣше нѣкаква искана, пресилена или изкуствено 
драпирана самота, както я славѣш е напримѣръ Сте- 
фанъ Гсорге въ Германия; тишината сякаш ъ растѣ- 
шс около него, къ дето  и да отидѣш е и къ дето  и 
да се намираше. Тъй като той отбѣгваш е отъ всѣ
ки шумъ, дори и отъ  своята слава — тоя „сборъ 
отъ недоразумения, които се струпватъ около едно 
име'*, както веднаж ъ тъй хубаво бѣ казалъ, то въл 
ната на любопитството докосваше само неговото 
име, но не и неговата личность. Рилке мъчно мо
жеше да се достигне. Той нѣмаше домъ, адресъ, 
дето човѣкъ би могълъ да го намѣри, нѣмаше по
стоянно жилище или служба, бѣше все на п ъть  
презъ свѣта, и никой, дори и той самиягъ, ис знае
ше предварително, н акъде ще се обърне. За него
вата безмѣрно чувствителна, чувствуващ а всѣки 
натискъ душ а всѣко решение, всѣки планъ, всѣко 
известие бѣше вече тегоба. Така, човѣкъ можеше да 
го срещне само случайно. Мамирзшъ се въ нѣкоя 
италианска галерия и усѣщ аш ъ, безъ добре да раз- 
береш ъ, отъ  к ъ д е  иде, насреща ти една тиха, при 
встлива усмивка. Едва тогава познавашъ синитѣ 
очи, които оживяватъ, когато те погледнатъ, съ 
своята вътреш на свѣтлина сами по себе си не оче- 
биещ итѣ черти на лицето му. А тъкмо тая не при 
видность бѣ най дълбоката тайна иа неговото с ъ 
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щество. Хиляди може да сж минали край тоя мла- 
деж ъ съ  меланхолно увисналитѣ руси мустаци и 
съ  малко славянското лице, безъ  да подозиратъ, че 
това е поетъ, и то единъ отъ най великитѣ на на
шия вѣкъ. Неговата особеность се проявяваше едва 
въ по-близко общуване. Той имаше иѣкакъвъ неиз- 
казано тихъ начини, да иде, да говори. Когато влѣ- 
зѣш е въ нѣкоя стая, дето бѣше събрано нѣкое об
щество, то това ставаше толкова безшумно, че едва 
го забелязваха. Той седѣш е тихо заслуш анъ, изди
гаше понѣкога неволно челото си, когато нѣщо из
глеждаше да го занимава, и когато започнѣше да 
говори, то правѣше това безъ всѣка афектация, 
безъ  особено да натъртва, разказваш е естествено и 
просто, както майка разказва приказка на детето си, 
и сжщо тъй любовно. Но щомъ усѣтѣш е, че става 
центъръ на вниманието въ единъ по-голѣмъ кржгъ, 
той се прекжсваше и изпадаше пакъ въ своята мъл
чалива, внимателна заслушаность. Въ всѣко движе
ние, въ всѣки ж естъ имаше тая тишина, дори и 
см ѣхътъ му се означаваше само съ  единъ тонъ. 

-Сурдинката му бѣше потрѣбность и нищо не го 
смущаваше толкова много като шумъ и буйность. 
„И зтош аватъ ме тия хора, които храчатъ чувствата 
си като кръ вь“, ми каза той веднажъ, „а руситѣ 
ги взематъ поради това само като ликьоръ въ мал
ки дози.“ Умѣрсность въ държането му бѣш е фи
зическа потрѣбность, сжщо и редъ, чистота и тиши
на ; за часове можеше да го смути, ако биваше 
принудеиъ да пжтува въ препълиенъ трамвай или 
да седи въ шуменъ локалъ. Всичко вулгарно бѣ за 
него непоносимо и макаръ че живѣеше скромно, дре- 
хитѣ му представляваха всѣкога връхъ на грижли- 
ность, чистота и вкусъ. И тѣ бѣха сжшо премисле
на, поетично претворена майсторска творба, ие се 
хвърляха въ очи, но имаха нѣкаква лична нота, пѣ- 
канва дребна добавка, на която той тайно се рад
ваше, като напримѣръ нѣкаква тънка сребърна грив-
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ничка на ръката. Неговото естетично чувство за 
съвърш енство и симетрия се проявяваше и въ най 
интимното и личното. Ведиажъ го глсдахъ, какъ си 
стѣга куфара преди едно заминаване. Бѣше като 
нѣкаква мозайка, всѣко отдѣлно нѣщо се слагаше 
едвали ие съ  нѣжность въ грижливо разпредѣлс- 
ното мѣсто; почти престъпление би било, да по
сегне чужда ръка, макаръ и за да помогне, въ тая 
купчина, наредена като цвѣтна леха. Чувството за 
красота го придружаваше дори и въ най малкитѣ 
подробности: не само че пишеше своитѣ ръкописи 
грижливо на хубава хартия съ калиграфично кръгло 
писмо, и всѣки редъ стоеше като съ  метъръ отмѣ 
рень на еднакво разстояние отъ  другия, но и за 
най безразличното писмо-той избираше хартия и я 
изписваше равио и чисто съ  своя калиграфиченъ 
почеркъ. Дори и въ най бързото съобщ ение той ни
кога не си позволяваше да зачеркне нѣкоя дума, и 
ако нѣкое изречение или изразъ не му харесаше, 
преписваше съ  своето чудно търпение цѣлото писмо 
още веднаж ъ; никога не даваше нѣщо нзъ ръката 
си, което не бѣше съвсемъ съвършено.

Тая смекченость и същ евремено углъбеность 
на неговото същ ество покоряваха всѣки, кой
то се доближаваше до него. П редъ трептението 
на неговата тишина всѣки изгубваше своята ш ум
на смѣлость. Защ ото неговата сдърж аность бѣ като 
нѣкаква нравствена сила, която въздействува тайн
ствено, възнита.за. Следъ всѣки по дълъгъ разговоръ 
съ  него човѣкъ за часове, дори и за дни не бѣп е 
способенъ за никаква вулгарность. О гь  друга страна 
тая сдържаность, това нежелание за всеотдайность 
поставяше раниа граница на всѣка сърдечносгь и 
струва ми се, че малко хора биха могли да се по- 
хвалягь, че с ъ  били приятели на Рилке. Вь ш есгтѣ 
тома па неговитѣ писма това обрзщение почги не 
се срѣша и братски довѣрчиното „ти“ той едвали 
бѣ отправялъ кьм ъ  нѣкого отъ  ученнческигѣ си
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години насамъ. За неговата извънредна чувстви- 
тслность бѣ непоносимо да остави нѣкого или нѣ- 
що да се доближи много до него и всичко силно 
м ъж ко възбуж даш е у него почти физическо неудо
волствие. Съ жени му бѣ по леко да разговаря. 
Той обичаше да имъ пише, пишеше имъ много и 
бѣше много по-свободенъ въ тѣхно присътствие. 
Може би му бѣше приятна липсата на гърленото 
въ тѣхния гласъ, защ ото той просто страдаш е отъ  
неприятни гласове. Още го виждамъ предъ себе си 
въ разговоръ съ единъ голѣмъ аристократъ — 
цѣлъ свилъ се въ ссбс си, съ  измъчени рамена, 
безъ да дигне очи, за да не би да издадатъ, колко 
много страда физически отъ  тоя неприятенъ фал- 
цетъ. Но колко бѣш е хубаво да б ъ д еш ъ  съ  него, 
когато бѣше добре разположенъ къмъ т е б е ! Тогава 
човѣкъ усѣщ аш е неговата вътреш на добрина като 
нѣкакво цѣлебно, стоплящо излъчване до въ най- 
скрнтитѣ дълбочини иа душата.

Боязливъ и сдърж анъ, Рилке биваше най отво- 
ренъ въ Парижъ, тоя градъ, който разтваря сърд- 
цата, може би, защ ото тукъ  още не познаваха не
говата творба, неговото име, и той като анонименъ 
се чувствуваше по-свободенъ и по щастливъ. Посе- 
тихъ го тамъ в ь  две различни жилища. Всѣко 
бѣше просто, безъ украса, но бѣ  придобило стилъ 
и тишина чрезъ неговото чувство за красота. Не 
биваше да е нѣкоя грамадна къ щ а съ  шумни с ъ 
седи, по-скоро нѣкоя стара, макаръ и неудобна, въ 
която би могълъ да се нареди като у дома К ъдето 
и да бѣше, той умѣеше да нареди помѣщението 
смислено и съответно на своето същ ество. Около 
него имаше всѣкога малко нѣща, но винаги блестя
щи цвѣтя въ нѣкоя ваза или пзница, може би, по
дарени отъ жени, а може би, и отъ  него самия 
нѣжно донесени. Всѣкога блестѣха книги до стената, 
хубаво подвързани или грижливо увити въ хартия, 
защото той обичаше книгитѣ като нѣми животни.
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На писалищната маса лежаха моливи и перя, наре
дени въ права линия, листоветѣ неписана хартия, 
събрани въ чистъ четвероъгълиикъ; една руска 
икона, едно католическо разпятие, които, струва ми 
се, го придружаваха при всички негови пътувания, 
придаваха на работната килия леко религиозенъ ха- 
рактеръ, макаръ че неговата релнгиозность не бѣ 
свързана съ никаква опредѣлена догма. При всѣка 
дреболия се чувствуваше, че е грижливо подбрана 
и нѣжно пазена. Заемеш е ли му се нѣкоя книга, 
той я връщаше гладко увита въ тънка книга и свъ р 
зана като праздниченъ подаръкъ съ  цвѣтна л ен та ; 
спомнямъ си еще, какъ ми донесе като скъпоце- 
ненъ даръ ръкописа на „Пѣссньта за любовь и 
см ърть“ и пазя още днесъ лентата, която го об
виваше.

Обаче най-хубаво бѣше да се разхож даш ъ съ 
Рилке изъ Парижъ, понеже това значеше да ви- 
диш ъ сякаш ъ съ  прояснено око и най незначител
ното; той забелязваше всѣка дреболия, изговаряше 
високо дори имената на фирмитѣ, когато му се 
струваха, че звучатъ ритмично; да познава тоя 
единственъ на свѣта градъ до най-последнитѣ му 
кътиш а и дълбочини, бѣш е за него страсть, почги 
единствената, която бѣхъ забелязалъ у него. Вед
нажъ, когато се срещнахме при общи приятели, азъ  
му разказахъ, че вчера бѣхъ случайно стигналъ до 
старата „бариера*, дето въ гробищата Пикпюсъ с ъ  
били заровени последнитѣ жертви на гилотината, 
между тѣ х ъ  и Андре Ш ение; описахъ му тая мал
ка трогателна ливада съ  пръснатитѣ по нея гро
бове, която рѣдко вижда чуж денци; разказахъ му, 
какъ на връщане видѣхъ презъ една отворена вра
та нѣкакъвъ манастиръ съ бегиаи, црито съ  брое
ница въ ръка  и безъ  да говорятъ обикаляха въ 
кр ъ гъ  като въ нѣкакъвъ благочестивъ съпъ. Бѣш е 
единъ отъ рѣдкитѣ случаи, когато го видѣхъ да 
става нетърпеливъ. И скахь да види всичко това,



ПАРИЖЪ , 169

гроба иа Андре Шение и манастиря; дали бихъ ис- 
калъ да го заведа? Отидохме на следния день. Той 
се спрѣ като прехласнатъ предъ това самотно гро
бище и го нарече „най-лиричното въ П ариж ъ“. Но 
на връщане вратата на онзи мзнастиръ се оказа 
затворена. „Да почакаме за случая I“, каза той и 
застана съ  леко наведена глава така, че да може 
да надникне, ако се отвори вратата. Чакахме око 
ло двадесеть минути. Тогава се зададе една сестра 
и позвъни. „Сега“, прошепна той тихо и възбуденъ. 
Но сестрата бѣ забелязала неговото тихо подслуш 
ване — нали казахъ, че у него всичко се усѣщ аш е 
отдалечъ атмосферно! Тя се приближи и го по
нита, дали чака нѣкого. Той й се усмихна съ  своята 
мека усмивка, която веднага пораждаше довѣрие, 
и каза откровено, че би искалъ да види галерията. 
Сега сестрата се усмихна: съжалявала, но не мо
жела да го пусне. Обаче тя го посъветва да отиде 
към ъ къщ ичката на градинаря, отъ  нейнитѣ про
зорци въ горния катъ се виждало добре. И така и 
това, както много друго, му бѣ дадено.

Нѣколко пъти  се кръстосаха нашитѣ пътищ а, 
но когато и да помисля за Рилке, все го виждамъ 
въ Парижъ, чийто най-нечаленъ часъ му бѣ спе
стено да преживѣе.

Хора отъ тоя рѣдъкъ  вндъ бѣха голѣма пе
чалба за единъ начеващ ъ; обаче реш аващата поу
ка, тая, която трѣбваѣие да важи за цѣлия ми ж и
вотъ, ми бѣ даръ на случая. При Верхарнъ но- 
паднахъ въ споръ съ  единъ историкъ иа изкуството, 
който се вайкаше, че времето на голѣмата пла
стика и живопись било отминало. Азъ противоре- 
чихъ разгорещено. Не е ли Роденъ още между 
насъ, не по дребенъ като ваятель отъ великанитѣ 
на миналото ? Започияхъ да изброявамъ неговитѣ 
творби .и изпаднахъ, както всѣкога, когато човѣкъ 
се бори срещу нѣкакао противоречие, въ почги гнѣ-
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вен ъ  размахъ. Верхариъ се усмихна. „Който така 
обича Роденъ, трѣбва всжщность да се запознае съ 
него“, каза той най после. „Утре ще съм ъ въ него
вото ателие. Ако си съгласенъ, ще те взема съ  
себе си.“

Дали съм ъ съгласенъ ? Не можахъ да спя 
отъ  радость. Обаче при Роденъ езикътъ ми се пре- 
кжена. Не можахъ дори да се обърна към ъ него и 
стоехъ между статуитѣ като една отъ  тѣхъ. Това 
мое смущение обаче като че ли му хареса, защото, 
когато си тръгнахме, стариятъ човѣкъ ме попита, 
дали не искамъ да видя сжщинското му ателие въ 
М ьодонъ и ме покани дори на обѣдъ. Първата поу
ка ми бѣ дадена, а именно: великитѣ мжже сж 
всѣкога най прйветливитѣ.

Втората бѣше, че тѣ  сж почти всѣкога най- 
проститѣ въ живота си. При тоя човѣкъ, чиято 
слава изпълняше свѣта, чиито произведения бѣха 
познати на нашето поколѣние като най близки прия
тели, се ядѣш е тъй просто, както при единъ срѣ- 
денъ селянинъ; хубаво, силно месо, нѣколко ма
слини и плодове, при това силно мѣстно вино. 
Това ми даде повече смѣлость и накрая говорѣхъ 
пакъ непринудено, сякаш ъ бѣхъ отъ години бли- 
зъкъ  съ тоя старъ човѣкъ и неговата жена.

С ледъ обѣда отидохме въ ателието. То бѣше 
грамадна зала, която съединяваше найсж щ естве- 
нитѣ негови творби въ реплики, помежду тѣхъ 
обаче стоеха и лежеха стотини прекрасни малки 
отдѣлни студии — ржка или китка, конска грива, 
женско ухо, повечето изваяни само въ ги п съ ; днесъ 
още си спомнямъ точно за много отъ  тия скици, 
правени отъ него само за собствено упражнение и 
бихъ могълъ цѣли часове да разказвамъ за тоя единъ 
часъ. Най-после майсторътъ ме заведе до една под- 
ставка, върху която стоеше, скрито задъ  мокри 
кърпи, неговото последно произведение, единъ ж ен
ски портретъ. Той свали кърш и ѣ, съ  своитѣ тежки
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набраздени селски ръц е и се дръпна назадъ. Едно 
„admirable“ се изтръгна изъ гърдитѣ ми, но веднага 
се яасрамихъ отъ тая баналность. Но съ  спокойна 
обективность, въ която не би могло да се намѣри 
нито зрънце суетность, той промърмори, разгле
ждайки своето произведение само съгласявайки с е : 
N ’est-re p a s? “ После се поколеба. „Само тукъ  при 
рамото . . . Единъ м ом ентъ!“ Той съблѣче домаш- 
ното си палто, облѣче бѣлия кителъ, взе една ло
патка въ р ъ к а  и изглади съ  майсторски похватъ 
по рамото меката женска кожа, която сякаш ъ ди
шаше, после се дръпна пакъ настрана. „И ту ка“, 
промълви той. Въздействието пакъ бѣ засилено чрезъ 
една мъничка подробность. После той ие каза нищо 
повече, приближи се и се отдалечи, погледна Фигу
рата изъ едно огледало, замърмори нѣщо неясно, 
започна да поправя, да промѣня. Неговитѣ очи, при
ветливо рззеѣяни на трапезата, сега трепкаха въ 
странна свѣтлина, той сякаш ъ стана пв-високъ, по- 
младъ, работѣше, работѣш е съ всичката сила и 
страсть на своето силно, теж ко тѣло, всѣки пъть, 
когато се дръпваше или приближаваше, подътъ пръ- 
пЦЙве. Обаче той не чуваше това, не забелязваше, 
че задъ него стои, съ  силно биещо сърдце, безмъл- 
венъ единъ младъ човѣкъ, блаженъ че може да 
гл ед а , какъ работи такъвъ единъ майсторъ. Той 
съвсемъ ме бѣше забравилъ. За  него не бѣхъ тамъ. 
Само образътъ, произведението бѣше за него тамъ, 
а задъ него невидимо видението на абсолютното с ъ 
вършенство.

Това продължи четвчрть часъ, половинъ часъ, 
иознамъ вече колко. Великитѣ моменти с ъ  всѣкога 
о тв ъ д ъ  времето. Роденъ бѣше така вдълбоченъ, 
така потъналъ въ своята работа, че никаква гърмо- 
тевица не би го събудила. Все по-твърди, почти по- 
гнѣвни ставаха неговитѣ движ ения; единъ видъ 
бѣсъ или опиянение го бѣ обладало; той работѣше 
все по бързо и по бързо. После р ъ ц етѣ  станаха по-
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бавни, като че ли разбраха, че нѣма какво да пра- 
вятъ. Веднажъ, два пъти, три пъти  той се дръпва 
назадъ безъ повече да промѣня. После измърмори 
нѣщо само нодъ носа си, сложи кърпитѣ около фи
гурата тъй  нѣжно, както се слага ш алъ върху ра
мената на любима жена, въздъхна дълбоко и облек
чено. Фигурата му като че стана пакъ пс-тежка. 
О гьньтъ бѣ  замрѣлъ. После настъпи непонятното 
за мене, голѣмата п о у ка: той съблѣче китела, нахлу
зи пакъ домашното палто и се обърна да излѣзе. Б ѣ 
ше ме забравилъ съвсемъ въ тоя часъ на върховна 
съсрѣдоточеность, не знаеше повече, че единъ мла- 
дежъ, когото самъ бѣ довелъ въ ателието, за да му 
покаже своитѣ произведения, бѣ стоялъ поразенъ 
задъ  него, съ затаенъ дъхь , неподвиженъ като не
говитѣ статуи.

Той пристъпи къмъ вратата. Когато поиска да 
я заключи, забеляза ме и се загледа почти разсър- 
денъ въ м ене: кой е тоя младежъ, който се е вмък- 
налъ въ ателието му ? Обаче въ следния мигъ си 
припомни и се приближи почти заграменъ. „Пар- 
донъ, господине“, започна той. Обаче азъ  не го 
остевихъ да продължи, уловихъ само благодзрно 
р ъката му, която най бихъ искахъ да цѣлупа. Въ 
тоя часъ видѣхъ да се разкрива вѣчната тайна иа 
всѣко велико изкуство, на всѣко земно постиже
ние: съсрѣдоточеность, сбираме на всички сили, на 
всички сѣтива, излизането извъиъ себе си, извънъ 
свѣта на художника. Бѣхъ научилъ нѣщо за цѣ- 
лня си животъ.

Моето намѣрение бѣше, въ края на май да 
отида въ Лондонъ. Обаче бѣхъ принуденъ да уско
ря заминаването си съ  две седмици, понеже въл
шебното ми жилище бѣ станало неприятно чрезъ 
едно неочаквано обстоятелство. Това бѣш е сгра- 
нень епизодъ, който ме развесели много, а съ ш е- 
иремено ми позволи да надникна въ начина на ми
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слене иа съвсемъ различни френски срѣди и да се 
поуча.

Презъ двата празднични дни на Св. Д ухъ  
отсж тствувахъ отъ Парижъ, за да посетя съ  прия
тели прекрасната катедрала въ Ш артръ, която още 
не познавахъ. Когато се върнахъ въ вторникъ въ хо
тела си и поискахъ да се преоблѣка, нс намѣрихъ 
куфара си, който презъ всичкитѣ тия месеци бѣ 
стоялъ мирно въ единъ жгълъ. Слѣзохъ долу при 
стопанина на хотела, който дене, смѣннйки се съ 
жена си, седѣш е все въ малката портиерска ложа. 
Той бѣш е единъ нисъкъ, тлъстъ , червенобузъ мар- 
силчанинъ, съ  когото често се бѣхъ ш егувалъ и 
дори бѣхъ  игралъ въ срещното кафене неговата 
любима игра трикъ-тракъ. Той се разтревожи страш- 
но, развика се, като удряше съ  ю мрукъ по масата 
и повтори иѣколко пжти таинственитѣ думи: „Зна
чи, все п акъ !“ Още докато си обличаше набързо 
палтото — седѣш е както всѣкога по жилетка — 
и нахлу обувки вмѣсто удобнитѣ домашни пантофи, 
той ми обясни положението. Може би е нужио, пър
во да напомня за една особеность на парижкитѣ 
кжщи и хотели, за да се разбере то. Въ Парижъ 
по-малкитѣ хотели и повечето частни кжщи нѣматъ 
входни клю чове; портиерътъ отключва, щомъ се 
позвъни, вратата автоматически отъ портиерската 
ложа. В ь по-малкитѣ хотели и кжщи обаче стоиа- 
нинътъ или портиерътъ не остава цѣла нощь въ 
портиерската ложа, а отваря вратата отъ  съпруж е
ското си легло, като натиска — повечето пжти въ 
полусънъ — едно копче; който излиза отъ  кжщи, 
трѣбва да извика „cordon, s ’il vous p la it“, а всѣки, 
който трѣбва да бжде пуснатъ отвънъ, е длъж енъ 
да си каже името. Тъй, че, теоретически никой чуждъ 
човѣкъ не може да се вмъкне ноще въ кжгцата. 
Въ два часа презъ нощьта въ моя хотелъ се поз
вънило отвъиъ и нѣкой влѣзълъ, назовавайки едно 
име, което било подобно на това на нѣкой отъ оби-
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тателитѣ въ хотела, като взелъ и единъ ключъ отъ 
лож ата Веъщ ность е било д ългъ  на цсрбера, да 
провѣри идснтичностьта на късния посетитель презъ 
прозорчето, обаче навѣрно е билъ много съненъ. 
Когато обаче следъ единъ часъ се извикало, тоя 
пжть отвътре, „cordon, s’il vous plait" и той o r 
ворилъ вратата, сторило му се странно, че нѣкой 
излиза следъ два часа сутриньта. Той станалъ, но* 
гледналъ на улицата и установилъ, че нѣкой съ  ку- 
фаръ с излѣзълъ отъ къщ ата. Сега станалъ вед
нага и проследилъ, по хааатъ  и чехли, подозрител 
ния човѣкъ. Щ омъ обаче видѣлъ, че онзи завива по 
улицата и отива въ единъ малъкъ хотелъ на улица 
Des Petjts Champs, той, разбира се, нс помислилъ за 
крадецъ и спокойно си лсгналъ пакъ.

Разтрсвоженъ отъ своята грѣшка, той се 
втурна съ  мене до най-близкия полицейски постъ. 
Веднага се разпита въ хотела въ улица Des Petits 
Champs и се установи, че моятъ куфаръ наистина 
е тамъ, не обаче и крадецътъ, който навярно бѣ 
излѣзълъ, за да пие утринното си кафе въ нѣкой 
съседенъ бзръ. Д вама детективи се заложиха въ 
портиерската ложа на тоя хотелъ и крадецътъ, 
който, безъ  да подозира нѣщо, се завърна следъ 
половинъ часъ, бѣ  веднага арестуванъ.

Сега ние двамата, хазяинътъ и азъ, трѣбваше 
да отидемъ въ участъка, за да присжхствувпмс на 
следствието. Въведоха ни въ стаята на префекта, 
единъ страшно тлъстъ , добродуш енъ, мустакатъ 
господинъ, който седѣш с съ разкопчано палто предъ 
разхвърлената си, отрупана съ  книжа маса. Ц ѣлата 
канцелария миришеше на тютюнъ и голѣмото шише 
вино на масата показваше, че преф ектътъ съвссмъ 
не принадлежи къмъ жестокитѣ, враждебни на ж и
вота служители на светата Херменаада. Най напредъ 
заповѣда да внесатъ куфара и азъ  трѣбваш е да 
установя, дали не липсва нѣщо сжществено. Един
ствената нагледъ ценна вещь бѣше едно кредитно
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писмо за две хиляди франка, вече доста изгридано 
следъ моя почти псгмссечснъ престой тукъ . За 
всѣки чуж дъ човѣкъ то бѣше, разбира се, нензпол- 
зуваемо и лежеше наистина непокътнато на д ъ 
ното на куфара. Следъ като се състави протоколъ, 
че признавямъ куфара като моя собствсность и чс 
нищо не е откраднато, префектътъ заповѣда да 
въведатъ крадеца, когото очаквахъ съ голѣмо лю
бопитство.

И то бѣ възнаградено. М ежду двама грамадни 
стражари, поради което неговата мършава, дребна 
фигура изглеждаше още по-смѣшна, се яви единъ 
окъ сан ъ  бедпякъ, безъ  яка, съ увиснали мустаци 
и тъж н о  мише лице, което явно показваше, че е 
гладувалъ. Бѣше, ако бива да к а ж ^  така, лошъ 
крадецъ, както се доказа и чрезъ неговата неумѣла 
техника, да не избѣга още рано сутриньта съ  ку 
фара. Той стоеше съ  сведени очи, треперейки леко, 
сякзш ъ му бѣш е студено, предъ всевластния пре- 
фектъ, и за мой срамъ ще кажа, че не само ми 
бѣше жалъ за него, но дори чувствувахъ нѣкаква 
симпатия към ъ него. Съчувствието ми още повече 
се засили, когато единъ полицейски чиновникъ по
сочи търж ествено нареденитѣ на една количка ве
щи, които бѣха намѣрили у него, когато го бѣха 
претърсили. По странна колекция човѣкъ едвали 
би могьлъ да си представи: една съвсемъ мръсна 
и скъсанД носна кърпа, една халка съ  ключове и 
шнерцове отъ  всички размѣри, единъ отърканъ 
нортфейлъ, но за щастие никакво оръж ие, * което 
показваше, че тоя крадецъ упражнява своя занаягъ 
наистина като познавачъ, по миролюбивъ начинъ.

Най напредъ се прегледа предъ насъ порт
фейла. Резултатътъ  бѣ изненадващъ. Не банкноти 
по хиляда или сто франка, изобщо никакви банкноти, 
а двадесеть и седемь фотографии на силно декол- 
тирани прочуги балерини и актриси, чрезъ което 
не стана явенъ никакъвъ другъ деликтъ, освенъ
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тоя, чс тоя мършавъ, тъж ен ъ  приятель е страстеиъ 
поклонникъ на красотата и желае непостижимитѣ 
звуци отъ  парижкия театраленъ свѣ тъ  да почиватъ 
поне само като снимки на гърдитѣ му. М акаръ че 
преф ектътъ съ  престорено строгъ погледъ раз
глеждаш е една следъ друга тия снимки, забеля
захъ, че и него като мене забавлява тая странна 
наклонность у единъ делииквентъ отъ такова с ъ 
словие. Защ ото и моята симпатия към ъ тоя жа- 
лъкъ  прсстъпникъ се бѣ засилила значително чрезъ 
проявената отъ  него наклонность към ъ естетиче
ски красивото и когато префектътъ, вземайки т ъ р 
жествено перото въ ръка, ме запита, дали желая 
да подамъ оплакване противъ престъпника, азъ от- 
говорихъ съ  решително не.

За  да се разбере положението, тукъ  трѣбва, 
може би, да се вмъкне едно пояснение. Докато у 
насъ  и въ много други страни при едно престъп
ление, обвинението се извършва ех officio, т. е. дър
ж авата сама взема правосъдието въ р ъ ц етѣ  си, въ 
Франция е предоставенъ на потърпевшитѣ избо- 
рътъ , дали да подаде жалба или не. Лично иа 
мене това правово схващане ми се струва по спра
ведливо. Защ ото то дава възможность да се опро
сти па другия злото, което е причинилъ, докато 
напримѣръ въ Германия една жена, която въ при- 
падъкъ на ревность нарани любовника си, чрезъ 
никакви молби на засегнатия не може да се спаси 
отъ  присъда. Д ърж авата се намѣсва, откъсва на
силствено жената отъ  м ъж а, който, може би, за 
ради тая проява на страсть, още повече я обича, и 
я хвърля въ затвора. Въ Франция обаче т ѣ ' два
мата ще се върнатъ подъ р ъ к а  вкъщ и и ще смѣ- 
татъ  работата за изгладена.

Едва изрекохъ моето решително не, и се слу
чиха три неочаквани работи. М ършавиятъ човѣкъ 
между двамата стражари се изправи изведнаж ъ й 
ме погледна съ  неописуемъ благодаренъ погледъ,



ПАРИЖЪ 177

който никога нс ще забравя. П рсф ектътъ сложи 
доволенъ перото, и на него очевидно бѣш е приятно, 
че моятъ отказъ да се преследва крздецътъ му 
спестява по нататъшни писаници. Но не така и 
моятъ хазяинъ. Той стана съвсемъ червеиъ и почна 
буйно да ми крещи, че не бива да правя това, че 
тая сбирщина, тая „гадь“ трѣбва да се изкорени. 
Нѣмалъ съмъ билъ представа, каква пакость върши 
тая пасмина, дене и ноще почтенитѣ хора трѣбвало 
да бж датъ  на щ рекъ отъ тия вагабонти, и ако се 
пусне единъ отъ тѣхъ, то това щѣло да бжде на- 
сърдчение за стотини други. Т укъ избухна цѣлата 
честность и почтеность, но и дребнавость на обез
покоения въ неговото занятие дребенъ граж данинъ; 
той ме подкани грубо и заплашително да оттегля 
отказа си съ  огледъ към ъ неприятноститѣ, които 
бѣ ималъ съ цѣлата тая работа. Обаче азъ  оста- 
нахъ твърдъ. Презъ цѣлия си животъ не бѣхъ  се 
тж ж илъ противъ никого, и съ много по-спокойно 
чувство щ ѣхъ да изямъ днесъ на обѣдъ единъ 
тл ъ стъ  бифгекъ, ако зная, че никой другъ не е 
заставенъ заради мене да яде затворническа храна. 
Х азяинътъ ми възрази още по-възбудевъ, и когато 
прсф ектътъ заяви, че не той, а азъ  решавамъ и че 
чрезъ моя отказъ работата била вече свършена, 
той напусна разяренъ стаята и затръшна силио вра
тата следъ себе си. П рсфектътъ стана, усмихна се 
слсдъ разсърдения и ми подаде въ мълчаливо съ 
гласие ржка. Съ това служебниятъ актъ се завърши 
и азъ вече посегнзхъ за куфара си, за да го от
неса дома. Обаче въ тоя мигъ стана нѣщо забеле
жително. Бързо, но смирено се приближи краде- 
цътъ , който каза : „О нс, господине! Азъ ще ви 
го зан еса!“ И т-зка, азъ  тръгпахъ, последванъ отъ 
благородния крадецъ съ  куфара на ржка, към ъ хо
тела си.

Така изглеждаше да сс е приключила по иай-
V.
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приятенъ и всселъ начинъ една ядовито начената 
афера. Обаче тя има още две други последици, па 
които дълж а ценни приноси към ъ познанието на 
френската психика. На следния день отицохъ у 
Верхарнъ, който ме поздрави съ  дяволита усмивка. 
„Странни приключения имашъ изъ Парижъ", пош е
гува се той. „Не съмъ знаялъ, че си толкова бо- 

'  гатъ .“ Отначало не разбрахъ, какво иска да каже. 
Той ми подаде вестника и въ него имаше подробно 
съобщение за вчерашната случка, чиито факти оба
че едва разпознахъ въ тоя поетиченъ обликъ. Съ 
отлично вестникарско изкуство бѣ описано, какъ въ 
единъ хотелъ въ вътреш ния градъ билъ откраднатъ 
на единъ знатенъ чужденецъ куфаръ, съдърж ащ ъ 
много скъпоценни вещи, между другото и едно кре
дитно писмо за двадесеть хиляди лева. За  да б ъ д а  
по интересенъ, направили ме бѣха знатенъ, удесето- 
рили бѣха моитѣ две хиляди франка и посочили 
моитѣ ризи и яки като незамѣними ценни обекти. 
Най-напредъ се смѣтнало за невъзможно да се на- 
мѣри нѣкаква следа, тъй като кражбата била из
вършена съ  голѣма вещина и при най точно позна
ване на мѣстото. Обаче участъковиятъ префектъ, 
единъ „еди кой си* господинъ взелъ съ  своята „поз
ната енергия“ и „голѣма проницателност* веднага 
всичкч мѣрки. По телефона веднага било разпоре
дено, да се претърсятъ всички хотели и пансиони 
въ Парижъ най щателно и неговитѣ мѣрки, изпъл
нени съ  обикновената прсцизность, довели въ най- 
к ъ с ъ  срокъ до залавяне на злосторника. Директо- 
рътъ на полицията незабавно изказалъ на превъз
ходния чииовникъ особеното си задоволство отъ 
това значително постижение, съ  което тоя билъ 
далъ блестящ ъ примѣръ за образцовата организа
ция на Парижката полиция. Въ това съобщение, 
разбира се, почти нищо нс бѣше вѣрно, тъй като до- 
бриятъ префектъ нито за минута не бѣш е се мръд- 
налъ отъ  масата си и ние му бѣхме доставили на



ПАРИЖЪ 179

готово крадеца съ  ку ф ар а ; обаче той използува 
добрия случай да изкара отъ  това лично за себе си 
публицистиченъ капиталъ.

Ако епизодътъ се завърши тъй задоволително 
за крадеца и за висшата полиция, то не етапа така 
и за мене. Защ ото o t v  тоя часъ моятъ досега тъй 
засмѣнъ хазяинъ стори всичко, за да ми направи 
по нататъшния престой въ хотела омразенъ. Като 
слизахъ по стълбата и поздравявахъ учтиво жена 
му въ портиерската ложа, тя не ми отговаряш е и 
обидено отвръщ аш е почтеното си буржоазно лице. 
Слугата не разтрѣбваш е вече както трѣбва стаята 
ми, писма се губѣха по загадъченъ начинъ. Д ери въ 
съседнитѣ магазини и въ тютюневата будка, дето 
ме поздравяваха поради моята изобилия употрѣба на 
артикули за пушене като истински „copain“, сега 
срещ нзхъ ледени лица. Ц ѣлиятъ обиденъ дребно- 
буржоязенъ моралъ, не само на кжщата, но и иа 
улицата, дори и на цѣлия участъкъ се бѣ опълчилъ 
противъ мече, понеже бѣхъ „помогналъ“ на крадеца. 
И накрая нс ми остана нищо друго, освенъ да по
тегля съ спасения куфаръ и да напусна уютния хо- 
телъ тъй позорно, като че азъ  самъ бѣхъ  престжп- 
никъгъ.

Лондонъ ми подействува следъ Парижъ както 
ако влѣзеш ъ презъ единъ много горещ ъ день из- 
веднажъ въ сѣн ка: въ първия мигъ те о б х вата  не
волно нѣкакво потръпване, но скоро очитѣ и сѣ- 
типата свикватъ. Бѣхъ си онредѣлилъ отъ самото 
начало два до три месеца Англия като дългъ  — 
защ ото какъ бихъ могълъ да разбера нашия свѣтъ  
и да го преценя въ неговитѣ сили, безъ да позна- 
взмъ страната, въ чиито релси тоя свѣтъ се тъ р к а 
ляше отъ вѣкове насамъ ? После се надѣвахъ да 
поизгладя моя ръж дясълъ англий'ки (който впрочемъ 
никога не стана плавен ъ!) чрезъ оживено общуване 
и разговоръ. Д о това за жалость нс се сти гн а; азъ
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имахъ — както всички отъ континента — малко 
литсратуренъ досегъ отвж дъ канала и сс чувству- 
вахъ при всичкитѣ разговори на обѣдъ и въ на
шия малъкъ пансионъ мизерно неосведомснъ. Кога
то говорѣха за политика, не можехъ да следя раз
говора, понеже говорѣха за Джо, безъ да знамъ, че 
се отнася за Чемберленъ, когото назоваваха, както 
и всичкитѣ сърове, само съ  малкото и м е ; за ж ар
гона на колзритѣ пъкъ уш итѣ ми бѣха като съ во- 
съкъ  запушени. Така, не напреднаха, толкова бързо, 
както се нааѣвахъ. Малко по хубава дикция се по 
мжчйхъ да усвоя отъ  проповѣдницитѣ, два три п а 
т и  присжтствувахъ на сждебни процеси, ходѣхъ ио 
театритѣ, за да слуш амъ правиленъ английски — 
но навсѣкжде трѣбваш е съ  мжка ла търся това, 
което въ Парижъ просто се изливаше насреща ти: 
общуване, другарство, веселость Не нам ѣрихънико
го, за да споря върху нѣщата, които ми се струваха 
най важ нитѣ; на ония между англичанитѣ, които б ѣ 
ха добре настроени към ъ мене, се виж аахъ иавѣр- 
но недодѣланъ и дървенъ поради моето безгранич
но равнодушие към ъ спорта, политиката и всичко, 
което ги интересуваше. Никжде не ми се удаде да 
сс приобщя вжтрешно къмъ една срѣда, единъ крж гъ 
и затова прекарахъ деветь десети отъ моето лондон
ско време съ  работа дома или въ Британския музей.

Най напредъ се опнтахъ наистина съ  разход- 
китѣ. Презъ първата седмица пребродихъ Лондонъ, 
докато ме заболѣха стжпалата. Съ студентско чув
ство за дългъ  обходихъ всички забележителности 
на Бедекера о ть  мадамъ Тюсо да Парламента; нау
чих ь се да пия тѣхното пиво и замѣнихъ парижка
та папироса съ тукъ  общоприетата л у л а ; помж- 
чихъ се да приспособя въ стотини дреболии, но ни
то въ обществото, нито въ литературата не стиг- 
нахъ до истински контактъ, а който гледа Англия 
само отвънъ, отминава сжществсното, отминава 
го както дружествата пъ С Л и, отъ които въпшно
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не се забелязва ншцо, освенъ добре лъснатата сте
реотипна месингова табелка. Въведенъ въ единъ 
клубъ, не знаехъ какво да правя там ъ ; вече видътъ 
на дълбокитѣ кожени кресла предизвикваше, както 
и цѣлата атмосфера, единъ видъ сънливость, поне
же не си бѣхъ заслуж илъ тая м ъдра отмора като 
другитѣ , чрезъ съсрѣдоточена дейность или спортт. 
Тоя градъ изключваше енергично бездѣлника, на
блю дателя като чуждо тѣло, докато Парижъ весело 
го повличаше въ своето пълно съ топлина движ е
ние. Едва много късно разбрахъ грѣш ката с и : тр ѣ б 
ваше да прекарамъ тия два лондонски месеца въ 
каква да е форма на занимание, било като секре
тари при нѣкой вестникъ, или като доброволеиъ 
служ ащ ъ въ нѣкой магазинъ, тогава бихъ проник- 
налъ поне единъ пръстъ навътре въ английския 
животъ. Само като наблюдатель отаънъ прежи- 
вѣхъ малко и едва следъ  много години презъ вой
ната добихъ представа за истинската Англия.

О тъ  постигѣ виждахъ само Артуръ Саймонсъ 
Той уреди да б ъ д а  поканснъ огъ  У. Б. Итсъ, чии
то стихове много обичахъ и отъ  чиято нѣжна дра
ма въ стихове „Сѣнчести води“ бѣхъ превелъ една 
часть. Пс знамъ, дали щ ѣш е да б ъ д е  вечерь съ 
сказка ; единъ малъкъ к р ъ гъ  избрани бѣ ноканепъ, 
ние седѣхме доста натъпкани въ непросторната стая, 
мнозина на малки столчета или по пода. Най после 
И тсъ запали две грамадни, дебели черковни свѣщи 
върху единъ чс-рень или облѣченъ въ черно пултъ 
и почна. Всички други лампи въ стаята се угасиха 
и енергичиата глава съ  чернитѣ къдри  изпъкна 
пластнчно изъ блѣсъка на свѣщ итѣ. И тсъ четѣше 
бавно, съ мелодиченъ гъменъ гласъ, безъ да изпа
да въ декламатсрство и всѣки стихъ добиваше своя
та пълна металична тежесть. Бѣш е хубаво, наисти
на тържествен®. Единственото, което ме смущ ава
ше, бѣш е черното расоподобнО облѣкло, което при
даваше на И тсъ нѣщо свещеническо, дима на де-
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белитѣ восъчни свѣщи, които напущаха нѣкакво 
леко ухание; чрезъ това литературната наслада 
ставаше по скоро нѣкаква прослава на стихове, от 
колкото спонганно четене, обаче това, отъ  друга 
страна, представляваше за мене нѣкаква нова пре- 
лесть. Сиомнихъ си неволно, какъ Верхарнъ четѣше 
стиховегѣ си — по жилетка, за да може по-добре 
да отбелязва съ р ъ ц е ритъма, безъ блѣсъкъ и ин
сценировка, или какъ Рилке лонѣкога четѣше по 
нѣкой и другъ стихъ изъ нѣкоя книга, просто, ясно, 
въ тиха служ ба на словото. Това бѣш е първото, 
„инсценирано“ четене, на което нрисътствувахь и 
ако, въпрѣки всичката си любовь към ъ неговата 
творба, се противѣхъ малко недовѣрчиво на тоя 
култовъ обредъ, то И гсъ нмй тогава все пакъ единъ 
благодаренъ гостъ.

Но същ инското откритие на единъ поетъ, 
което направихъ въ Лондонъ, бѣ  не на нѣкой живъ, 
а на единъ отдавна забравенъ худож никъ: Уилямъ 
Блекъ, тоя самотенъ и проблематнченъ гений, кой
то и днесъ още ме обайва съ  своята смѣскца оть  
безиомощность и върховни съвърш енство. Единъ 
приятель ме посъветва да видя въ Британския м у
зей цвѣтно нлюстряранитѣ книги „Европа“, „Амери
к а“, „Книгата И овъ“, които с ъ  днесъ Ной-рѣдки у 

/ антикваритѣ и азъ  бѣхъ като омагьосанъ. Т укь  
виждахъ за пръвь п ъ ть  една отъ  ония магически 
натура, които, безъ  да знаятъ ясно своя пъть , се 
носитъ отъ  видения като отъ  ангелски крила презъ 
всички пущинаци на фантазията. Дни и седмици се 
оиитвахъ да проникна по-дълбоко въ лабиринта на 
тая наивна и същ евремено демонична душ а и да 
преведа нѣколко негови стихотворения на нѣмски. 
Д а притежавамъ единъ листъ отъ  р ъ ката  му, бѣ  
за мене нѣкаква ж аж да, но засега само мечтана 
възможность. Но единъ день моятъ приятель Арчи 
балдъ Дж. Б. Р ъ селъ , още тогава май добринтъ 
познавачъ на Блекъ, ми разказа, че въ изложбата,
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която урсдилъ, имало за продань единъ отъ „визио- 
нернитѣ портрети“, споредъ него (и споредъ мене) 
най хубавата рисунка съ  моливъ на Блекъ, неговиятъ 
„Kind Yohn“. „Никога не ще й се наситите“, каза 
той и излѣзе правъ. О тъ моитѣ книги и картини тоя 
листъ ме придружава вече цѣли тридесеть години; 
и колко често се е насочвалъ отъ стената къмъ 
мене магично освѣтениятъ погледъ на тоя блу- 
ж даещ ъ краль. О гъ  всичко изгубено и далечно меж 
ду всичко, що съмъ ималъ, най много ми липсва 
при моето странствуване тая рисунка. Гениятъ на 
Англия, който напраздно се бѣхъ мъчилъ да позная 
изъ улици и градове, ми стана внезапно явенъ въ 
Блековия наистина астраленъ лнкъ. И къмъ мно
гото любовь за свѣта придобихъ пакъ още една 
нова.
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Парижъ, Англия, Италия, Испания, Белгия, Хо
ландия — този интересенъ и катунарски животъ 
бѣше забаненъ и въ много отношения резултатенъ. 
Но въ края на краищата всѣки човѣкъ се нуждае — 
кога ли съмъ го разбиралъ по добре отъ сега, когато 
моето скитане изъ свѣта не е вече доброволно, а 
представлява непрекжсиато говене — отъ една ста 
билна точка, отъ  която да може да се отдѣля, но 
къмъ която винаги да може да се върне отново. 
Въ течение на годинитѣ следъ училището бѣхъ 
събралъ малка библиотека, картини и спомени; рж- 
кописитѣ започнаха да се трунатъ въ дебели пакети, 
а този приятенъ товари, все пакъ не можеше да -се 
влачи въ куфари по цѣлия свѣтъ. Затова си наехъ 
малко жилище въ Виена, но то нѣмаше да бжде 
истински домъ, а само „l ied h terre , както така 
сполучливо се изразяватъ французитѣ. Защ ото чув
ството, че всичко е преходно владѣеш е ао страненъ 
начинъ живота ми ^акъ до свѣтовната война. При 
всичко, което предприемахъ, убеж даьахъ самъ себе 
си, че то не е сжщ ественото и истинското — при 
работитѣ си, на които гледахъ все като на опити 
по отношение на действителность, а не по-малко и 
при женитѣ. Съ това азъ предадохъ на младостьта 
си чувството на несвързаность съ външмото, а сжще- 
временно n„diletto“ на неотежнено изпитване, опит
ване и наслаждаваме. Достигналъ вече на възрасть, 
когато другитѣ отдавна сж женени, иматъ деца, 
осигурено положение и се опитватъ да изтръгнатъ 
и последното отъ  себе си съ  съсрѣдоточената си 
енергия, азъ  гледахъ надъ себе си все още като на 
младъ човѣкъ, като на новакъ и начевашъ, който 
има безкрайно много време предъ себе си. Затова
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се колебахъ да се установя върху нѣщо опредѣле- 
но въ къкъвто и да е смисълъ. И жилището ми 
трѣбваше сега засега да ие означава нищо повече 
отъ  единъ адресъ, така както гледахъ и на рабо
тата си : за мене тя бѣше само предварителна под
готовка към ъ ^същ ественото“, нѣщо като визитна 
картичка, която само съобщ аваше на литературата 
за моето същ ествуване. Избрахъ нарочно малко 
жилище въ предградията, за да не би свободата ми 
да б ъ д е  спъвана отъ  твърде голѣмъ наемъ. Купихъ 
си не особено добра мебели, защ ото не нскахъ да 
ги „пазя“, както бѣ хъ  свикналъ да гледамъ у ро- 
дителитѣ ми, къ д ето  всѣко отдѣлно кресло имаше 
калт фъ, свалянъ само при идването на гости. С ъз
нателно искахъ да избѣгиа привикването къмъ 
Виена, защ ото не искахъ да б ъ д а  свързанъ санти
ментално къ дето  и да било. Дълги години смѣтахъ, 
че това мое самовъзпитание въ духа на преход
н о с т т а  на нѣщ ата е грѣшка, но по късно, когато 
бѣхъ  принуждаванъ да напускамъ всѣки домъ, 
кой го си създавахъ, и да гледамъ, какъ всичко 
около мене се разпада, това тайнствено чувство на 
ш свързаность съ  нѣщо ми помогна много. Усвоено 
отъ  рано, то направи по леко за мене всѣко загуб
ване и сбогуване.

Това първо жилище не можсхъ да запълня съ 
много скъпоценности. Но стената ми се украсява
ше вече отъ онази придобита въ Лондонъ рисунка 
на Блекъ, както и отъ  едно отъ най хубавитѣ Гьотеви 
стихотворения, съ  неговия едъръ и свободенъ гю- 
черкъ. По онова време последното бѣш е все още 
короната на моята сбирка отъ  автографи, която 
бѣхъ започналъ още въ гимназията. Съ същ ия 
героизъмъ, съ  който нашата литературна група 
творѣше поезия, ние ловѣхме по онова време под- 
ниситѣ на артисти, пѣвци и писатели. Повечето 
отъ  насъ изоставиха този спортъ, както и поети 
зирането, заедно съ  свърш ването на училището, до-
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като у мене тази страсть към ъ земнитѣ сѣнки на 
гениалнитѣ фигури ставаше все по силна и по-дъл
бока. Голитѣ подписи скоро ми станаха безразлични; 
и международната слава и оценяване на единъ чо 
вѣкъ не ме интересуваха; онова, което търсѣхъ, 
бѣха първоначалнитѣ скици и ръкописи на поетични 
творби и композиции, защ ото проблемътъ за изник- 
ването на едно произведение на изкуството ме 
интересуваше повече отъ всичко друго, както въ 
биографичнитѣ му, така и въ психологическитѣ му 
форми. Интересуваше ме онзи таинственъ мигъ на 
преходъ, кбгато единъ стихъ или една мелодия се 
изтръгватъ отъ невидимото, отъ  видението или 
интуицията на единъ гений и навлизатъ въ земно
то чрезъ графическото отбелязване. К ъде по добре 
може да се долови и подслуш а всичко това, ако не 
въ онѣзи изникнали всрѣдъ борбата и нахвърлени 
като въ трансъ първообрази и ръкописи на единъ 
майсторъ? Не бихъ могълъ да зиамъ достатъчно 
за единъ човѣкъ на изкуството, ако имамъ предъ 
себе си само неговото завърш ено дѣло. Присъеди- 
нявамъ се къмъ думитѣ на Гьоте, че за да се раз
бере напълно едно голѣмо творение, то трѣбва да 
се види не само въ неговия завърш енъ видъ, а 
трѣбва да се долови и въ неговото изникване. Дори 
и чисто оптически една първообразна скица на 
Бетовенъ съ  нейнитѣ буйни, нетърпеливи щрихи, 
съ цѣлото диво безредие на започцати и отхвърлени 
мотиви и съ  нейната изразена само въ нѣколко 

- драсвания на молива творческа страсть на неговата 
деномично претоварена натура ми действува пси
хологически възбуж дащ о, защ ото самиятъ й видъ 
ме възбуж да духовно. Единъ коректуренъ листъ на 
Балзакъ, къ д ето  почти всѣки редъ е прекъснатъ, 
всѣко изречение разкъсано, а полето отстрани по- 
чернѣло отъ черти, знаци и думи, олицетворява за 
мене избухването на единъ човѣшки Везувий. Оча- 
рованъ, азъ  мога да гледамъ часове наредъ нѣкой
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такъвъ мръсенъ и покритъ съ иероглифи листъ, 
както другитѣ гледатъ нѣкоя съвърш ена картина. 
Когато видя нѣкое стихотворение, което съм ъ обн- 
чалъ години, наредъ въ неговия първообразенъ рж- 
колисъ и въ неговия пъраиченъ земенъ образъ, азъ 
изпитвамъ нѣкакво смирено религиозно чувство; 
не се осмѣлявамъ да го докосна. Къмъ гордосгьта, 
че притежавам ь нѣколко такива листа, се присъе
диняваше и почти спортното удоволствие да ги гоня 
и придобивамъ по разпродажби и въ каталози. 
Колко напрегнати часове и възбуждащ и случайности 
дълж а на този ловг! Тукъ съмъ дош елъ съ  единъ 
день закъснение, тукъ  нѣкой желанъ предмегъ се 
е оказалъ подправенъ. После идваше отново нѣкое 
ч у д о : притежавашъ малъкъ ржкописъ отъ Моцартъ, 
но радостьта ти не е пълна, защ ото частъ отъ  но- 
титѣ сж отрѣзани. И ето че следъ петдесетъ или 
сто години това отрѣзано отъ нѣкой симпатичень 
ванлалинъ кжече се появява неочаквано на една раз
продажба въ Стокхолмъ, и арията става отново 
цѣла, както е била оставена отъ  М оцартъ преди 
сто и петдесетъ години. Вѣрно е, че но онова време 
моитѣ приходи отъ литературата още не бѣха до
статъчни, за да купувамъ въ голѣмъ стилъ, но 
всѣки колекцнонеръ 3i ае, колко по голѣма е ра
достьта отъ  нѣкой прилобигъ предметъ, когато, 
за да го спечели, той е трѣбвало да се откаж е отъ 
нѣкоя друга радость. Освенъ това, изисквахъ кон
трибуции отъ всички мои приятели-поети. Роландъ 
ми подари единъ томъ отъ неговия „Ж анъ Крис- 
то ф ъ “, Рилке най популярната си творба «Мелодия 
за живота и см ъртьта“, Клоделъ „Annonci faite a 
m iarie“, Горки една голѣма скица, Фройдъ една ста
тия; всички тѣ  знаеха, че нито единъ музей иѣма 
да запази съ  повече обичь ржкописитѣ имъ. Колко 
много останало отъ  други, по незначителни прияте
ли е пръснато днесъ по всички посоки!
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Едва по къспо и съвсемъ случайно узмахъ, че 
най странниятъ и най скжпоцененъ музеснъ пред- 
метъ се намира ако не въ шкафа ми, то въ е л 
шата клщ а. Надъ мене живѣеше въ подобно скром- 
но жилище едва сивокоса поостарѣла госпожица, 
по професия учителка по пиано; единъ день тя ме 
заговори по най милъ начинъ иа стълбата. Каза ми, 
че вслщ ность й е неприятно, гдето, докато работя, 
трѣбва да бжда неволенъ слуш атель на уроцитѣ й 
по пиано и се надѣвала, че несъвърш еното изку
ство на ученицитѣ й нѣма да ме смущава твърде 
много. По време на разговора се разбра, че майка 
й живѣела при н е я ; била полуслѣпа и затова почти 
не напускала стаята. Оказа се, че и. тази осемде- 
сеть годишна жена бѣш е не иѣкой другь, а д ъ щ е
рята иа личния лѣкарь на Гьоте, д-ръ Фогелъ, и че 
въ 1830 година тя е била кръстена огъ  Отилии 
фонъ Гьоте въ приелтетвието на самия Гьоте. За 
почна да ми се вие свѣтъ  — въ 1910 година все 
още имаше човѣкь на тази земя, върху когото се 
бѣш е спиралъ свещения погледъ на Гьоте! По онова 
време имахъ особено чувство на страхопочитание 
къмъ всѣко земно манифестираме на гения, и освеиъ 
онѣзи ржкописи азъ  събирахъ всѣкакви реликви, 
до които можехъ да се добера. По-късно една отъ 
стаитѣ на жилището ми — по време на моя вторь 
животъ — стана така да се каже светилище за ре
ликви. Тамъ стоеше писалището на Бетовенъ и 
малката му касетка за нари, откж дето бѣ вадилъ 
вече въ леглото съ  докосната отъ смъртьта и раз 
треперана р л к а  малкитѣ суми за слугинята; тукъ 
се виждаше и единъ листъ отъ  кухненския му теф- 
теръ и една клдрица отъ  вече посивѣлата му коса. 
Години наредъ пазѣхъ подъ стъкло единъ писецъ 
на Гьоте, за да избѣгна изкушението да го вземе въ 
собствената си недостойна рлка. Но колко несран- 
нимъ съ  всичкитѣ тѣзи безжизнени предмети бѣше 
все пакъ единъ човѣкъ, едно живо, дишащо създа-
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пие, което тъмпитѣ, кръгли  очи на Гьоте бѣха по
глеждали съзнателно и съ обнчь— последна, тъпка 
мишка, която всѣки идващ ъ мигъ момееше да скъса , 
свързваш е тази крѣхка, земна обвивка на олимпий
ския свѣтъ на Взймаръ съ съвсемъ случайната къ- 
ша въ предградието иа Кохгасе №  8. Помолихъ за 
позволението да посетя госпожа Д ем елиусъ; бѣхъ 
приетъ охотно и добродушно отъ старата дама, и 
въ нейната стая намѣрихъ не едно нѣщо отъ  дома
кинството на Безсмъртния, подарено й отъ внучката 
ма Гьоте, нейна приятелка отъ  детинство: двой- 
ниятъ свѣщникъ, който бѣ стоялъ на масата на 
Гьоте, както и други подобни белези на домакин
ството въ Ваймзрския „Фрауенпланъ“. Но не сс ли 
криеше същ инското чудо въ същ ествуването на 
тази стара дама съ  нейната бидермайровска шап
чица върху вече орѣдѣлата бѣла коса и чиято на
бръчкана уста разказваше съ удоволствие, какъ бѣ 
прекарала първитѣ петнадесеть години отъ мла- 
достьта си въ къ щ ата на Фрауенпланъ, която по 
онова време не бѣш е музей като сега и пазѣш е не
докоснати нѣщ ата отъ  часа когато великиятъ нѣм- 
ски поетъ бѣ напусналъ завинаги дома си и свѣ 
та ? Както става винаги съ  стари хора, и тя вижда
ше младостьта си съ най голѣма яснота; трогателно 
бѣш е възмущ ението й, задето Гьотевото общество 
извършило непростимата индискрстность да публи
кува още сега любовнитѣ писма на приятелката й 
отъ  детинство Отилия ф оаъ Г ьо те . . .  „Още сега“ . . .  
Ахъ, тя бѣше забравила, че Отилия бѣше мъртва 
вече отъ  половинъ вѣкъ. За нея любимката ва Гьоте 
бѣш е още млада и живѣеше, за нея все още бѣха 
дсйствителиость нѣщата, станали отдавна вече ми 
иало и легенда за насъ! Въ нейно присътствке чув- 
ствувахъ винаги, че мс обгръщ а призрачна атмо
сфера. И тъй, ние живѣехме въ тази каменна сграда, 
говорѣхме по телефона, палѣхме електрическото 
освѣтление, диктувахме писма на пцшуща машина,
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а лвядесеть и две стъпала по висико хората се б ѣ 
ха затворили въ другъ вѣкъ и стоеха въ свещен- 
ната сѣнка на Гьогевия свѣтъ.

По късно срещ ахъ не веднажъ жени, които се 
издигаха съ  своитѣ побѣлѣли глави въ слинъ гс- 
роиченъ и олимпийски свѣтъ — Козима Вагнсръ, 
дъщ ерята на Листъ, строга, твърда и все пакъ ве
ликолепна съ  своитѣ патетични жестове, Елиззбстъ 
Ф орстеръ, сестрата иа Ницше, дребна, изящна, ко 
кетна, Олга, Монодъ, дъщ ерята на Алексапдъръ 
Херценъ, която като дете бѣш е седѣла често на 
колѣпата на Толстой. Чувалъ ст мъ Ж орж ъ Барндъ, 
вече като старецъ, да разказва за срещ итѣ си съ  
У олтъ Уитманъ, да описва Флобгръ, Диксисъ или 
Рихардъ Щ раусъ, или да разправя, какъ видѣлъ за 
първи п ъ ть  Рихараъ Вап-еръ. Но нищо нс мс е 
трогвало тача много, като лицето на онази старица, 
последната между жнвитѣ, на която се бѣха спи
рали очятѣ на Гьоте И може би азъ, отъ своя 
страна, съм ъ последниятъ, който може да заяви 
днесъ гп ознавзхъ  човѣкъ, върху чиято глава бѣше 
почивала нѣжио за момептъ ръката на Гьоте.

Сега бѣхъ иамѣрилъ мѣстото за почивка ме
ж ду две пътувания. Но по-важепъ бѣше другъ 
единъ домъ, който намѣрихъ пакъ по съ щ ото  вре
ме — издателството, което въ продължение па три
десети голини пазѣш е и насърдчаваше цѣлото ми 
дѣло. Подобснъ изборъ означава истинско съ дб о  
носно решение въ живота па единъ авторъ За мене 
то не можеше да б ъ д е  по щастливо. Нѣколко го
лини преди това единъ дилетантъ въ поезията, по 
отъ иай-култивиранъ видъ, бѣш е решилъ да вложи 
богатството си не въ отглеждане на коне за състе
зания, а въ едно духовно начинание. Алфредъ Вал- 
теръ Хаймелъ, като поетъ незначително явление, ге 
реши да основе въ Германия, където , както и всѣ- 
к ъ д е  другаде, цѣлото изтателско дѣло бѣ поста-
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всно иа търговска основа, едно книгоиздателство 
безъ огледъ на материалната печалба. Предвиждай 
ки дори продължителни загуби, за него бѣше отъ 
значение не лесната продажба на едно произведе
ние, а неговото вътреш но съдържание. Колкото и 
доходна да бѣше, литературата за забавление трѣб
ваше да остане изключена, като, иапротивъ, се да 
ваше д о стъп ъ  на най изящното и дори на най мъч- 
ио достъпното. Д евизътъ на това изключително 
книгоиздателство бѣш е да събира само творби на 
най чиста творческа воля и въ най чиста форма на 
изложение. Принудено отначало да разчита само на 
тѣсния к р ъ гъ  на истинскитѣ познавачи, това книго
издателство се нарече съзнателно гордо „Ди Ин- 
зел ъ “, а по късно „Инзелферлагъ*. Тамъ нищо не 
биваше да се печата чисто занаятчийски; на всѣка 
поетична творба трѣбваше и технически да се пре
дава външна форма, която да отговаря на нейната 
вътреш на завърш еность. 'Затова всѣко ново изда
ние ставаше истински проблемъ по отношение на 
заглавната рисунка, словореда, печата и харти ята; 
дори и проспектитѣ и листоветѣ за писма се в ъ з
дигаха отъ това честолюбиво издателство въ пред- 
метъ на най страстна грижливость. Не си сиомнямъ, 
папримѣръ, въ продължение на тридесеть години 
да съм ъ намѣрилъ макаръ и само една печатна 
грѣшка или пъкъ само една поправена сричка въ 
нѣкое писмо отъ издателството: въ всичко, дори и 
въ най малката подробность, cd криеше амбицията 
за безупрѣчность.

Лиричкото дѣло както на Хофмансталъ, така 
и на Рилке бѣ събрано въ И нзелф ерлагъ; това бѣше 
достатъчно, щото по начало за единствено важеща 
мѣрка да се приеме най-висшата. Затова всѣки 
може да си представи радостьта и го р д о с т т а  ми, 
че на двадесеть и шесть години съм ъ удостоснъ съ 
постоянно поданство въ този „Островъ*. Тази ми 
принадлеж ност означаваше навънъ известно изди
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гане на литературния ми раигъ, а вътреш но едно 
засилване на чувството на дългъ. Който влѣзѣш е 
въ този подбранъ кръгъ , трѣбваше да си наложи 
благоприличие и въздърж аность и не биваше да 
проявява никакво литературно локомислие или ж ур
налистическа суетность, защ ото печатътъ на Инзел- 
ферлагъ върху една книга означаваше за хиляди, а 
по-късно стотици хиляди хора както гаранция за 
вътреш нитѣ качества, така и такава за образцова 
печатно-техническа завършеность..

За единъ йвторъ не може да има по голѣмо 
щастие отъ  това, да попадне още като младъ на 
нѣкое новосъздаватцо се книгоиздателство и да на- 
растне но значение едновременно съ н его ; само 
едно такова общо развитие създава всъщ ность ор
ганическа жизнена връзка между него, дѣлото му 
и свѣта. Много скоро между мене и директора на 
Инзелферлагъ, професоръ Кипенбергъ, се създаде 
сърдечно приятелство, което се засили още повече 
поради взаимното разбиране на нашата обща страсть 
към ъ частно колекционеретво. Презъ тѣзи триде- 
сеть общи години Гьотевата колекция на Книпен- 
бергъ, развиваща се паралелно съ възхода на моята 
сбирка отъ автографи, нарастна До най-монументално- 
то, което се е отдавало нѣкога нѣкому въ частния ж и
вотъ. Въ неговото лице намирзхъ ценни съвети, но 
и съ щ о  така ценни предупреждения, а съ съ здава
нето си на чуждестранната литература азъ можехъ 
да му давамъ важни подтици; така, библиотеката 
па издателството, която съ  нейчитѣ много милиони 
екземпляри се обьрна въ м огъщ ъ свѣтовснъ градъ, 
изникналъ около първоначалната „кула отъ слонова 
кость“, и направи отъ Инзелферлагъ най представи
телното нѣмско книгоиздателство, изникна по мое 
предложение. Следъ тридесеть години ние се намѣ- 
рихме по-другояче, отколкото когато започнахме: 
незначителното начинание бѣш е станало могъщ о 
Книгоиздателство, а известниять въ началото само
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въ малъкъ крж гъ авторъ — единъ отъ най четенитѣ 
въ  Германия. И наистина, трѣбваш е да настжпи 
свѣтовна катастрофа и най-брутално потъпкване 
на законитѣ, за да може тази толкова щастлива за 
насъ и така естествена връзка да се разкжса. Трѣб
ва да призная, че ми бѣш е по-леко да напусна домъ 
и отечество, отколкото да не виждам ь вече върху 
книгитѣ си познатия печатъ.

Сега пж тьтъ бѣше откритъ. Бѣхъ започналъ 
да публикувамъ почти неприлично рано, но все още 
имахъ вжтрешното убеждение, че на двадесеть и 
шесть години още не съмъ създалъ  истински твор
би. Най-хубавата придобивка на младитѣ ми годи
ни, общуването съ  най-голѣмитѣ творци на време
то, се бѣ отразила по страненъ начиаъ като с т а е 
на прѣчка въ продуктивностьта ми. Бѣхъ училъ 
твърде много, за да оценя истинскитѣ ценности; 
това ме правѣше нерешителенъ. Благодарение на 
тази липса на смѣлость, азъ ограничзвахъ всичко, 
което публикувахъ досега, съ  изключение на пре- 
водитѣ съ  предпазлива икономичность въ по мал
кия форматъ на новелата и стихотворението; дълго 
време още нѣмахъ смѣлость да започна романъ (и 
това щ ѣш е да трае почти още тридесеть години). 
З а  първи пжть се реш ихъ да си послужа съ  по- 
широка форма, и то въ драматичната область. Заед 
но съ  този пръвъ опитъ започна да ме завладява 
едно изкушение, на което ме насърдчаваха да от 
стжпя нЬкои добри знамения. П резъ лѣтото иа 
1905 или 1906 година бѣхъ  нлнисалъ една пиеса, 
разбира се, въ стила на нашето време, т. е. въ сти- 
хотворна форма и античенъ духъ. Наричаше се „Тср- 
зи тъ “. Какъ мисля върху тази иначе въ формално 
отношение все пакъ ценна пиеса се доказва отъ 
факта, че никога не я преиздадохъ, както и почти 
всички мои книги преди тридесеть и втората годи
на. Все пакъ тази драма показваше вече известна

13
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характерна черта на вжтрешпото ми отношение, кое
то никога не взимаше страната на така наречения 
„герой“, а виждаше трагиката винаги въ лицето на 
победения. Въ новелитѣ ми ме привлича винаги онзи, 
който е билъ сразенъ отъ еждбата, а въ биографии гѣ 
иа този, който излиза правъ не въ реалното про
странство иа успѣха, а само въ мораленъ смисълъ — 
Еразъмъ, а не Лготеръ, Мария Стюартъ, а не Елиса
вета, Кастелио, а не К алвинъ; затова избрахъ тогава 
като героична фигура не Ахилъ, а най незабслежи- 
телния му антиподъ, Терзитъ — човѣкътъ, който 
страда, а не онзи, който причинява страдания на д р у 
гитѣ съ своята сила и сигурность въ преследване на 
цельта. Не се решихъ да покажа завърш ената драма 
на нито единъ артистъ, дори л  между приятелитѣ ми, 
защ ото все пакъ имахъ вече достатъчно опитность, 
зада знамъ, че драми въ бѣли стихозе и гръцки ко
стюми не сж пригодни да „пълнятъ касата" на истин 
скитѣ сцени, дори и ако сж  написани отъ  С офокълъ 
или Шекспиръ. Само заради формата азъ  изпратихъ 
нѣколко екземпляра на голѣмитѣ театри и скоро ги 
забравихъ напълно.

Колко голѣма бѣш е за това изненадата ми, 
когато следъ около три месеца получихъ писмо, 
върху чийто пликъ се виждаше печатътъ „Берлин
ски кралски т еа тъ р ъ “ ! Какво ли може да иска отъ 
мспс прускиятъ държ авенъ театъръ, се питахъ азъ. 
За голѣма моя изненада, директорътъ Лудвигъ Бар- 
най, нѣкога най-голѣмиятъ нѣмски артистъ, ми с ъ 
общаваше, че пиесата му направила най-силно впе
чатление и била толкова по-желана, тъй като въ 
лицето на Ахилъ най сетне се намирало дълготър- 
сената роля за Адзлбертъ М атковски; затова ме 
молѣлъ, да предоставя първото й изнасяне на Б ер
линския кралски театъръ.

Почти се уплашихъ отъ  радость. По онова 
време нѣмската нация имаше двама голѣми артисти, 
Адалбертъ М атковски и Йозефъ К айнцъ; първиятъ,
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гермлнецъ отъ  северъ, нсдоетижимъ въ елементар
ната сила на същ еството  си и въ увличащата си 
пламенность, втория гъ, нашиятъ виенчанинъ Иозефъ 
Кайнцъ, ощ астливяващ ъ съ  духовната си грация, 
недостижимото си рецитационно изкуство и май
сторство, както въ устременото, така и въ мета
личното слово. Ето че сега М атковски щѣшс да 
вдъхне животъ на моя герой и да рецитира моитѣ 
стихове, а най голѣмиятъ театъръ  на столицата на 
германския Райхъ щѣше да стане кръстникъ на 
моята драма — струваш е ми се, че, безъ  ла я 
търся, предъ мене се откриваше несравнима дра- 
матичсска кариера.

Но още тогава научихъ, че никога нс трѣбва 
да се радвашъ, изпълненъ съ очаквания, на пър
вото представление, преди завесата наистина да се 
е вдигнала. Вѣрно е, че рспетициитѣ бѣха вече за 
почнали, и приятели ме увѣряваха, че М атковски 
никога не е билъ по величественъ и по-мъж ествснъ, 
отколкото на тѣзи репетиции и сега, когато изри
чаше моитѣ стихове. Бѣхъ запазнлъ вече мѣстото 
си въ спалния вагонъ за Берлинъ, когато въ по
следния моментъ пристигна една телеграма: отла
гане поради заболяване на Матковски. Смѣтнахъ, 
че това е единъ отъ онѣзи предлози, съ които си 
служ атъ въ театъра, когато известенъ срокъ или 
обещание не могатъ да б ъ д ат ъ  спазени. Но оссмь 
дни по късно вестницитѣ донесоха новината, че 
Матковски с починалъ. Моитѣ стихове бѣха по
сле днитѣ, които се бѣха ронили отъ прекрасно 
сладкодумнитѣ му устни.

Свършено е, казахъ си азъ. Свършено! Вѣрно 
е, че два други известни придворни театри, на 
Д рсзденъ и Каселъ, поискаха пиесата; но вътреш 
но моятъ интересъ бѣш е вече замрѣлъ. С ледъ М ат
ковски азъ  не можехъ вече да си представя другъ 
Ахилъ. Но ето че пристигна една още по-смайваща 
новина; единъ мой приятель ме събуди една су-
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тринь съ  съобщението, че е изпратенъ отъ  Иозефъ 
Кайнцъ, който се натъкналъ съвсемъ случайно на 
пиесата ми и открилъ въ нея подходяща за себе 
си роля — не тази на Ахилъ, която искаше да из
несе М атковски, а противоположната, трагична роля 
на Терзитъ. Щ ѣлъ веднага да влѣзе въ връзка съ 
Бургтеатъръ. За голѣмо недоволство на виенчанитѣ, 
директорътъ Ш лентеръ бѣ пристигнзлъ наскоро 
отъ Берлинъ, и като пионеръ на тъкмо навремен
ния реализъмъ, ръководѣш с дворцовия тсатъръ 
като принципаленъ реалистъ. Той ми писа веднага, 
че драмата ми наистина го интересувала, но за съ 
жаление той не съзиралъ въ нея възможности за 
усаѣхъ  и следъ премиерата.

Свършено е, си казахъ азъ още веднажъ съ 
сксптицизъма, съ  който винаги се бѣхъ  отнасялъ 
къмъ себе си и към ъ литературното си творчество. 
Напротивъ, Кайнцъ бѣше. ожесточенъ. Той ме по
кани веднага при себе си ; за първи пжть видѣхъ 
божеството на моята младость, комуто като гимна
зисти ние на драго сърдце бихме цѣлували рж- 
цетѣ и краката. Видѣхъ го съ  неговото гъвкаво 
като пружина тѣло, съ  лице, одухотворено отъ 
умни и прекрасни тъмни очи дори и въ неговата 
петдесета година. Бѣш е истинска наслада да го 
слуш амъ да говори. Дори и въ частенъ разговоръ 
всѣка дума имаше най-чисто очертание, всѣка с ъ 
гласия най-тънка острота, а всѣка глаеча бѣш е 
пълна и ясна. И днесъ още не мога да прочета нѣ- 
кое стихотворение, което съм ъ чулъ рецитирано 
отъ него, безъ  да доловя отново неговия гласъ  съ 
скандиращ ата си сила, съ  съвърш ения си ритъмъ 
и героиченъ у стр ем ъ ; никога следъ това нѣмскиятъ 
езикъ не ми е носилъ толкова много радость. И гле
дай, този човѣкъ, когото обожавахъ като Богъ, се 
извиняваше на младия човѣкъ, че не му се е от
дало да наложи пиесата м и ! Но отсега нататъкъ 
ние вечб не биваше да сс губимъ единъ за другъ,
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заяви той. Всъщ ность, ималъ една молба къмъ 
мене — почти се засм ѣхъ: Кайнцъ да има молба 
към ъ м е н е !— а именно: напоследъкъ гастролиралъ 
много често и ималъ за тази цель две едноактни 
пиеси. Третата още му липсувала, и онова, което 
ж елаелъ, била една малка пиеса, желателно въ сти
хове и ако е възможно съ  единъ отъ  онѣзи ли
рични водопади, които той — единственъ въ гер
манското театрално изкуство и благодарение на 
грандиозната си говорна техника, — умѣеш е да из
лива въ кристални струи и безъ да поеме дъхъ  
върху една съ щ о  така заслушана съ  затаенъ дъхъ  
публика. Дали бихъ могълъ да напиша за него по- 
добна едиоактна пиеса?

О бещ ахъ му да се опитамъ. А както казва 
Гьоте, понѣкога волята може да „командува“ пое
зията. Нахвърлихъ скицата на едноактната пиеса 
„Преобразения комедиантъ", една лека като перу
шина игра отъ времето на Рококо съ  вмъкнати въ 
нея два голѣми лирнчио-драматични монолози. Н е
волно бѣхъ черпилъ всѣка дума отъ неговата воля, 
като се вживѣвахъ с ъ  истинска пламснность въ 
същ еството  на Кайнцъ и дори въ неговия начниъ 
на говорене; така тази случайна работа се пре
върна въ една отъ онѣзи щастливи случайности, 
каквито може да осъщ естви не голата сръчиость, 
а само въодушевението. Следъ три седмици мо- 
ж ахъ да покажа иа Кайнцъ полуготовата скица, 
съ едната вече вградена „ария“. Кайнцъ бѣш е 
искрено възхитенъ. Той рецитира веднага отъ  р ъ 
кописа онзи водопадъ, вториятъ п ъть  вече съ  не
забравимо съвърш енство. Колко време ми трѣбва 
още ? — попита той, явио нетърпеливъ. Единъ ме- 
сецъ. Прекрасно! Прилѣгало чудесно! Сега той 
заминавалъ за нѣколко седмици на гастролъ въ 
Германия, а репетициитѣ трѣбвало да започнатъ 
веднага следъ завръщ ането му, защ ото мѣстото на 
тази пиеса било въ Б ургтсагьръ . О бещ авалъ ми,
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че къ д ето  и да отиде, ще я взима въ ре пертоара 
си, защ ото му прилѣгала като ръкавица. — Като 
р ъ к ав и ц а! — Той ие преставаше да ми повтаря 
тѣзи думи, стискайки три пъти сърдечно р ъ ката  ми.

Очевидно, Кайнцъ бѣше разбунтувалъ духове- 
тѣ  въ Бургтеатъръ още преди заминаването си, за
щото директорътъ ми телефонира личао, че би же- 
лалъ да види едноактната пиеса още въ скица; 
прие я веднага. Ролитѣ около Кайнцъ бѣха вече 
раздадени за прочитане на артиститѣ отъ Бурггеа- 
търъ. Отново изглеждаше, че съм ъ спечелилъ най 
голѣмата игра безъ особено усилие — Бургтеатъръ, 
нашата градска гордость, а въ Бургтеатъръ най-го- 
лѣмиятъ артистъ на нашето време наредъ съ Д узе, 
и то въ моя п и еса: всичко това изглеждаше прека
лено много за единъ начеващъ. Сега съ щ еству 
ваше само още една опасность, именно: Кайнцъ да 
промѣни мнението си за вече завърш ената пиеса. 
Но колко малко вѣроятно бѣше това! Както и да 
е, сега нетърпението се бѣш е прехвърлило откъмъ 
моята страна. Най сетне прочетохъ въ вестника, че 
Кайнцъ се е завърналъ отъ  гастрола си. Д ва днн 
се колебахъ отъ учтивость, за да не се нахвърлямъ 
върху него още при пристигането му. На третия 
день обаче се решихъ и предадохъ на добре поз
натия ми стзръ  портиеръ на хотелъ „Захеръ“ ви- 
зитната си картичка: — При господинъ придворния 
артистъ Кайнцъ! — С тарецътъ ме изгледа очудено 
надъ пененото си. — Какъ, нима още не знаете, госпо
динъ докторе? — Не, не знаехъ нищо. — Тази 
сутринь рано го отведоха въ санаториум а! — Едва 
сега научихъ всичко: Кайнцъ се бѣш е върналь теж 
ко боленъ отъ  гостуването си, по време на което 
бѣ превъзмогвалъ геройски най-ужаснитѣ болки 
предъ нищо неподозиращата публика. За после день 
п ъть  той бѣ игралъ голѣмитѣ си роли. На другия 
день той бѣ опериранъ отъ  ракь. Споредъ бюлети
ни гѣ вь  вестнипш ѣ, ние все още смѣехме да се



ОТКЛОНЕНИЯ 199

падѣваме на едно оздравѣпанс, и азъ  го посстихъ 
нѣколко пъти на болничния му одъръ. Той лежеше 
уморенъ и отслабналъ, а очитѣ му изглеждаха още 
по-голѣми въ изпитото му лице. Уплашкхъ с е : надъ 
вѣчно младитѣ и така прекрасно сладкодумни 
устни се бѣха надвесили за първи п ъть  снѣжнобѣ- 
ли мустаци. Виждахъ предъ себе си единъ старъ, 
умирающъ човѣкъ. Той ми се усмихна т ъ ж н о : — 
Дали добриятъ Богъ ще ми позволи да играя въ 
вашата пиеса? Това би могло да ме излѣкува. — Но 
нѣколко седмици по късно ние застанахме около 
ковчега му.

Всѣки ще разбере моята неохота да продъл- 
жавамъ да работя въ областьта на драмата, както 
и загриженостьта, която ме завладѣваш е винаги, 
щомъ предадѣхъ на театъра нѣкоя нова пиеса. Не 
се срамувамъ да призная, че това, гдето двамата 
най-велики артисти на Германия бѣха починали, 
следъ като бѣха прочели като последни моитѣ сти
хове, ме правѣше суевѣренъ. Едва нѣколко години 
по-късно азъ  посегнахъ отново към ъ драмата, и 
когато новиятъ директоръ на Бургтеатъръ, Алфредъ 
Баронъ Бергеръ, виденъ специалистъ въ областьта 
на театъра и майсторъ на рецитацията, прие вед
нага пиесата ми, азъ  разгледахъ почти страхливо 
списъка на избранитѣ артисти и, колкото и да е 
парадоксално, въздъхнахъ съ облекчение: — Слава 
Богу, между тѣхъ нѣма нито една голѣма забеле- 
жителность! С ъдбата не можеше да намѣри никого, 
върху когото да се разрази. И все пакъ невероят
ното стана. Ако човѣкъ затвори едната врата, не
щастието се промъква презъ другата. Бѣхъ  мис- 
лилъ само за артиститѣ, а не и за директора, кой
то си бѣше запазилъ лично ръководството на 
моята трагедия „К ъщ ата край морето“, и бѣш е на
хвърлила, вече плана на режисурата. И какво стана ? 
Само петнадесеть дни преди започването на пър-
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е и т Ѣ  репетиции Алфредъ Баронъ Бергеръ почина. 
Следователно, все още бѣше въ сила проклятието, 
което изглежда че тежеш е надъ моето творчество. 
Дори и цѣли десеть години по късно, когато „Йере- 
мия“ и „Волгюне* шествуваха следъ свѣтовната 
война по всички сцени и на всички възможни ези
ци, азъ  не се чувствувахъ напълно сигуренъ. Дей- 
ствувахъ противъ интереситѣ си, когато завърш ихъ 
презъ 1931 година една нова пиеса, „Агнето на 
бедния“. С ледъ като изпратихъ ржкописа си, азъ 
получихъ единъ день телеграма отъ  моя приятель 
Александъръ Мойси, да запазя за него главнята 
роля при първото представяне на пиесата. Мойси, 
бѣ донесълъ отъ своето италианско отечество едно 
чувствено благозвучие на езика на нѣмската сцена, 
каквото никой преди него не бѣше познавалъ, бѣ
ше ио онова време единствениятъ великъ наслед- 
никъ на Йозефъ Кайнцъ. Съ прекрасна външность, 
уменъ, темпераментенъ, а при това добродуш енъ и 
възторженъ, той предаваше на всѣка творба нѣщо 
отъ личното си обаяние; не бихъ могълъ да по
желая по-идезленъ въплотителъ на ролята. Но ко
гато той ми направи предложението си, у мене все 
пакъ се събуди сноменътъ за М атковски и Кайнцъ, 
и азъ  отклокихъ Мойси подъ нѣеакъвъ предлогъ, 
безъ  да му открия истинската причина, Зиаехъ, че 
е наследилъ отъ Кайнцъ така наречения Йфландовъ 
пръстенъ, който най-великиятъ артистъ на Герма
ния предаваше винаги на своя най-великъ наслед 
никъ. Трѣбваше ли въ края на краищата и той ла 
преживѣе участьта на Кайнцъ ? Въ всѣки случай, 
що се отнася до мене, азъ не искахъ за трети 
пжть да стана причина за злополучията еждба на 
най-великия германски артистъ. Само отъ сусвѣрие 
и любовь азъ се отказахъ отъ  почти решителното 
и съвършено изнасяне на моята пиеса- Но дори и 
съ  отказа си не можахъ да го запазя, при все че 
не му далохъ ролята си и отъ  тогава се отказахъ
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да давамъ каквато и да е нова пиеса на нѣмската 
сцена. Безъ всѣкаква вина, азъ  трѣбваше все още 
да се чувствувамъ вплетенъ въ чуждото нещастие.

Съзнавамъ, че бихъ могълъ да изпадна подъ 
подозрението, че разказвамъ истории за призраци. 
Станалото съ  М атковски и Кайнцъ може да се обяс
ни като нещастна случайность. Но какво да се ка
же тогава за Мойси, следъ като му отказахъ ро
лята и не написахъ нито една нова драма отъ 
тогава? Случи се следното: години по-късно — 
тукъ  изпреварвамъ времето въ хрониката си — азъ 
прекарвахъ лѣтото на 1935 година въ Цюрихъ, ко
гато съвсемъ неочаквано получихъ телеграма отъ 
А лександъръ Мойси отъ  Милано, въ която ми съоб
щаваше, че сж щ ата вечерь пристига само заради 
мене въ ЦгориХъ и ме молѣше да го чакамъ на 
всѣка цена. Странно, казахъ си азъ. Какво ли го 
кара да бърза толкова? Нѣмахъ никаква нова пие 
са и отъ години вече бѣхъ станалъ твърде равно- 
душ енъ къмъ театъра. Разбира се, очаквахъ го съ 
радость, защ ото обичахъ съ  истинска братска лю- 
бовь този пламененъ, сърдеченъ човѣкъ. Той скочи 
отъ  вагона, втурна се към ъ мене, и ние се прегър
нахме по италиански маниеръ. Ощ е въ автомобила 
отъ  гарата той ми разказа съ  присжщото си оча
рователно нетърпение, какво мога да направя за 
него. Ималъ една молба къмъ мене, една голѣма 
молба. Пирандело му направилъ особена честь, ка
то му представилъ премиерата на неговата нова 
пиеса .N o n  si s& m ai“ не само на италианската сце
на, а и на истинската свѣтовна сцена — тази пре
миера щѣше да се състои въ Виена и то на нѣм- 
ски езикъ. За първи пжть единъ такъвъ  италиански 
майсторъ давалъ съ  своята творба предимство на 
една чужда сцена. Дори и за Парижъ той не мо
гълъ да се реши. Сега обаче Пирандело, който се 
страхувала., че въ превода може да се изгуби музикал-
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ностьта и крилатостьта па неговата проза, ималъ при- 
сърдце едно особено желание. Би ж елалъ неговата пие 
са да б ъ д е  преведена на нѣмски не отъ случаень пре 
водачъ, а отъ  мене, чието езиково изкуство отдав
на ценѣлъ. Естествено, Пираидело не се реш авалъ 
самъ да се обърне къмъ мене; какъ би могълъ да 
поиска да губя времето си съ преводи! Затова 
Мойси се заелъ самъ да ми предаде молбата на 
Пирандело. Наистина, отъ  години вече не се зани- 
мавахъ съ  преводи. Но азъ уваж авахъ твърде мно
го Пирандело, съ  когото бѣхъ имглъ нѣколко ху
бави срещи, за да го разочаровамъ, а за мене бѣше 
и голѣма радость да мога да докажа приятелството 
си на единъ толкова сърдеченъ другарь като Мой
си. И зоставихъ за една или две седмици собстве
ната си работа; не следъ много пиесата на Пиран
дело въ мой преводъ бѣш е оповестена за меж ду
народна премиера въ Виена. Поради политически 
причини, на тази премиера щѣше да се предаде 
особено голѣмо значение. Пирандело бѣш е се 
съгласилъ да присътствува лично, и тъй като по 
онова време Мусолини се смѣташ е за приятель на 
Австрия, всички официални кръгове начело .съ са 
мия канцлеръ съобщиха, че щ е присътствуватъ. 
Тази вечерь трѣбваш е да б ъ д е  и политическа де
монстрация на австро италианското приятелство, 
(всъщ ность, на протектората на Италия надъ 
Австрия).

Презъ днитѣ, когато трѣбваше да започнатъ 
първитѣ репетиции, азъ  се намирахъ случайно въ 
Виена. Радвахъ се на срещ ата съ  Пирандело и все 
пакъ бѣхъ  любопитенъ да чуя думитѣ на моя пре
водъ, предадени отъ говорната музика на Мойси. 
Но следъ четвърть вѣкъ се повтори съ  призрачна 
подобность съ щ ото  събитие. Когато рано сутринь- 
та разгърнзхъ вестника, азъ  прочетохъ, че Мойси 
е заболѣлъ отъ теж ъкъ  грппъ, донесенъ отъ  Ш вей
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цария, и репетициитѣ трѣбва да б ъ д а т ъ  отложени 
пораай разболяваието му. Единъ грипъ не може да 
бъде. нѣщо сериозно, си помислихъ азъ. Но сър- 
дцето ми заби силно, когато се приближихъ до хо
тела. Слава Богу, утеш авахъ се азъ, този п ъть  не 
е хотелъ „Захеръ“, а „Грандъ хотелъ*. И скахъ да 
посетя стария си приятель: споменътъ за онова 
безрезултатно посещение се съживи съ  ужасна яс 
нота. Ч е т в ъ р т  вѣкъ по късно се повтори точно 
същ ото, което бѣш е станало съ  най-великия гер 
мански артистъ на онова време. Не ми позволиха 
да видя М ойси; кризата бѣш е започнала. Д ва дни 
ио-късно, вмѣсто на репетиция, азъ  застанахъ предъ 
ковчега му. С ъщ о както при Кайнцъ.

Изпреварихъ времето, за да разкажа за това 
последно повторение на мистичното проклятие, свър
зано съ  моитѣ театрални опити. Естествено, и са- 
миятъ азъ  виждамъ в ь  това повторение само слу
ч ай н о ст . Но нѣма съмнение, че по онова време 
бързо последвалата смърть на М атковски и Кайнцъ 
имаше решително въздействие върху насоката на 
живота ми. Ако М атковски въ Берлинъ и Кайнцъ 
въ  Виена бѣха изнесли за първи п ъ ть  на сцената 
драмитѣ на двадесеть и шесть годишния момъкъ, 
сигурно, благодарение на изкуството имъ, което оси 
гуряваше успѣхъ и на най слабата пиеса, азъ  щ ѣхъ 
много скоро и може-би дори несправедливо бързо 
да изпъква предъ по-широкитѣ кръгове. Така, щ ѣхъ 
да пропустна годинитѣ на бавно разучаване и опоз
наване па свѣта. Разбира се, по онова време азъ  се 
см ѣтахъ преследванъ отъ  съдбата . Т еатъ р ъ тъ  ми 
разкриваше още въ самото начало възможности, за 
които не смѣехъ и да мечтая и ме примамваше съ 
тѣхъ, за ла ми ги отнеме жестоко въ последния 
моментъ. Презъ първитѣ години на м л а д о с т т а  слу
ч ай н о стта  изглежда идентична съ съдбата . По
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късно човѣкъ разбира, че сжщ инскиятъ му житей
ски пжть е билъ вжтрешно предопредѣленъ; колко
то и да изглежда, че този пжть се отклонява ко
лебливо и безсмислено ®тъ нашитѣ желания, въ края 
на краищата той все пакъ ни отвежда до нашата 
невидима цель.
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Д али тогава времето вървѣш е по-бързо отъ 
диссъ, когато то е препълнено съ събития, които 
щс промѣнятъ нашия свѣтъ  отъ  главата до петитѣ 
за вѣкове наредъ? Дали тѣзи последни години отъ 
моята младость преди първата европейска война не 
ми се струватъ само затова нѣкакъ неясни, защ о
то бѣхъ  изпълменъ съ редовенъ тр у д ъ ?  Пишехъ, 
нубликувахъ, въ Германия и извънъ нея позна
ваха донѣкжде името ми, имахъ последователи, 
— и врагове, — нѣщо, което говори за известно 
своеобразие. Всички голѣми вестници на Райха б ѣ 
ха на мое разположение, не трѣбваше вече да из- 
пращамъ, а ме молѣха за това. Но вжтрешно азъ 
нс се заблуж давахъ нито за мигъ, че всичко онова, 
което пишехъ и творѣхъ презъ онѣзи години, нс 
би имало днесъ никаква стойность; всички наши 
амбиции, грижи, разочарования и огорчения ми се 
струватъ днесъ лилипутски. Измѣренията на наше
то време промѣниха оптиката ни. Ако бѣхъ започ- 
налъ тази книга преди нѣколко години, сигурно 
щ ѣхъ да разкажа за разговоритѣ си съ  Герхардъ 
Хауптманъ, А ртуръ Шницлеръ, Бееръ Хофманъ, Дс- 
мелъ, Пирандело, Васерманъ, Ш аломъ Ашъ и Аиа- 
толъ Франсъ (последното би било всжщность ве
село, защ ото стариятъ господинъ ни поднасяше по 
цѣлъ подиробѣдъ неприлични истории, но съ  спо
койна сериозность и неописуема грация). Бихъ мо- 
гълъ  да разкажа за голѣмитѣ премиери, за Д есе
тата симфония на Густавъ М алеръ въ Мюнхснъ, за 
.К авалера на розитѣ въ Дрезденъ, за Карсавнна и 
Нижински, защото, като лесно подвиженъ и любо- 
питеиъ гостъ, азъ  бѣ хъ  свидетель на много „исто
рически“ събития въ областьта на изкуството. Но
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всичко това, което нѣма вече никакво отношение 
съ  проблсмитѣ иа нашето днешно време, изостава 
назадъ предъ нашата строга мѣрка за съ щ естве
ното. Д несъ онѣзи м ъж е отъ времето на моята 
младость, които привлѣкоха погледа ми върху ли
тературата, отдавна вече не ми се струватъ така 
важни, както тѣзи, които ме насочиха към ъ дей- 
ствителностьта.

Въ това отношение на първо мѣсто стои единъ 
човѣкъ. който трѣбваш е да ръководи съ д б ата  па 
германския Райхъ въ една трагична епоха и който 
бѣ улученъ сдинадсссть години преди идването на 
Хитлеръ на власть отъ първия смъртоносснъ нз- 
стрелъ на националъ-социалиститѣ: Валтеръ Ратс- 
нау. Нашитѣ приятелски връзки бѣха стари и съ р 
дечни. Бѣха започнали по чудноватъ начинъ. Едииъ 
отъ  първитѣ хора, на които още като дсветнаде- 
сеть годишенъ. дълж ехъ благодарность за насърд- 
чението имъ, бѣше Максимилианъ Хардеиъ, чието 
„Б ъ дещ е“ играеше решителна роля въ последннтѣ 
десетилѣтия на вилхелминското царуване; тласнатъ 
към ъ политиката лично отъ Бисмаркъ, който оби
чаше да си служи съ  него като високоговоритсль 
и гръмоотводъ, Харденъ сваляше министри, направи 
да експлодира аферата Ооленбургъ и караше дво
реца на кайзера всѣка седмица да трепери и отъ 
други атаки и разкрития. Но, въпрѣки това, истин
ската любовь на Харденъ оставаше театър ътъ  и ли
тературата. И така, единъ день въ „Бъдещ е* се 
появиха редица афоризми, подписани съ  нѣкакъвъ 
псевдонимъ, който вече нс мога да си спом ня; тѣ 
ми направиха впечатление съ  особената си м ъд- 
рость, както и съ  езиковата си концентрационна 
сила. Като неговъ постояненъ сътрудникъ, азъ  пи- 
сахъ на Х арденъ: — Кой е този новъ човѣкъ ? О тъ 
години не съм ъ челъ толкова добре изгладени 
афоризми.

О тговорътъ дойде не отъ Харденъ, а отъ  единъ



ИЗВЬНЪ ЕВРОПА 207

господииъ съ подписа В алтеръ Ратенау. Както раз- 
брахъ огъ  писмото му, а и отъ  другаде, той бѣше 
ме другъ, а сииътъ на вссмогжщия директоръ па 
Берлинското електрическо дружество. И самиятъ 
той бѣше голѣмъ търговецъ, индустркалецъ и пред- 
седатель на безброй друж ества — единъ отъ но- 
витѣ германски „свѣтостранни* търговци, за да си 
послужа съ  думитѣ на Ж анъ Паулъ. Той ми писа 
сърдечно и съ благодарность, че моето писмо било 
първиятъ отвстъ, който е получилъ за единъ свой 
литературенъ олитъ. М акаръ и десеть години по- 
възрастенъ отъ мене, той ми призна открито коле
банията си, дали да публикува цѣла книга съ  свои 
мисли и афоризми. Въ края на краищата, той билъ 
случаенъ човѣкъ, и цѣлата му досегашна дейность 
била съсрѣдоточена въ областьта на стопанския жи
вотъ. Насърдчихъ го искрено, останахме въ писме
на връзка, а при следващия си престой въ Берлинъ 
азъ  го иззикахъ по телефона. Отвърна ми единъ 
колебливъ г л асъ : —  Ахъ, ето ви и в а с ъ ! Но колко 
жалко, че утре сутриньта въ 6 ч. заминавамъ за 
южна Африка. . . П рекжснахъ го: — Тогава, разби
ра се, ще се видимъ другъ пжть. —  Но гласътъ 
му продължи бавно и у вѣ рен о : — Не, почакайте 
за мигъ. . . С ледобѣдъ съм ъ на конференция. . . Д о
вечера трѣбва да отида въ Министерството, а следъ 
това ще има вечеря въ клуба. . . Не бихте ли могли 
да дойдете при мене въ единадессть и четвърть? 
Д адохъ съгласието си. Разговаряхме до два часа 
сутриньта. Въ ш есть часа той замина за югозапад- 
на Африка по поржка иа германския кайзеръ, как
то узнахъ по-късно.

Разказвамъ тази подробность, защ ото е необик
новено характерна за Ратенау. Този многозаетъ чо
вѣкъ имаше винаги свободно време. Виждахъ го и 
въ най теж китѣ дни на войната, както и малко пре
ди Локарнската конференция. Само нѣколко дни 
преди убийството му пжтувахъ заедно съ  него въ
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същ ия автомобилъ, въ който бѣ застрсляиъ, и то 
по същ ия пъть. Времето на всѣки неговъ день бѣ 
запълнено до минута, и въпрѣки това той можеше да 
минава безъ усилие отъ една материя към ъ друга, 
защото м озъкътъ  му бѣше винаги на щ рекъ — 
единъ инструментъ съ  такава скорость и прециз- 
ность, каквато не съмъ виждалъ у  нито единъ 
другъ човѣкъ. Той говорѣше гладко, като че ли че- 
тѣш е отъ невидимъ листъ, но всѣко негово изрече
ние бѣш е така ясно и пластично, че ако разгово- 
рътъ  съ  него се стенографираше, щѣш с да пред
ставлява напълно готово за печатъ изложение. Съ 
съ щ ата сигурность, съ която говорѣше нѣмски, той 
си служеш е и съ  френски, италиански и английски. 
Паметьта му никога не му измѣняше, и той нико
га не се нуждаеш е отъ предварителна подготовка 
въ каквато и да е материя. Когато говорѣше съ 
него, човѣкъ се чувствуваш е глупавъ, недостатъч
но образованъ, несигуренъ и смутенъ предъ него
вата спокойно обмислена и обхващащ а винаги ясно 
нѣщата предметность. Но въ тази заслѣпяващ а свѣт- 
лина и въ тази кристална яснота на мисъльта има
ше нѣщо, което те караше да се чувствуваш ъ неу
добно, както въ жилището му съ  най подбрани ме
бели и най-хубави картини. Въ феодалния му дво- 
рецъ отъ времето на кралица Луиза човѣкъ не м о
жеше да се стопли отъ прекалена чистота, преглед- 
ность и редъ. Въ мисъльта му имаше нѣщо стък- 
лсно-прозрачно и затова лишено отъ  материя; 
сдвали съм ъ долавялъ нѣкога по силно трагизъ- 
ма на евреина, отколкото както въ неговата лич- 
ность, която бѣш е изпълнена съ  дълбоко безпокой 
ство и несигурность, въпрѣки привидното спокой
ствие. Д ругитѣ ми приятели като наиримѣръ Вер
харнъ, Еленъ Кей и Базалжетъ, не бѣха нито на 
една десета часть така умни, нито на една стотна 
така универсално образовани и познаващи свѣта, 
но тѣ  бѣха сигурни въ себе си. У Ратенау азъ до-
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лавяхъ винаги, чс, въпрѣки неизмѣримата му мжд- 
рость, нему липсува почва подъ краката. Цѣлото му 
сжществуваиие бѣше единъ непрекженлтъ коифликтъ 
между все пози противоречия. Той бѣш е наследилъ 
о тъ  баща си всѣко възмежно могжшество, но не иска
ше да бжде негов ь наследникъ; бѣше търговецъ, 
а искаше да се чувствува като човѣкъ на изкуство
то ; притежаваше милиони, а си играеше съ  нѣкакви 
социалистически идеи; чувствуваше се евреинъ, а 
кокетираше съ Христосъ. М ислѣше интернационал
но, а обожаваше прусащината, мечтаеше за народ- 
на демокрация, а се чувствуваш е всѣки пжгь осо 
бено поласканъ, когато биваше приеманъ и загова- 
рянъ отъ  кайзеръ Вилхелмъ, чиито слабости и сует- 
ность долавяше ясно, безъ да може да превъзмогне 
собствената си суетность. Затова неуморната му 
дейиость бѣше може би само опитъ, за да се у та
ложи вжтрешната нервность и да се приспи самот
н о с т т а , която обгръщ аш е вжтрешния му животъ. 
Едва въ отговорния часъ. когато следъ погрома 
на германската армия въ 1919 година му бѣше в ъ з
ложена най теж ката историческа задача, да издигне 
отъ  хаоса порутената държава и да я направи от
ново годна за животъ, огромнитѣ дрѣмещи у него 
сили се превърнаха изведнаж ъ въ сжщииска мощь. 
И той си спечели отреденото за неговия гений ве
личие, влагайки всички сили на живота си въ една 
единствена идея: да се спаси Европа.

Наредъ съ  не единъ погледъ въ далечината, 
наредъ съ  живителнитѣ разговори, които могагъ да 
се сравнятъ по духовна интензивность и яснота с а 
мо съ  тѣзи  съ Хсфмапсталъ, Валери и графь Кай- 
зерлингъ, наредъ съ разширяването на моя хори- 
зоитъ отъ  чисто литературното въ историческото, 
азъ  дълж а на Ратенау и първия подтикъ, ла из- 
лѣза извъиъ Европа. — Не можете да разберете
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Англия, докато познавате само острова, — ми каза 
той. —  А не можете да опознаете и нашия конти- 
нентъ, ако не сте били извънъ него поне два пъти. 
Вие сте свободенъ човѣкъ, използувайте свободата 
си I Литературата е прекрасна професия, защ ото въ 
нея е излишно да се бърза. Квгато се касае за 
истинска книга, една година по рано или една по- 
късно нѣма никакво значение. Защ о не заминете 
за Индия и Америка? Тѣзи случайни думи проник
наха въ мене, и азъ  решихъ веднага да последвамъ 
съвета му.

Индия ми направи още по-зловещо и поти
скащо впечатление, отколкото си бѣхъ прсдставялъ. 
Бѣхъ уплашенъ отъ нищетата на изтощеиитѣ фи
гури,' отъ  безрадостната сериозность на тъмнитѣ 
погледи, отъ често п ъти  ж естоката монотонность на 
пейзажа, но преди всичко отъ безогледното разпре- 
дѣляне на класи и раси, за което бѣхъ получилъ 
известна представа още на парахода. Съ насъ п ъ 
туваха две прелестни девойки, чернооки, стройни, 
скромни, образовани, елегантни и съ  отлични м а
ниери. Ощ е първия день азъ  забелязахъ, че тѣ  се 
държ атъ  настрана или че биватъ държани настра
на отъ  нѣкаква невидима преграда. Тѣ не идваха 
да танцуватъ, не се мѣсѣха въ разговора, а седѣха 
винаги настрана, потънали въ четенето на френски 
и английски книги. Едва на втория или третия день 
открихъ. че не тѣ  бѣха оиѣзи, които избѣгваха англий
ското общество, а другитѣ се държаха настрана отъ 
тѣзи „halfcasts“, макаръ че очарователнитѣ девойки 
бѣха дъщери на голѣмъ индуски търговецъ и една 
французойка. Д ве или три години тѣ  се бѣха пол- 
зували съ пълни права въ пансиона въ Лозана или 
въ finishing slhooe въ Англия; на парахода обаче 
започваше онази студена, невидима, но затова не 
по-малко ж естока форма на обществено незачита
не. За първи п ъть  видѣхъ чумата па расовата чи
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стота, която стана по-оиасна за нашия свѣтъ , откол
кото истинската чума презъ миналитѣ столѣгия.

Чрезъ тази първа среща погледътъ ми се изо
стри още въ началото. Съ известенъ срамъ азъ  се 
иаслаждавахъ на отдавна изчезналото само по наша 
вина страхопочитание спрямо европееца. Той бѣш е 
нѣщо като бѣ лъ  богъ, който се придружаваше ие- 
премѣнно отъ дванадесеть до четиринадесеть слуги, 
когато предприемаше нѣкаква туристическа експе
диция, като онази въ Адампсикъ въ Ц ейлон ъ ; всич
ко друго би било оскърбително за неговото „до
стойнство“. Не можахъ да се освободя отъ  неприят
ното чувство, че идващитѣ десетилѣтия и столѣ- 
тия трѣбва да донесатъ нѣкаква промѣна и обратъ 
въ тѣзи невъзможни условия, за които ние не 
смѣехме и да подозремъ нѣща въ наш ата удобна 
и смѣтащ а се сигурна Европа Благодарение на то
ва наблюдение азъ  видѣхъ Индия не въ пурпура на 
зорага и въ „романтичното“, както я бѣш е видѣлъ 
Пиеръ Лоти. Видѣхъ я като нѣкаква зап лаха; не 
бѣха прекрасиитѣ храмове, запустѣлитѣ дворци и 
Хималайскитѣ пейзажи, които допринесоха най-мно
го за моето вжтрешно оформяване по време на то
ва пжтуване, а хората, които опознахъ — хора отъ 
по-другъ видъ и свѣ тъ  отъ  онзи, който писательтъ 
срѣщ аш е обикновено въ европейския континентъ. 
Който напускаше Европа по онова време, когато хо 
рата бѣха по-пестеливи въ смѣткитѣ си, а Кукъ 
още не бѣш е организиралъ своитѣ пжтуваиия за 
удоволствие, бѣш е почти винаги човѣкъ, който се 
отличаваше отъ другитѣ по разбирания и поло
жение. Т ърговецътъ не бѣш е дребенъ продавачъ 
съ  ограниченъ погледъ, а истински търговецъ, 
лѣкарьтъ истински изследователь, предприемачътъ 
— отъ расата на конквистадоритѣ. Дори и писа
тельтъ  бѣше човѣкъ съ повишенъ духовенъ ин- 
тсресъ. Презъ дългитѣ  дни и пощи иа п летува
нето, още незапълнени отъ  брътвеж а радио-
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то, и пъ общуване съ  този другъ видъ хора азъ 
научихъ повече за силитѣ и напреженията, които 
движ атъ нашия свѣтъ, отколкото бихъ могълъ да 
узная отъ  стотици книги. Промѣненото разстояние 
но отношение на родината промѣня и вътреш ната 
мѣрка. С ледъ завръщ ането ми не една дреболия, 
занимавала ме по-рано така много, започна ла ми 
се вижда незначителна, а на нашата Европа азъ  ве
че съвсемъ нс гледахъ като на вѣчна ось на все
мира.

М ежду м ъж етѣ , които срещнахъ по време на 
индийското си пътуване, имаше единъ, който упра
жни огромно, ако и не ясно видимо влияние. Плу
вайки съ  рѣченъ корабъ нагоре по течението на 
ИраваЛди отъ Калкута за зядна Индия, азъ  пре- 
карвахъ всѣки день часове наредъ съ  Карлъ Хаус- 
хоферъ и неговата жена. Хаусхоферъ бѣ команди- 
рованъ въ Япония въ качеството си на германски 
воененъ агаше. Този изправемъ, слабъ м ъ ж ъ  съ 
костеливо лице и остъръ орлевъ носъ ми даде въз
м о ж н о с т  да хвърля за пръвъ п ъть  погледъ върху 
извънреднитѣ качества и вътреш на дисциплина на 
единъ германски генерзлщ абенъ офицерь. Естестве
но, азъ  бѣхъ общ уеалъ преди това въ Виена съ  
нѣкой офицери, любезни, приятни и дори весели 
млади хора, които произхождаха предимно отъ  се
мейства съ  затруднено материално положение и 
бѣха потърсили изходъ въ унгфзрмата. Т ѣ се опит
ваха да изтръгнатъ най-приятното отъ  своята сл у 
жба. Напротивъ, при Хаусхоферъ човѣкъ долавяше, 
че произлиза отъ  културно и издигнато буржоазно J  
семейство. Баща му бѣше публикувалъ доста сти 
хотворения и, ако не се лъжа, бѣш е профссоръ въ 
Унивирситета. О бразованостьта бѣше универсална и 
извънъ военната наука. Натовзренъ да изучи иа 
самото мѣсто бойнитѣ полета на руско-японската 
воина, той бѣш е усвоилъ заедно съ жена си япоч-
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ския езикъ и бѣше се запозиалъ съ  японската пое
зия. Въ неговото лице азъ  разбрахъ още веднаисъ, 
че всѣка наука, дори и военната, може при случай 
да надхвърли тѣсната специализация и че трѣбва 
да се допре до всички останали науки, стига само 
на нея да се гледа въ по-едри черти. На кораба 
той работѣш е по цѣ лъ  д е н ь ; проследяваше съ  би
нокъла си всѣка подробность, пишеше дневници или 
реферати, изучаваше речници. Рѣдко съмъ го зиж далъ 
безъ книга въ  ръка. Като точенъ наблюдатель, той 
умѣеш е и добре да представя видѣното. Въ разго- 
воръ съ  него научихъ много за загадката на Ориента. 
С ледъ като се върнахъ, азъ  останахъ въ приятелска 
връзка съ семейство Х аусхоф еръ; размѣняхме 
писма и си правѣхме взаимни посещения въ Зйлц- 
бургъ и Мюнхенъ. Едно тежко бѣлодробно заболя
ване, което го задърж а цѣла година въ Д авосъ или 
Ароза, го откъсна отъ  военщииата и го насочи 
къ м ъ  науката. О здравѣлъ, той можа да участвува 
въ Свѣтовната война. По време на погрома азъ  
мислѣхъ често и съ  симпатия за него; можехъ да 
си представя колко страда, следъ като години на- 
редъ бѣш е работилъ въ скромна отдалеченость 
върху изграждането на германската мощь, а може- 
би и на германската военна маш ина; сега той трѣ б
ваше да види между неприятелитѣ-победители и 
Япония, къ д ето  бѣш е спечелилъ много приятели.

Скоро стана ясно, че той бѣш е единъ отъ 
първитѣ, които работѣха системно и благородио 
за новосъграждането на германската мощь. Той 
издаваше едно списание за геополитика. Както ста
ва често, въ началото азъ  не разбрахъ по-дълбокия 
смисълъ на това ново движение. М ислѣхъ си че
стно, че се касае само до това, да се долови играта 
на отдѣлннтѣ сили въ тѣхното взаимодействие въ р
ху нациитѣ; дори и думата „жизнено пространство* 
на народитѣ, която, струва ми се, той употрѣби за 
първи пъть, азъ  разбирахъ въ духа на Ш пеш леръ
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като относителна и промѣняща сс въ различни гѣ 
епохи енергия, която всѣка нация излжчва веднажъ 
въ Течение на цикъла на времето. И подканяието 
на Хаусхоферъ, да се изучатъ по-отблизо индиви- 
дуалнитѣ особености на народитѣ и да се създаде 
постоянеаъ инструкционенъ апаратъ отъ  наученъ 
характеръ, ми се струваше напълно правилно, за 
щото смѣтахъ, че това изследване ще служи само 
на сближаващи народитѣ тенденции; не мога да 
кажа, но може-би първоначалното намѣрение на 
Х аусхоферъ наистина не е било политическо. Вь 
всѣки случай, четѣхъ съ  голѣмс интересъ и безъ 
всѣкакво подозрение книгитѣ му, (въ които той 
дори ме цитира веднаж ъ); чувахъ, какъ всички 
обективни хора хвалѣха неговитѣ сказки като не
обикновено поучителни; никой не можеше да го 
обвини, че идеитѣ му ще послуж агь на една нова 
империалистична и агресивна политика и че само 
ще мотивиратъ идеологично и въ нова форма сга- 
ритѣ великогермански въжделения. По единъ день, 
когато съвсемъ случайно споменахъ името му въ 
Мюнхенъ, нѣкой ми каза съ  такьвъ  тонъ, сякаш ъ 
се разбираше отъ  само себе с и : — Ахъ, прияге- 
льтъ  на Х итлсръ? — Едвали нѣкой можеше да 
бжде по очуденъ отъ мене. Защ ото най-папредъ ж е
ната на Хаусхоферъ съвсемъ не бѣш е отъ  чиста 
раса, а неговитѣ много даровити и симпатични си
нове въ никой случай не можеха да не монаднатъ 
подъ нюренбергскитѣ закони за евреитѣ; освенъ 
това, не съзирахъ никакви възможности за прѣка 
духовна връзка между високообразования, универ
сално мислещъ ученъ и единъ иеобузданъ агита- 
торъ, разбиращ ъ германщината въ нейния най тѣ- 
сенъ и най-бруталенъ смисълъ. Но единъ отъ  уче- 
ницитѣ на Хаусхоферъ бѣш е Рудолф ъ Хесъ, и той 
именно бѣш е успѣлъ да създаде в р ъ зк а та ; малко 
полатливъ на чужди идеи, Хитлеръ притежаваше 
още отъ  самото начало инстинкта, да приобщава
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към ъ себе си всичко, което би могло да бжде отъ  
полза за неговитѣ лични цели. Затова за него гео- 
политиката се изчерпваше напълно въ националъ- 
социалистическата политика, и той използува отъ 
нея всичко, което можеше да послужи на целитѣ 
му. Техниката на националъ социализма се бѣш е 
състояла винаги въ това, да се украсяватъ идеоло- 
гично и псевдо морално неговитѣ недвусмислено 
егоистични властнически инстинкти; въ понятието 
„жизнено пространство“ най-сетне бѣ намѣрено фи
лософското палтенце за неговата гола агресивна 
политика; съ  своята малко неопредѣлена дефини 
ция тази дума можеше въ случай на успѣхъ да 
оправдае всѣка анексия, дори и най-своеволната, 
като етическа и етнологическа необходимость. Не 
зная дали нарочно и съзнателно, но моятъ старъ 
съпж тникъ стана причина, щото онова отначало 
строго ограничено върху националностьта и чистата 
раса разбиране да добие въ лицето на Хитлеръ 
единъ фундаменталенъ и сждбоносенъ за цѣлия 
свѣтъ  обратъ, миналъ презъ теорията за жизне
ното пространство и изродилъ се по-късно въ де
виза: „Днесъ ни принадлежи Германия, а утре цѣ
лия с в ѣ т ъ !“ — характеренъ примѣръ, че по-' 
срѣдствомъ иманентната сила на думата едно един
ствено и значително формулиране може да се пре
върне въ дѣло и сждба, както по рапо схващанията , 
на енциклопедиститѣ за владичеството на тъй на
речения „raison“ се изродиха точно въ обратното 
—  въ тероръ и масови емоции. Д околкото зная, 
Х аусхоферъ никога не е заемалъ нѣкакъвъ опре- 
дѣленъ постъ, а може-би дори не е билъ и членъ 
на партията; въ неговото лице азъ  не виждамъ 
онова „демонично, ужасно създание“, за което го- 
ворятъ сржчнитѣ днешни журналисти и което, 
скрито на заденъ планъ, кове най опаснитѣ планове 
и после. ги суфлира на Хитлеръ. Но нѣма никакво 
съмнение, че съзнателно или несъзнателно неговитѣ
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теории, много повече отъ  иай-закорзвѣлитѣ съвет
ници на Хитлеръ, тласнаха агресивната политика на 
националъ-социализма отъ чисто националното към ъ 
универсалното; едва потомството ще може съ  по- 
добро документиране, отколкото онова, съ  което 
разполагаш, съвремемницитѣ, да измѣри съ  истин
ска историческа мѣрка неговата фигура.

Следъ известно време тева първо презокеан
ско пътуване бѣ последвано и отъ  второ, въ Аме
рика. И този п ъ ть  нѣмахъ никакво друго намѣре- 
ние, освенъ това, да видя свѣта и ако е възможно 
една чгсть отъ лежащ ото предъ насъ б ъдещ е.С м ѣ - 
тамъ, че наистина съм ъ единъ отъ малкото писа
тели, които с ъ  преплували океана не за да пече- 
лятъ  пари или да ограбятъ журналистически Аме
рика, а само за да примирятъ съ  действителностьта 
една твърде неопредѣлена представа за новия свѣтъ.

Не се срамувамъ да призная, че тази моя пред
става бѣш е твърде романтичва. За мене Америка 
бѣш е Уолтъ Уитмзнъ, страйата на новия ритъмъ 
и па идващото свѣтовио братство; преди да за
мина прочетохъ още веднажъ буйно изливащитѣ 
се дълги изречения на голѣмия „Cam erado“ и влѣ- 
зохъ въ М анхатанъ съ  открито и братски готово 
чувство, вмѣсто съ присъщ ото на европееца висо- 
комѣрие. Спомнямъ си, че първото нѣщо, което на- 
правихъ, бѣш е да попитамъ портиера на хотела за 
гроба на У олтъ Уитманъ, който искахъ да посетя; 
искането ми постави бедния италианецъ въ  най го- 
лѣмо смущение. Никога не бѣш е чувалъ това име.

Първото, впечатление бѣш е много силно, ма- 
каръ че Ню-Иоркъ още не притежаваше онази за 
майваща нощна • красота, която има днесъ. Лип
сваха още обайващитѣ свѣтлинни водопади Times- 
square и онова приказно звездно небе на града, 
което съ  своитѣ милиарди изкуствени звезди затъм- 
няваше тѣзи на истинското и действително небе.
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Иа картината на града и на движението липсваше 
днеш ното дръзко величие, защ ото новата архитек
тура правѣше само несигурни опити съ  нѣкой ви
соки сгради; и очудващ ото развитие на добрия 
вкусъ въ  витринитѣ и декорациитѣ бѣш е още въ 
плахъ зачатъкъ. Но да се погледне към ъ приста
нището отъ винаги леко разклатения отъ  движе
нието Бруклинъ бриджъ и да се скита изъ камен- 
нитѣ пропасти на улицитѣ все пакъ бѣш е едно от
критие, причиняващо вълнение, което следъ два или 
три дни отстжпваш е на друго, по-силно чувство: 
това н аопълна самотность. Нѣмахъ никаква работа 
въ Ню-Йоркъ, а никжде единъ незаетъ човѣкъ не 
е по-малко на мѣстото си, отколкото тамъ. Нѣма- 
ше още кина, кж дето човѣкъ да може да се от
клони за единъ часъ, липсваха и малкитѣ, удобни 
кафенета, нѣмаше и толкова магазини за худож е
ствени предмети, библиотеки и музеи като днесъ. 
Въ културно отношение всичко стоеш е много по- 
нлзадъ, отколкото въ Европа. Следъ като два или 
три дни обикаляхъ добросъвѣстно музеитѣ и всич
ки забележителности, започнахъ да се люшкамъ като 
лодка безъ  кормило изъ ледено-студенитѣ, вѣтро- 
вити улици. Най-сетне чувството за безсмисленото 
ми скитане изъ града стана толкова силно, че мо- 
жахъ да го превъзмогна само като го направихъ 
ио привлѣкателно посрѣдствомъ единъ фокусъ. Из- 
намѣрихъ една игра съ  самия мене. Тъй като ски- 
тахъ тукъ съвсем ъ самъ, азъ  си представяхъ, че 
съм ъ единъ отъ  онѣзи безбройни изселници, които 
не зиаятъ какъ да започнатъ и иматъ само седемь 
долара въ  джоба си. Направи доброволно това, 
което други сж  принудени да правятъ, си казахъ 
азъ. Представи си, че си принудеиъ най-късно следъ 
три дни да започнешъ да изкарвашъ прехраната си. 
Огледай се наоколо, какъ би могълъ, като чужде- 
иецъ и безъ всѣкакви връзки, да си намѣришъ вед
нага работа! Така, започнахъ да скитамъ о гъ  едно



218 CB'bl ЬТЪ 0  T b  ВЧЕРА

бюро до друго и да разучавамъ обявитѣ по в р а т т ѣ . 
Т укь търсѣха хлѣбарь, тамъ помощникъ-писарь, 
който да знае италиански и френски, тамъ пъкъ по- 
мощникъ-счетоводитель. Последното бѣш е все пакъ 
единъ шансъ за моето въображаемо азъ. Изкачихъ 
тритѣ етажа на една желѣзна вита стълба, осве- 
домихъ се за заплатата и я сравнихъ съ  наема на 
една стая  въ обявитѣ на вестницитѣ. Следъ два 
дни „търсене на работа“ азъ  бѣхъ  намѣрилъ тео 
ретически петь служби, които биха могли да ме 
изхранятъ. Така, въ обикновено скитане, азъ  се 
бѣхъ  убедилъ, колко мѣсто и колко възможности 
се откриватъ въ тази страна за всѣки младъ чо
вѣкъ, който иска да работи. Това ми допадна. Съ 
това скитане отъ  агенция до агенция и съ  предста
вянето ми въ фирмитѣ азъ  бѣхъ хвърлилъ погледъ 
и върху божествената свобода въ тази страна. Никой 
не ме попита за националностьта, религията и произ 
хода ми. При това — достатъчно фантастично за 
нашия днешенъ свѣтъ  на отпечатъци отъ пръститѣ, 
внзи и полицейски легитимации — азъ  бѣхъ  пжту- 
валъ безъ  паснортъ. Но работата бѣше ту къ  и ча-* 
каше човѣка. Това бѣш е решително. Въ една ми
нута бѣш е сключенъ договора съ  тази станала въ 
наше време легендарна свобода, и то безъ прѣче- 
щ ата намѣса на държавата, безъ формалности и 
Трейдъ Юниони. Благодарение на това „търсеше на 
работа“ можахъ още въ първитѣ дни да науча по
вече за Америка, отколкото презъ следващ итѣ сед
мици, когато обиколихъ като удобно пжтуващ ъ 
туристъ Филаделфия, Бостонъ, Балтиморе и Чикаго. 
Б ѣхъ  винаги сам ъ; само въ Бостонъ прекарахъ нѣ
колко приятни часове при Чарлсъ Льофлеръ, който 
бѣш е композиралъ музиката къмъ нѣкой отъ  моитѣ 
стихотворения. Единъ единственъ пжть аноним- 
ностьта на същ ествуването ми бѣш е нарушена 
отъ  една изненада. Все още си сломнямъ ясно този 
моментъ. Скитахъ по една широка алея въ Фила
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делф ия; СНрѣхъ сс предъ витрината на една кни
жарница, за да почувствувамъ нѣщо близко и вече 
познато, макаръ и само въ имената на авторитѣ. 
Изведнажх се стреснахъ. Въ лѣвия доленъ ъ г ь л ъ  
на витрината на тази книжарница се виждаха шесть 
или седемь нѣмски книги, а отъ  една отъ  тѣхъ  
изскочи насреща ми моето собствено име. Гледахь 
го каго омагьосаш, и започнахъ да размислямъ. 
Нѣщ о отъ моето „азъ“, което скиташе непознато 
и привидно безцелно изъ чуждитѣ улици, неизвестно 
никому и отъ никого нетърсено, бѣш е съ щ еству 
вало тукъ  преди мене; сигурно книжарьтъ е напи- 
салъ името ми върху листа за поръчки, за да може 
тази книга да премине за десеть дни океана. За 
мигъ чувството на самота изчезна, и когато преди 
две години минахъ презъ Филаделфия, азъ  потър- 
сихъ несъзнателно съ щ ата витрина.

Нѣмахъ вече смѣлостьта да стигна до Санъ- 
Франциско — по онова време Холивудъ още не 
бѣш е изиикналъ. Но все пакъ мож ахъ да спра из
пълнения си съ  копнежъ погледъ върху Тихия 
оксанъ, който ме бѣш е привличалъ още отъ  дете 
съ  описанията на първитѣ околосвѣтски п ътеш е
ствия. М ѣстото, къ д ето  стана това, диесъ е изчез
нало, и окото на никой см ъртень не може вече ди 
го в и д и : и о с л с д н и т Ѣ  хълмове на намиращия се т о 
гава въ строеж ъ Панамски канал ь. Бѣхъ пристиг- 
иалъ тукъ съ  м алькь  нараходъ презъ Бермуда и 
Хаити — та нали нашето писателско поколѣние се 
бѣше научило оть  Верхарнъ да се възхищава на 
техническитѣ чудеса на нашето време съ  същ ия 
ентусиазъмъ, съ  който нашитѣ прадѣди се бѣха 
възхищавали отъ  римскитѣ старини ? Сама за себе 
си, Панама представляваш е незабравима гледка — 
това издълбано отъ машини и багери корито на 
рѣката, което имаше цвѣта на охра и горьш е очнтѣ 
дори презъ тѣхнитѣ очила, и едииъ дяволски въз- 
духъ, изпълнень съ  бръмченето на милиони и ми
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лиарди комари, чиито жертви се виждаха въ б ез
крайни редици на гробищата. Колцина бѣха паднали 
за това дѣло, започнато отъ  Европа и завърш ено 
отъ  Америка ? Едва сега, следъ тридесеть години 
на катастрофи и разочарование, то стана действи- 
телность. Само още нѣколко месеца на заключи
телна работа около шлюзоветѣ, после едно нати
скане съ н ръсгь  върху електрическото копче, и 
следъ хилядолѣтия двегѣ  морета се слѣха зави
наги ; като единъ отъ последнитѣ на нашето време, 
азъ  ги видѣхъ още раздѣлени и съ  пълно и живо 
историческо чувство. Този погледъ върху нейното 
най-голѣмо творческо дѣло бѣш е най-доброто сбо
гуване съ  Америка.

/



I

Сега азъ  бѣхъ  изживѣлъ вече десеть години 
отъ новия вѣ къ  и б ѣ хъ  видѣлъ Индия, часть отъ 
Америка и А ф рика; започнахъ да гледамъ съ  новъ, 
изпълненъ съ  по-голѣмо разбиране погледъ на на
шата Европа. Никога не съм ъ обичалъ повече на
шия стзръ  континентъ, отколкото презъ тѣзи  по
следни години преди Свѣтовната война; никога не 
съм ъ  вѣрвалъ повече въ европейското единение, ни
кога не съм ъ очаквалъ съ  по-голѣма вѣра б ъ д е 
щето. отколкото презъ онѣзи години, когато ние 
смѣтахме, че съзираме нова утринна заря. Въ дей
с т в и т ел н о ст  обаче, това бѣш е само отражението 
на вече приближаващия се пожаръ.

Можс-би е мъчно да се опише на днешното 
поколѣние, израствало въ катастрофи, погроми и 
кризи, за които войната е постояниа в ъ зм о ж н о ст  
и всѣки дневно очакване, онзи оптимизъмъ и онази 
вѣра въ свѣта, които въодуш евяваха насъ, младе- 
житѣ отъ  края на миналия вѣкъ. Четиридесеттѣ 
години на мнръ бѣха укрепили стопанския органи- 
зъм ъ на странитѣ, техниката бѣш е раздвижила ри
тъма на живота, научнитѣ открития бѣха повдигна
ли го р д о с т т а  на онова поколѣние; започна подемъ, 
който се чувствуваш е еднакво въ всички европей
ски държави. О тъ  година на година градоветѣ ста
ваха все по-красиви и гъ сто  населени. Бсрлинъ отъ 
1905 година не приличаше на онзи, който бѣхъ 
опозналъ въ 1901 година; резиденцията се бѣш е 
превърнала въ снѣтовенъ градъ, нацхвърленъ още 
повече отъ  Берлинъ презъ 1910 година. Когато и 
да отидѣше въ Парижъ, Милано, Виена, Лондонъ 
или Амстсрдамъ, човѣкъ винаги се чувствуваше 
щастливъ и о ч у д е н ь ; улицитѣ ставаха все по ши-

ЕЛѢСЪКЪ И СѢНКА И А Д Ъ  ЕВРОПА
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роки и по разкошни, общ ествеиитѣ сгради все по- 
гнушителни, магазинитѣ все по луксозни и подре
дени съ  все по изтънченъ вкусъ. Въ всичко се до
лавяше, какъ богатството нараства и се разширява; 
дори и ние, писателитѣ, почувствувахме това въ 
многократнитѣ нови издания на произведенията ни 
презъ този промеж дутъкъ отъ десеть години. На- 
всѣкжде изникваха нови театри, библиотеки и му
зеи; удобства, като баня и телсфонъ, по-рано при
вилегии само на тѣсснъ крж гъ хора, проникнаха и 
въ кржга на дребната бурж оазия; откакъ работното 
време бѣш е съкратено, пролетаризтътъ започна да 
взима поне своя малъкъ дѣ лъ  отъ дребнитѣ ра
дости и удобства на живота. Н авсѣкжде се вървѣ 
ше иапрсдъ. Който рискуваше, печѣлеше. Онзи, кой
то купуваше скжпа кжща, рѣдка картина или книга, 
виждаше, какъ цената й се покачва. Колкото въ 
по широки размѣрм се започнаше нѣкое предприя
тие. толкова по-гочѣми печалби носѣшс. Съ това 
надъ свѣта се бѣш е спуснало прекрасно безгрижие, 
защ ото какво можеше да прекжсие подема, да спре 
устрема, който черпѣше все нови сили отъ собстве
ния си полетъ ? Никога Европа не е била по-хубава, 
по-богата и по-силна; никога тя не е вѣрвала пове
че въ по доброто бж дещ е; никой вече не съ ж аля
ваше за „доброто старо време“, съ  изключение мо
же би на нѣколцина оглупѣли старци.

Не само градоветѣ. а и хората бѣха станали 
по-хубави и по здрави, благодарение па спорта, на 
по-добрата храна, на съкратеното работно време и 
иа по-тѣсната вжтрешна връзка съ  природата. Зи 
мата, по рано време на пустота, което хората пре
карваха недоволно въ игра на карти изъ кръчмитѣ 
или въ скука въ претопленитѣ си стаи. започна да 
ги привлича въ планинитѣ като изворъ на филтри
рано слънце, като нектаръ за дробоветѣ и наслада 
за буйно движещата се подъ кожата кръпь. Плани- 
нцтѣ, езерата и моретата не лежаха вечр такр да-
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лечъ като по-рано. Велосипедътъ, автомобнлътъ и 
електрическитѣ влакове бѣха съкратили разстоя
нията и бѣха дали на свѣта нова представа за про
странството. Д есятки хиляди хора, облѣчени въ 
свѣтли спортни дрехи, се спускаха въ недѣленъ 
день съ  ски или шейни по заснѣженитѣ склонове. 
Н авсѣкжде изникваха спортни салони и плувни б а
сейни. Промѣната можеше да се забележи най-добре 
тъкмо въ басейпитѣ; докато по време на моята 
младость всѣки добре сложенъ младежъ правѣше 
силно впечатление всрѣдъ онѣзи съ  дебели вратове, 
голѣми кореми и хлътнали гърди, днесъ ту к ъ  се 
надпреварваха въ антично-весела игра гъвкави, за- 
горѣли отъ слънцето и укрепнали отъ спорта 
фигури. Като се изключатъ най-беднитѣ, никой 
другъ не оставаше вкжщи недѣленъ день. Мла- 
деж ьта правѣше екскурзии, катерѣш е се и се съз- 
тезаваше, упражнена въ всички видове сп о р тъ ; онзи, 
който имаше ваканция, не се настаняваше вече въ 
покрзйнинитѣ на града или въ най-добрия случай 
въ Залцкамергутъ, както въ времето на родители- 
тѣ  м и ; хората бѣха ставали любопитни и искаха да 
знзятъ, дали и другаде свѣтътъ  е така хубавъ. 
Докато по рано само привилегированитѣ можеха да 
видятъ чужбина, сега дори и дребнитѣ банкови чи
новници и занаятчии заминаваха за Италия или Фран
ция. Пжтуването бѣш е станало по-евтино и по 
удобно, но имаше и нѣщо друго, много п оваж н о : 
това бѣше новата смѣлость, която правѣше хората 
по-дръзки въ пжтуването и по-малко пестеливи въ 
живота — да се страхуваш ъ бѣш е едвали не срам- 
но. Ц ѣлото поколѣние реши да се подм лади ; за 
разлика отъ  свѣта на родителитѣ ми, сега всѣки 
бѣш е гордъ, че е м ладъ; брадитѣ изчезнаха извед
нажъ, най напредъ у по-младитѣ, а после и у по- 
възрастннтѣ, за да не изглеждатъ стари. Паролата 
бѣш е: да бж деш ъ млада,, здравъ и да не важни- 
чншъ. Ж спитѣ захвърлиха корсетитѣ, които прити
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скали тѣлата и м ъ ; тѣ  се отказаха отъ  слъичобра- 
нитѣ и воалитѣ, защ ото не се страхуваха отъ  въз
духа и слънцето; скжсиха роклитѣ, за да могатъ 
да се движ атъ по свободно при игра на тенисъ и 
нс се стѣсняваха вече да показватъ краката си. М о
дата ставаш е все по-естествена, мж ж етѣ носѣха 
бричъ, женитѣ се решаваха да яздятъ  но мжжки. 
Вече не се криеха и прикриваха едни отъ други. 
С вѣ тътъ  бѣш е станалъ не само по-хубагь, но и по- 
свободенъ.

Тази свобода и въ нравитѣ бѣ спечелена само 
отъ здравето и самоувѣреностьта на новото дошло 
следъ насъ поколѣние. За  първи пжть можеха да 
сс видятъ при спортъ или излети млади момичета 
безъ  гувернантки заедно съ  Своитѣ млади приятели 
въ открито и спокойно другарство. Девойкитѣ вече 
не бѣха страхливи и превзети, тѣ  знаеха какво 
нскатъ и какво не искатъ. Освободили се отъ  кон- 
тролата на страха и на роднтелитѣ си, изкарващи 
прехраната си като секретарки и чиновнички, тѣ  си 
присвоиха правото сами да ржководятъ живота си. 
Проституцията, тази единствено позволена любовна 
институция на стария свѣтъ, започна видимо да на
малява, благодарение на тази нова и по-здрава фор
ма на свобода; преструвката въ каквато и да е 
форма се превърна въ старомодность. Дървената 
преграда, която отлѣляш е женитѣ отъ  мж ж етѣ въ 
плувнитѣ басейни, започна все по-често да изчезва. 
Ж енитѣ и мж ж етѣ вече не се страхуваха да пока- 
ж агъ, какъ сж създадени отъ природата; въ тѣзи 
дессть години бѣ  спечелена много повече свобода, 
непринуденость и естествен ость, отколкото въ сто 
години преди това.

Защ ото въ свѣта бѣше се появилъ новъ ри- 
тъмъ. Една година — колко много нѣщо можеше 
да се случи въ една година! Едно откритие, едно 
изследване гонѣше другото, и всѣко отъ  своя стра
на ставаш е веднага всеобщо благо. За първи пжть
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народитѣ се почувствуваха по-свързаии, когато се 
касаеше за общото. В ь деня, когато цепелинътъ се 
издигна за първия си полетъ, азъ  се намирахъ слу
чайно на п ъть  за Белгия и то точно въ Щ расбургъ, 
к ъ д ето  той обиколи при гръмкото ликуване на 
тълпата около катедралата, сякаш ъ носешиятъ се 
въ въздуха гигантъ искаше да се поклони предъ 
едно хилядогодишно творение. С ъщ ата вечерь бѣхъ 
вече при Верхгрнъ въ Белгия, когато се получи 
новината, че въздуш ниятъ корабъ се е разбилъ на 
земята при Ехтердингенъ. Очитѣ на Верхариъ се 
изпълниха съ  сълзи ; той бѣш е страшно възбу- 
деиъ. М акаръ и белгиецъ, той йе бѣш е равнбду- 
шенъ към ъ тази нѣмска катастрофа. Като евро- 
пеецъ и човѣкъ на нашето време, той изпитваше 
съчувствие както къмъ общата победа надъ еле- 
ментитѣ, така и към ъ общото изпитание. Виена ли
куваше, когато Блерио прелетѣ канала, сякаш ъ той 
бѣш е нзшъ националенъ герой. О тъ гордостьта по
ради всѣкичасно надпреварващитѣ се триумфи на 
нашата техника и наука, започна постепенно да 
изниква едно чувство на европейска общность и 
европейско нациоиално съзнание. Колко безсмислени 
с ъ , казвахме си ние, тѣзи граници, щ омъ всѣки са- 
молетъ може да ги прехвърли така лесно! Колко 
изкуствени и провинциални тѣзи митнически пре
гради и пазачи, колко с ъ  противоречиви на духа 
на нашето време, което явно желае обединение и 
свѣтовно братство! Този полетъ на чувството не 
бѣш е по-малко прекрясенъ отъ полета на сам олета; 
съж алявам ъ всѣкиго, кей го не е изживѣлъ заедно 
съ  насъ още като младъ тѣзи последни години на 
довѣрие. Защ ото въздухътъ  около насъ не е пра- 
зенъ и м ъртъвь, той носи въ себе си трепета и 
ритъма па часа. Той го наслоява въ кръвьта ни и 
го отвежда дълбоко въ сърдцето и чакъ до мозъка 
ни. Презъ тѣзи години всѣки отъ насъ поглъщаше

15
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въ себе си сили отъ  този всеобщ ъ подемъ на вре
мето, а неговата лична сигурность се засилваше 
огъ колектизната. Неблагодарни като всички хора, 
може би ние тогава още не разбирзхме, колко си- 
гурно ни носи вълната. Само онзи, който е изжи
вѣлъ  заедно съ насъ тази еноха на. всеобщо яовѣ- 
рие, знае, че всичко, дошло следъ това, е само 
мракъ и упадъкъ.

Тази тонична вълна отъ  сила, която преливаше 
въ сърдцата ни откъм ъ всички брѣгове на Европа, 
бѣш е прекрасна. Но онова, което ни правѣше най- 
щастливи, бѣш е въ същ ото време и о п асн о ст , 
която ис подозирахме. Бурята отъ  гордость и до- 
вѣрие, която се носѣше тогава надъ Европа, носѣ- 
1ие въ себе си и обльци. Може-би възходътъ бѣше 
дош елъ много бързо, може-би държавитѣ и градо- 
ветѣ бѣха засилили много бързо могъщ еството си 
— а чувството на сила кара както хората, тъй и 
държ авитѣ да я приложатъ и дори да злоупотрѣбятъ 
съ  нея. Франция се пръскаше отъ богатства. Но тя 
искаше още, искаше още една колония, при все че 
и въ старитѣ си колонии нѣмаше достатъчно хора; 
насмалко не избухна война за Мароко. Италия 
искаше Кирензйка, Австрия си присъедини Босна, 
Сърбия и България отъ  своя страна нахлуха ьъ 
Турция, а Германия, засега оше стояща отвънъ, 
вдигаше вече меча си за гнѣвенъ ударъ. Н авсѣкъде 
кръвьта на държ авитѣ нахлу въ глазитѣ имъ и ги 
замая. О гъ  плодоносното желание за соли дарн ост  
започна едновременно и навсѣкъде да се рззвиаа 
жаждата за експанзия, сякаш ъ бѣш е нѣкакъвъ за- 
разитсленъ бацилъ. Френскитѣ индустриалци, отру
пани съ  печалби, се нахвърляха върху нѣмскигѣ, 
които печелѣха не по-малко, защ ото както Крупъ, 
така и Ш найдеръ — Крьозо искаха по-голѣмо произ
водство иа топове. Хамбургското корабоплаване съ  
неговитѣ огромни дивиденти работѣш е противъ оно
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ва въ Сутамптонъ, унгарскитѣ стопаиоведи противъ 
сръбскитѣ, еднитѣ концерни противъ другитѣ — 
конюнктурата бѣш е накарала всички, отсамъ и 
огтатъкъ, да бѣснѣятъ  за все повече и повече. Ако 
днесъ човѣкъ размисли спокойно и се запита, защо 
Европа създаде войната отъ  1914 година, той не 
ще намѣри нито една разумна причина, нито дори 
новодъ. Не се касаеш е за идеи, а едвали и за нѣ- 
какви малки гранични области; бихъ могълъ да го 
обясня само съ  излиш ъка отъ  сила като трагична 
послеаица отъ  онзи вътреш енъ динамизъмъ, който 
се бѣш е натрупалъ презъ тѣзи четиридесеть години 
на миръ и трѣбваш е насилствено да се отреагира. 
Изведнажъ всѣка държ ава изпита чувството, че е 
силна и забрави, че и другата чувствува по същ и я 
начинъ. Всѣки искаше повече. Всѣки искаше и по 
нѣщо отъ другия. А най-лошото бѣш е тамъ, че ние 
бѣхме заблудени тъкмо отъ онова чувство, което 
обичахме най-много: общ иятъ ни оптимъзъмъ. Всѣ
ки се нздѣваше, че въ последната минута все пакъ 
ще успѣе да изтласка д р у ги я; така, дипломатитѣ 
започнаха своята игра на взаимни блъфове. ,Четири 
или петь п ъти  — при А дагить, въ Балканската 
война и въ Албания, — играта си остана игра; но 
голѣмитѣ коалиции се затвърдяваха все по-здраво 
и по-воинствсно. Въ Германия се въведе воененъ 
данъкъ въ мирно време, въ Франция времето па 
военното обучение бѣш е продълж ено; най-сетне то
зи излиш ъкъ на сила трѣбваш е да се уталожи, и 
свѣткавицитѣ надъ Балкана показаха посоката, от
къ д ето  се приближаваха облацитѣ надъ Европа.

Все още нѣмаше паника, но затова пъкъ едно 
чувство на постоянно и увеличаващо се безпокой
ство; всѣкога, когато на Балканитѣ се чуваха из
стрели, ние изпитвахме нѣкаква лека тревога. Дали 
наистина войната щѣше да ни погълне, безъ да 
знаемъ какъ и защ о? Бавно — твърде бавно и ко
лебливо, както ни е известно днесъ — започнаха да
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се събиратъ и противопожнитѣ сили. Т укъ  бѣше 
социалистическата партия, милиони хора отсамъ и 
оттатъкъ, която отричаше въ програмата си войната; 
тукъ  бѣха и мощнитѣ католически групи подъ во
дачеството на папата, нѣкои интернационално раз
клонени концерни, както и нѣколцина разумни по
литици, които се противопоставиха на тѣзи подзем
ни машинации. И ние, писателитѣ, се намирахме въ 
редицата противъ войната, макаръ и както винаги 
индивидуално изолирани, вмѣсто обединени и ре
шителни. За  съжаление, поведението иа повечето 
интелектуалци бѣш е пасивно безразлично, защ ото 
поради нашия оптимизъмъ проблемътъ на войната съ  
всичкитѣ негови морални последици още съвсемъ 
не бѣше навлѣзълъ въ нашия вътреш енъ зрите- 
ленъ к р ъ г ъ — въ  нито едно същ ествено произведе
ние на първенцитѣ на онова време нѣма да се на- 
мѣри макаръ и само едно принципално разглеждане 
или пламенно предупреждение. Смѣтахме, че пра- 
вимъ достатъчно, като мислимъ по европейски и 
се сприятеляваме интернационално или като в ъ з
вестяваме за свой идеалъ мирното разбирателство 
и духовно побратимяване на всички народи и езици. 
Тъкмо новото покблѣние държеш е най-много на 
тази европейска идея. В ь Парижъ азъ  намѣрихъ 
около моя приятель Базалж етъ група млади хора, 
които, за разлика отъ  миналото поколѣние, отричаха 
най-рѣзко тѣсния национализъмъ и нападателния 
империализъмъ. Ж галъ Роменъ, който по време на 
войната написа голѣмо стихотворение къмъ Европа, 
Ж орж ъ Дюамелъ, Ш арлъ Вилдракъ, Дюртенъ, Рене 
Аро, Ж анъ Ришаръ Блохъ, обединени най-напредъ 
около „АЬЬауе“,а  после около „Effort libre“, бѣха пла
менни борци на една нова бъдещ а европейска общ- 
ность и бѣха непоколебими въ своето отвращение 
към ъ всѣки милитаризъмъ, както се показа и отъ  
огненото изпитание на войната. Никога Франция не 
бѣ  раждала по-смѣла, по-надарена и по-решителна
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въ мораленъ смисълъ младежь. Въ Германия иай- 
силнитѣ лирични акценти за свѣтовно побратимяване 
прозвучаха у Верфелъ съ  неговия „W eltfrennd“. При- 
тиснатъ сждбоносно между две нации, олзасецътъ 
Рене Ш икелъ работѣш е пламенно за разбирателство, 
отъ Италия ни изпращаше приятелски поздрави 
Г. А. Боргезе, отъ  скандинавскитѣ и славянски 
страни ни насърдчаваха. „Елате веднажь при н асъ !“ 
— ми писа единъ руски писатель. — Покажете на пан- 
славиститѣ, които искатъ да ии тласнатъ въ война, 
че вие въ Австрия не я ж елаете!“ Ахъ, ние обичах
ме нашето време, което ни носѣше на крилата си. 
11ие обичахме Европа! Но тази довѣрчива вѣра, че 
разум ътъ ще спре безумието въ последния моментъ, 
бѣш е и нашата единствена вина. Отнесохме се не
достатъчно недовѣрчипо към ъ появилитѣ се приз
наци, но нима на една истинска м ладеж ^ не е при- 
сжшо да бжде довѣрчива, вмѣсто недовѣрчива ? 
Имахме довѣрне въ Ж оресъ и въ  социалисти'еския 
интернационалъ; очаквахме, че желѣзничаритѣ по- 
скоро ще хвърлятъ въ въздуха желѣзопж тнитѣ 
линии, отколкото да товарягъ другаритѣ си и да 
ги отвеж латъ като говеда на фронта. Разчитахме и 
па женитѣ, които щѣха да откаж атъ да дадатъ 
своитѣ съпрузи и синове иа кървавия Молохъ и 
бѣхме убедени, че духовната и морална сила на 
Европа ще се наложи победоносно въ последния, 
критически моментъ. Нашиятъ всеобщ ъ идеализъмъ 
нашиятч. обусловенъ отъ напредъка оптимизъмъ, 
станаха причина да не разберемъ и да нрезремъ 
всеобщата онасность.

И после: липсваше ни организаторъ, който ла 
събуди и насочи към ъ опредѣлена цель дрѣмещ итѣ 
у насъ сили. М ежду насъ имаше само единъ едии- 
ственъ човѣкъ, който можеше да ни предупреди и 
който виждаше п о л а л еч ъ ; но най странното бѣше 
тамъ, че той живѣеше между насъ, а ние дълго не 
знаехме нищо за него, за този водачъ, избрань отъ



230 СВѢТЪТЪ ОТЪ ВЧЕРА

сждбата. Една отъ  най гцастливитѣ случайности за 
мене бѣше тази, че все пакъ можахъ да го открия, 
макаръ и въ последния часъ. А не бѣше лесно да 
се открие, защ ото той живѣеше всрѣдъ Парижъ, 
настрана отъ  „foire sur la place“. Ако нѣкой се зае
ме нѣкога да напише истинска история на френ
ската литература отъ  двадесетия пѣкъ, тсй сигурно 
нѣма да пропусне да обърне внимание върху онова 
очудващ о явление; парижкитѣ вестници словосла- 
вѣха всички възможни писатели, а не познаваха илн 
споменаваха погрѣшно имената на тримата най- 
голѣми между тѣхъ. О тъ 1900 до 1914 година не 
срещнахъ нито веднажъ въ „Фигаро“ или „М атенъ“' 
името на писателя Полъ Валери, М арселъ П рустъ 
минаваше за салоненъ глупакъ, а Ромепъ Роланъ 
за високо образовавъ ученъ въ областьта иа музи
ката ; тѣ  бѣха почти петдесеть годишни, преди пър 
внятъ плахъ лжчъ иа славата да озари имената имъ, 
а тѣхното велико дѣло оставаше въ мракъ всрѣдъ 
най любопитния и най духовенъ градъ иа свѣта.

Това, че все пакъ открихъ навреме Рсмепъ 
Роланъ, бѣш е само с л у ч а й н о с т  Една руска скулп 
горка въ Флоренция ме бѣш е поканила на чай, за 
ла ми покаже работитѣ си и да се опита да ми 
направи една скица. О тидохъ точно въ четири часа, 
забравяйки, че тя е рускиня и следователно е ска
рана съ  времето и точностьта. Една стара бабушкп, 
която, както научихъ, била дойка още на майка й, 
ме въведе въ ателието, кж дето царуваше най жи- 
вописио безредие. Помоли ме да почакамъ. Въ стая 
та имаше само четири малки скулптури, и следъ 
две минути ги бѣхъ вече разгледалъ. За да запъл
ня времето сн, азъ  посегнахъ къмъ една книга, или 
по-скоро къмъ нѣколко кафяви тетрадки, пръснати 
наоколо. Наричаха се „Colliers de la Quitizaine“. 
Спомнихъ си, че съм ъ  чувалъ това заглавие още 
преди и то въ Парижъ. Но кой бѣше този човѣкъ,
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който бѣ проследилъ всички малки списания, явя- 
ващ ъ се тукъ  и тамъ изъ цѣлата страна като крат
котрайни, идеалистични цвѣтове, за да изчезнатъ 
п акъ? Прелистихъ тетрадката „L’aube“ отъ Роменъ 
Роланъ и започнахъ да чета, все по-очуденъ и заин- 
тересованъ. Кой бѣш е този французинъ, който по
знаваше така добре Германия? Скоро се почувству- 
вяхъ дори благоларенъ иа добрата рускиня за ней
ната неточносгь. Когато тя най-сетне пристигна, пър- 
виятъ ми въпросъ б ѣ ш е : — Кой е този Роменъ Ро
ланъ ? — Тя не можа да ме осведоми много точно, 
и едва когато си доставихъ и останалитѣ томове 
(последнитѣ още не бѣха излѣзли), азъ  разбрахъ; 
ето най-сетне една творба, която служи не на нѣ- 
коя отдѣлна европейска нация, а на всички и на 
тѣхното побратимяване. Ето човѣкътъ, писательтъ, 
който творѣше съ  всичкитѣ си сили — съ  изпъл
нено съ  обкчь знание и съ честна воля, съ  изпита
на и прецедена справедливость и съ  укриляща вѣ- 
ра въ обединяващ ата мисия на изкуството. Докато 
ние се разкъсвахм е въ дребни манифестации, той 
бѣ  пристъпнлъ тихо и търпеливо към ъ работа — 
да покаже народнтѣ въ  онѣзи тѣхни качества, въ 
които тѣ  с ъ  най индивидуални и най-достойни за 
обичь. Тукъ се творѣш е първия съзнателно европей
ски романъ, първиятъ реш ителенъ призивъ за по
братимяване, по-внуиителенъ и засѣгащ ъ по-широ
ки маси, отколкото химнитѣ на Верхариъ, по-крас- 
норечивъ отъ всички памфлети и протести. Т укъ бѣ 
създадено тихо онова, за което всички ние бѣхме 
копнѣли и несъзнателно очаквали.

Когато отидохъ въ Парижъ, първата ми рабо
та бѣше да се осведомя за него, припомняйки си 
думитѣ на Гьоте: „Той е училъ, той може да нау
чи и насъ“. Разпитахъ приятелитѣ за него. Ма Вер- 
харнъ се струваш е, че може да си припомни една 
негова драма „В ълцитѣ“, играна въ социалистиче
ския „Theatre du pcuple“. Базалж етъ пъкъ  бѣше
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чулъ, че Роланъ е музикологъ и е написалъ една 
малка книга върху Бетовеиъ; въ каталога на дър- 
жавната библиотека азъ  намѣрихъ дузина творби 
върху старата и модерна музика, седемь или осемь 
драми, издадени все отъ  малки издатели или въ 
„Cahiers de la Quinzainc“. За да получа нѣкаква 
връзка, азъ  му изпратихъ най сетне една моя книга. 
Скоро се получи писмо, което ме канѣше да отида 
при него. Така се сложи началото на едно приятел
ство, което, наредъ съ  онова съ  Фройдъ и Верхарнъ, 
стана едно отъ  най-плодоноскитѣ и въ нѣкой часове 
дори отъ  най реш аващ итѣ въ живота ми.

Забележителиитѣ дни въ живота излжчватъ 
п о  голѣма свѣтлинз, отколкото обикновеяитѣ. Чака 
азъ  си спомнямъ все още съ  изключителна яснота 
това първо посещение. Изкачихъ петь тѣсни иизги  
ти стълби на една невзрачна кжща близо до буле- 
вардъ Монпарнасъ. Още предъ вратата почувству- 
вахъ нѣкаква особена тишина; ш ум ътъ иа буле
варда едвали се чуваше по силно отъ вѣтъра, кой
то си играеше съ дърветата на старата манастирска 
градина подъ прозореца. Роланъ ми отвори и ме въве
де въ малка, отрупана чакъ до тавана съ  книги с т а я ; 
за пързи п лть  погледнахъ въ неговитѣ забележ ител
но л/а чисти сини очи, най яснитѣ и същ евременно най- 
добродушнитѣ човѣшки очи, които съм ъ виждалъ 
иѣкога; очи, които въ време на разговора черпѣха 
цвѣтъ и огънь отъ най-съкровеното чувство, по
тъмняващи въ скръбьта, ставащи по-дълбоки нри 
размисляне, изпълнени съ блѣ съкъ  при възбуждение 
— едииственитѣ но рода си зеници между уморе- 
гштѣ, леко зачервени отъ четене и недоспиване кле
пачи, крито грѣеха така прекрасно съ  една свойска 
и ощастливяваща свѣтлина. Разглеж дзхъ малко пла 
хо фигурата му Много високъ и слабъ, той ходѣ- 
ше малко приведенъ, сякаш ъ неизброимитѣ часове 
край писалищпата маса бѣха привили врата му. Съ
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остронзрѣзанитѣ си черти и м н о го б л сд ен ъ ц вѣ тъ то й  
изглеждаше по скоро болнавъ. Говорѣше много тихо, 
защ ото изобщо щ адѣш е до крайность тѣлотоси . Поч
ти никога не се разхождаше, ядѣш е малко, не пие
ше и избѣгваше всѣко тѣлесно пресилване. По-къс- 
но, обаче, трѣбваш е да разбера, каква огромна из- 
дръжливость се крие въ това аскетично тѣло, как 
ва духовна работоспособность лежеш е задъ тази 
привидиа слабость. Часове наредъ той пишеше на 
малката си претрупана писмена маса, часове наредъ 
четѣш е зъ  леглото, не позволявайки на измореното 
си тѣло никога повече отъ петь шесть часа сънъ. 
Като единствена отмора му служеш е музиката ; той 
свирѣше прекрасно иа пиано съ  незабривимо нѣ- 
женъ ударъ и галейки така клавишитѣ, сякаш ъ 
искаше не да изтръгне, а да примами тоноветѣ изъ 
тѣхъ. Слуш алъ съм ъ въ най-тѣсенъ к р ъ гъ  М аксъ 
Регеръ, Бузопи и Бруно Валтеръ, но никой виргу- 
озъ не е извиквалъ у мене до такава степень чув
ството на непосрѣдствено общуване съ любимия май- 
сторъ.

Знанията му бѣха толкова многостранни, че те 
караха да се засрамвашъ. Ж ивѣещ ъ въ действител- 
ность само чрезъ четенето, той владѣеш е литера
турата, философията, историята и проблемитѣ на 
всички страни и времена. Познаваше всѣки такта, 
въ музиката; дори и най отдалеченитѣ произведения 
на Галупи, Телеманъ и други музиканти отъ  шести 
или седми разредъ му бѣха добре познати. При 
това той взимаше пламенно участие въ всѣко с ъ 
битие на настоящето. С вѣтътъ се отразяваше като 
въ camera obscura въ тази монашески скромна килия. 
Като човѣкъ той се бѣш е наслаж давалъ на довѣ- 
рието на великаиитѣ на своето време, бѣш е госгъ 
въ къ щ ата на Взгнеръ, приятель на Ж оресъ и уче- 
викъ на Ренанъ; Толстой му бѣш е написалъ онова 
прочуто писмо, което, като човѣшка изповѣдь, заема 
достойно мѣстото си наредъ съ  литературното му
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дѣло. Т укъ азъ  доловихъ — а за мене то винаги 
е означавало чувство на щастие —  човѣчна и мо- 
ралиа издигнатость и вътреш на свобода безъ гор- 
дость, свобода, присъщ а на една силна душа. Още 
отъ пръвъ погледъ азъ  откриХъ въ неговото лице чо 
вѣка, който щ ѣш е да олицетвори въ решителния 
часъ европейската съвѣсть. По късно времето ми 
даде право. Заговорихме за „Ж анъ К ристсф ъ“. Ро- 
ланъ ми обясни, че съ  това си произведение се е 
опиталъ да изпълни единъ троенъ д ългъ  — бла- 
годарностьта си към ъ музиката, приобщаването си 
към ъ европейското единение и нризивъ за опомня- 
не на европейскитѣ народи. Всички ние трѣбвало да 
лсйствуваме, всѣки съ  собствената си душа, соб
ственото си тѣло и на собствения си езикъ. Време 
било да бдимъ, и то все повече. Поради своята по- 
долна природа, силитѣ, тласкащи към ъ омраза, били 
по-дейни и по нападателни отъ примирителнитѣ; 
освенъ това, задъ  тѣ хъ  се криели материални инте
реси, които били сами по себе си още по)безоглед- 
ии отъ  нашитѣ. Противоречието било очевидно, а 
борбата срещу него по-важна дори отъ  нашето из
куство. Почувствувахъ още по-вълнуващо скръбьта 
поради крѣхкостьта на земната структура и то 
у единъ човѣкъ, който съ  цѣлото си дѣло бѣ чс- 
ствувалъ само непреходностьта на изкуството. „Насъ, 
малцината, то може да теши, — ми отвърна той, 
— но то не може да стори шищо противъ действи- 
телностьта.“

Това стана презъ 1913 година и този бѣше 
първиятъ разговоръ, който ме накара да разбера, че 
е иашъ д ългъ  да не чакаме неподготвени и бездей- 
ни все по-вѣроятното избухване на една европейска 
война. Но въ решителния моментъ нищо не даде на 
Роланъ такова огромно и морално превъзходство 
нядъ другитѣ, както това, че той предварително иѣ- 
ше закалилъ душ ата си, макаръ и всрѣдъ болки.
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Може би и нне, въ нашия кръ гѣ , все пакъ бѣхме 
сторили нѣщо. Бѣхъ превелъ много творби, бѣхъ 
обърналъ внимание иа писателитѣ иа нашитѣ съ се 
ди, бѣхъ  придружилъ презъ 1912 година Верхрриъ 
при неговата обиколка изъ цѣла Германия, превър
нала се въ символичио френско германско побрати
мяване: въ Хамбургъ се прегърнаха публично Вер- 
хариъ и Д емелъ, няй-голѣмиятъ френски и най го- 
лѣмиятъ иѣмски лирикъ. Бѣхъ спечелилъ Райнхардъ 
за новата драма на Верхарнъ, и никога нашата съв- 
мѣстна работа отсамъ и оттзтъ къ  не е била по- 
сърдечна, по интензивна и по импулсивна. Въ нѣкой 
часове на ентусиазъмъ ние се отдавахме на заблу
дата, че сме посочили истинското и спасителното 
иа снѣта. Но свѣ тътъ  съвсемъ не се тревожеш е за 
подобни литературни манифестации; той следваше 
своя собственъ, лош ъ пъть. Въ сградата се чуваше 
пѣкое електрическо изпръщяваие поради невидими 
търкания, и всѣки п ъть  изхвърчаше нова искра 
—  аферата на ЗаОернъ, кризитѣ въ Албания, нѣкое 
неудачно интервю — все отдѣлни искри, но всѣка 
отъ  тѣхъ  можеше да възпламеии натрупания експло- 
зпвъ. Ние, въ Австрия, чувствувахме особено ясно, 
че се намираме въ самото сърдце на неспокойната 
зона. Въ 1910 година императоръ Фраицъ Йосифъ 
прехвърли осемдесетата си година. Превърналиятъ 
се вече въ символъ старецъ не можеше да издър
жи още дълго време, и въ Австрия започна да се 
шири мистичното чувство, че следъ изчезването на 
неговата личность процеса на разкъсване хилядо- 
годишната монархия нѣма вече да може да се спре. 
В ътреш но натискътъ на народитѣ единъ върху 
д ругь  нарастваше все повече; въшпно Италия, Слр- 
бйя и Румъния, а въ известенъ смисълъ и Германия 
чакаха да си подѣлятъ империята. Балканската вой
на, презъ време на която Крупъ и Ш найдеръ- 
Крьозо изпробваха топовегѣ си върху „човЬшки 
матерналъ“, както по-кьсно, въ испанската война,
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Германия и Италия своитѣ самолети, ни притегли 
още повече къмъ срѣдата на бързея. Плашехме се 
постоянно, но всѣки п ъ ть  си отдъхвахме о тн ово : 
„Този п ъть  не още. И даио не стане никога!*

Знае се отъ  опитъ, че е хиляди пъти  по лесно 
да се възстановятъ фактитѣ, отколкото да се пре
създаде душевната атмосфера. Последната намира 
отражението си не въ официалнитѣ събития, а по- 
скоро въ малки, лични случки, нѣкои отъ които 
бихъ искалъ да вмъкна тукъ. Искрено казано, по 
онова време азъ  не вѣрвахъ, че ще има война. Но 
на два пъти, така да се каже, я сънувахъ съ  от
ворени очи и се събудихъ съ  уплашена душа. Пър- 
виятъ случай бѣш е този съ „аферата Р ед л ъ “, която 
е малко позната, като всички важни задкулисни епи
зоди на историята.

Лично азъ  бѣхъ познавалъ много бѣгло този 
полковникъ Редлъ, героя на една отъ  най сложнитѣ 
шпионски драми. Той жмвѣсше въ същ ия кварталъ, 
само че една улица по-далечъ. Веднажъ моя прия 
тель, адвокатътъ Т , ме представи в ь  кафенето на 
този спокоеиъ и пушещ ъ съ  наслада пурата си 
госполинъ; отъ  тогава ние се поздравявахме. Но 
по късно азъ  открихъ, до каква степень иие сме 
заобиколени отъ тайни въ живота, и колко малко 
знаемъ за най близкитѣ си хора. Този полковникъ, 
който изглеждаше външно като благодуш еиъ и 
посрѣдственъ австрийски офицеръ, бѣш е довѣренъ 
човѣкъ на престолонаследника; нему бѣш е повѣ- 
ренъ единъ важенъ ресоръ — жа ръководи разузна
вателната служ ба въ войската и да парализира тази 
на противника. Ето ie бѣш е t е разбрало, че по вре
ме на кризата около Балканската война презъ 1912 
голина, когато Русия и Австрия мобилизираха една 
срешу друга, е билъ продаденъ най важниятъ таенъ 
документъ на австрийската войска, н р й н и я  настъиа- 
теленъ планъ. Ако войната бѣш е избухнала, това
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би причинило невиждана катастрофа, защ ото руситѣ 
знаеха предварително всѣки ходъ и всѣко такти
ческо движение на австрийската армия. Това преда 
телство предизвика страш на паника въ крж говетѣ 
на австрийския генераленъ щабъ. Тъй катополков- 
никъ Редлъ бѣше най-голѣмиятъ специалистъ. нему 
бѣ възложено да открие предателя, който трѣбваше 
да се търси въ най-тѣснитѣ и най висши кржгове. 
Безъ да осведоми генералния щ абъ и не довѣря- 
вайки особено иа сржчностьта на военнитѣ власти, 
— типиченъ примѣръ за ревнивата игра на взаимни 
прѣчене между разлнчннтѣ ресори — Министер
ството на външнитѣ работи започна да разследва 
самостоятелно и заповѣда на полицията наредъ съ  
другитѣ мѣрки да отваря безогледно и всички пие 
ма отъ  чужбина, идващи „до поискване“.

Единъ день въ  нѣкакъвъ пощенски клонъ се 
получи писмо отъ руската погранична станция Под- 
волосчиска. Писмото бѣш е надписано „де поискване“ 
и носѣше като шифръ думата „Балъ въ О перата“. 
Когато го отвориха, видѣха, че то не съдърж а ни
какво писмо, а само шесть или осемь нови австрий
ски банкноти отъ  по хиляда крони. Тази подозри
телна находка бѣ съобщ ена веднага на полицията, 
която даде нареждането, на гишето да застане единъ 
гаенъ агентъ, който дз арестува незабавно лицето, 
дошло да поиска това подозрително писмо.

За мигъ трагедията започна да става виснски- 
забавна. По обѣдъ се появи единъ господинъ и 
поиска писмото подъ означението „Балъ въ Опе
рата“. Чиновникътъ на гишето даде веднага скритъ 
предупредителенъ знакъ на детектива. Но послед- 
ниятъ тъкмо бѣ излѣзълъ  да пийне чаша вино, и 
когато се върна, можа само да сс установи, че не- 
познатиятъ господинъ е наелъ фиакъръ и е зами- 
иалъ въ неизвестна посока. Скоро започна и вто- 
риятъ актъ  на виенската комедия. По онова време 
на фиакритѣ, тази модерна и елегантна двуколка,
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кочияш ътъ се смѣташ е за твърде знатна личность, 
за да мве собственоръчно колата си. Затова на 
всѣка пиаца сс намираше по единъ отъ така наре- 
чеиитѣ „миячи“, чиято задача бѣш е да храни ко- 
нетѣ и да мие колата. За щастие, този миячъ бѣше 
запомнилъ номера на фиакъра, който току-що бѣше 
миналъ отъ  т а м ъ ; следъ четвърть часъ бѣха вдиг
нати въ тревога всички полицейски служби — трѣб- 
взше да се намѣри фиакъра. Той описа господина, 
който отишелъ въ онова кафен? Кайзерхофъ, кжде- 
то винаги срещ ахъ полковникъ Редлъ. При това, въ 
колата се намѣри по нѣкаква щастлива случайиость 
и джебното ножче, съ  което бѣше отворенъ онзи 
пликъ. Агентитѣ се втурнаха веднага иъ кафене 
Кайзерхофъ. М ежду това, господинътъ, когото опи
саха, бѣше излѣзълъ отново. Но съ най-голѣма увѣ- 
реносгь келнсритѣ заявиха, че този човѣкъ не е 
никой другъ, а тѣхниятъ старъ и постоя ненъ гостъ 
полковникъ Редлъ, и че той току-що се върналъ 
въ хотелъ Кломзеръ.

Агентътъ се вцепени на мѣстото си. Тайната 
бѣш е разкрита. Полковникъ Редлъ, нгщ-висшиять 
началникъ на шпионажа при австрийската армия, 
бѣш е същ евременно и платенъ агентъ на руския 
генераленъ щабъ. Той не бѣш е продавалъ само 
тайнитѣ и военнитв платове — изведнажъ стана 
ясно, защ о презъ последнитѣ години всички изпра
щани отъ  него въ Русия агенти биваха арестувани 
и осъждани. Започна бѣсно телефониране, докато 
най-сетне се добраха до Конрадъ фонъ Хьотцен- 
дорфъ, началника на австрийския генераленъ щабъ. 
Единъ очевидецъ на тази сцена ми разказа, че още 
следъ първитѣ думи Хьотцендорфъ побледиѣлъ 
като платно. Телефонътъ продължи да звъни и въ 
Хофбургъ, едно съвещание следваше друго. Какво 
да се направи сега? О гъ  своя страна полицията се 
бѣш е погрижила, щото полковникъ Редлъ да не 
може да избѣга. Когато той се тъкмѣш е отново да



БЛВСЪКЪ 239

напусне хотела и даваше нѣкаква поржчка на пор- 
тнера, къмъ него се приближи неусѣтно единъ 
агентъ, показа му джебното ножче и попита учтиво :
— Д а пе би господииъ полковникътъ да е забра- 
вилъ това ножче въ ф иакъра? — Въ тази секунда 
Редлъ вече знаеше, че е изгубенъ. На кж дето и да 
се обърнѣше, той виждаше все добре познатитѣ 
лица на гайнитѣ агенти, които го наблюдаваха, а 
когато се върна въ хотела, въ стаята му го послед
ваха двама офицери и оставиха револверъ на ма
сата му. М ежду това, въ Хофбургъ бѣха решили i 
да ликвидиратъ колкото може по-безшумно тази | I 
срамна за австрийската армия афера. Д вамата офи- ' 
цери останаха на постъ предъ стаята на Редлъ въ \v 
хотелъ Кломзеръ. Револзерниятъ изстрелъ се чу 
едва въ два чзса презъ нощьта.

На следния день въ вечернитѣ вестници се 
появи кратъкъ  некрологъ за многозаслужилия офи- 
церъ полковникъ Редлъ, който почииалъ внезапно.
Но въ разнищването на тази афера бѣха вплетени 
твърде много лица, за да може тайната да бжде 
запазена. Постепенно бѣха узнати и подробности, 
които я разясниха и психологически. Безъ това да 
бжде известно на началншдитѣ и нриятелитѣ му, 
полковникъ Редлъ бѣше хомосексуалистъ и оть  
години вече се намираше въ ржцетѣ на изнудвачи, 
които най сетне го бѣха тласнали към ъ това отчая
но срѣдство за спасение. Тръпки на уж асъ  разтър
сиха войската. Всички знаеха, че ако войната бѣш е 
избухнала, този единствеиъ човѣкъ щ ѣш е да по
губи живота на стотици хиляди хора, а монархията 
щ ѣш е да б/й де тласната отъ  него на самия ржбъ 
ма пропастьта; едва въ  този мигъ ние въ Австрия 
разбрахме, колко близко сме били до Свѣтовната 
война още преди една година.

Това бѣше първиятъ пжть, когато почувству- 
вахъ уж асъ и въ самото си гърло. На другия день
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срещнахъ случайно Берта фонъ Кутнеръ, велико
лепната и благородна Касандра на нашето време. 
Аристократка отъ  едно отъ първитѣ семейства, тя 
още въ най-ранната си младость бѣш е видѣла ужа- 
ситѣ на войната отъ 1866 година наблизо около 
родовия си зам ъкъ въ Бохемия. Съ пламенностьта 
на една Флорансъ Найтингелъ, тя видѣ сега само 
една задача въ живота си : да попрѣчи за избухва
нето на втора война и изобщо на войната. Тя на
писа романа „Свалете о ръж и ето!“, който имаше 
свѣтовенъ успѣхъ. Организираше и безброй паси- 
фистични събрания. Но триумфътъ на нейния жи
вотъ бѣш е този, че тя събуди съвѣстьта на Ал- 
ф редъ Нобелъ, откривателя иа динамита, и го 
склони да основе Нобеловата награда за миръ и 
международно сътрудничество, като възмездие за 
злото, причинено отъ неговия динамитъ. Тя се от
прави къмъ мене, извънъ себе си отъ  възбуж дение:
— Хората не разбиратъ какво ттава, извика тя 
съвсемъ високо посрѣдъ улицата. — Това е било 
вече война, а тѣ  с ъ  скрили всичко огъ  насъ и сж 
го държали въ тайна! Защ о вие, младитѣ хора, не 
правите нищо ? Та то засѣга най-много в а с ъ ! Бра
нете се, обединете с е ! Не оставайте все насъ, нѣ- 
колкото стари жени, които никой вече ие сл у ш а!
— Разказахъ й, че отивамъ въ  П ариж ъ; може би 
наистина бихме могли да опитаме една обща мани
фестация. — Защ о само може-би? — настояваше 
тя. — Положението е по-лошо отъ  всѣкога, маши
ната е вече въ ходъ. Самъ разтревоженъ, азъ  я 
успокоихъ съ  мъка.

Но тъкмо въ Парижъ единъ втори, личенъ 
епизодъ трѣбваш е да ми напомни още по-яспо, кол
ко пророчески гледаше на бъдещ ето  старата жена, 
на която въ Виена гледаха съвсемъ несериозно. 
Това бѣш е малка случка, но която ми направи мно
го силно впечатление. П резъ пролѣтьта на 1914 го
дина азъ  бѣхъ отиш елъ заедно съ  една приятелка
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въ Туренъ, за да видя гроба на Леонардо да Вин- 
чи. Бѣхме скитали часове наредъ по приветливитѣ 
и слънчеви брѣгове на Лоара, затова вечерьта 
бѣхме много уморени. Бѣхме решили да отидемъ 
на кино въ малко заспалия градъ Туръ, кждето 
преди това бѣхъ поднесълъ почитанията си на род- 
ната кжща на Балзакъ.

Влѣзохме въ едно малко кино въ предградия
та, не приличащо по нищо иа днешнитѣ дворци отъ 
стомана и стъкло. Намирахме се въ  малка, приго
дена за случая зала, пълна съ  работници, войници 
и продавачки, съ  истински народъ, който бъбрѣш е 
весело и издухваш е въ и безъ това задушния въз- 
д ухъ  сини облаци отъ Скаферлати и Капоралъ, 
въпрѣки че бѣш е забранено да се пуши. Най на- 
предъ на платното се прожектираха „Новини отъ 
цѣлия св ѣ тъ “. Състезание на лодки въ А нглия: 
хората бъбрѣха и се смѣеха. Воененъ парадъ въ 
Франция; и тукъ  хората не взеха особено участие. 
Като трета картина се появи „Кайзеръ Вилхелмъ 
посещава кайзеръ Францъ Йосифъ въ Виена“. Из- 
веднаж ъ видѣхъ на платното добре познатия ми 
перонъ на грозната виенска Западна гара съ  нѣ- 
колко полицаи, очакващи пристигането на влака. 
Последва сигналъ: стариягъ императоръ Францъ 
Йосифъ, който минаваше покрай почетната рота, за 
да посрещне своя гостъ. Когато стариятъ кайзеръ 
се появи на платното и тръгна напредъ малко при- 
веденъ и съ  слабо полюляваща се глава, хората отъ 
Т уръ започнаха да се см ѣятъ добродушно на ста
рия господинъ съ  бѣлитѣ бакембарди. После на 
картината се показа нлакътъ, първиятъ, вториятъ, 
третиятъ вагонъ. Вратата на салонъ-вагона се отво
ри, и отъ  тамъ излѣзе Вилхелмъ 11 съ  високо щ рък
нали мустаци и въ униформа на австрийски генералъ.

Въ момента, когато кайзеръ Вилхелмъ се поя
ви на платното, въ цѣлата тъмна зала започна спон-

16
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танно свиркане и тропане. Всичко викаше и свирѣ- 
ше, жени, м ъж е и деца се възмущ аваха така, ся
каш ъ нѣкой ги бѣш е обидилъ. Добродуш нитѣ жи
тели на Туръ, които знаеха за политиката и свѣта 
само онова, което стоеше въ вестницитѣ имъ, бѣха 
побѣснѣли само въ една минута. Уплашихъ се. Уп- 
лашихъ се до дъното на сърдцего си, защ ото но- 
чувствувахъ, колко дълбоко трѣбва да е проникна
ла отровата на водената отъ  години пропаганда 
на омраза, щомъ и тукъ , въ малкия провинциаленъ 
градъ, безобиднигѣ граждани и войници бѣха на
строени, до такава степень срещу кайзера и Герма
ния, че една бѣгла картина на платното бѣш е въ 
състояние да ги накара да избухнятъ. Бѣш е само 
една секунда, една единствена секунда. Щ омъ дой
доха други картини, всичко бѣше забравено. Хорага 
се смѣеха отъ  сърдце на въртящ ия се сега коми- 
чеяъ филмъ и отъ  удоволствие се удряха шумно 
по колѣната. Бѣш е само една секунда, но тя ми 
показа, колко лесно би било въ моменгь на сериоз
на криза народитѣ отсамъ и оттатъкъ  да б ъ д атъ  
насъскани едни срещ у други, въпрѣки всички опити 
за разбирателство и въпрѣки нашитѣ собствени 
старания.

Ц ѣлата ми вечерь бѣш е развалена. Не можахъ 
да спя. Ако това бѣш е станало въ Парижъ, то все 
пакъ щ ѣш е да ме разтревожи, но не и да ме по
търси до такава степень. Но това, че омразата бѣ
ше разяла дори дълбоката провинция и бѣш е про
никнала дълбоко въ  сърдцего нз наивния, доброду- 
шеиъ народъ, ме накара да потреперя. С ледъ нѣ- 
колко дни разказахъ случката на приятелитѣ си. 
Повечето отъ  тѣхъ  погледнаха на нея несериозно: 
— Колко много ние, французитѣ, се подигравахме 
на дебелата кралица Виктория, а две години по- 
късно имахме сгю зъ  съ  Англия! Ти не познавашъ 
французитѣ, у които политиката пс отива много 
дълбоко. —  Само Роланъ погледна другояче на ста
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налото. — Колкото ио-паивенъ е единъ народъ, 
толкова по-лесно е да бжде увлѣчеиъ. Положение
то е лошо, откакъ бѣ избранъ Поанкаре. Пж.тува- 
нето му до Петерсбургъ нѣма да му достави у д о 
волствие. — Разговаряхме още дълго върху меж 
дународния социалистически конгресъ. който трѣб- 
раше да се състои презъ лѣтото въ Виена. Но и 
ту къ  Ролачъ бѣш е по-голѣмъ скептикъ отъ други
тѣ  : — Кой знае, колцина щ е удърж атъ , когато по 
стенитѣ бж датъ  разлепени обявитѣ за обща моби
лизация ? Ж ивѣемъ въ време на масови емоции и 
масови хистерии. Още не мож емъ да знаемъ, какъ 
ще се разрази силата имъ въ  случай на война.

Но както вече кгзтхъ, тѣзи моменти на загри- 
женосгь отлитаха като паяжина иа вѣтъра. Вѣрно 
с, че понѣкога помисляхме за война, но по сжщия 
начииъ, по който човѣкъ помисля понѣкога и за 
смъртьта — като нѣщо възможно, но вѣроягно още 
далечно. Парижъ бѣш е твърде хубавъ презъ ония 
дни, а ние твърде млади и щастливи. Още си спом- 
нямъ очарователната шега, измислена отъ  Ж ю лъ 
Роме.чъ — за да се осмѣе т. н. „prince des poetes“, 
трѣбваш е да се короняса единъ „prince des pcn- 
scurs“, единъ добъръ, но малко иростичекъ човѣкъ, 
който се остави да бжде отведенъ търж ествено 
отъ  сгудентитѣ до статуята на Роденъ предъ Пан- 
тсона. А вечерьта ние лудувахме като ученици на 
дадения народиченъ банкетъ. Д ърястата цъвтѣха, 
възд ухътъ  бѣш е лекъ  и сл ад ъ къ ; кой би могълъ 
да мисли за нѣщо така нсонредѣлено предъ ли
цето на толкова, прелести? Приягелитѣ бѣха ста
нали по голѣми приятели, а към ъ тѣ х ъ  се бѣха 
присъединили и пови, и то въ една „неприятелска 
страна“. Градътъ бѣш е по безгриженъ отъ всѣкога, 
и въ собственото си безгрижие човѣкъ обичаше 
и неговото. Презъ тѣзи дни придружихъ Верхарнъ 
до Руанъ, кж дето той щѣше да изнесе сказка. Но- 
щемъ ние заставахме предъ катедралата, чиито вър
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хове блестѣха магически на лунната свѣтлина — 
нима тѣзи прекрасни чудеса принадлежаха само на 
едно „отечество* ? Не бѣха ли тѣ  на всички насъ ? 
Сбогувахме се на гарата въ Руанъ, на съ щ о то  мѣ- 
сто, к ъ д ето  две години по-късно една отъ  тѣзи 
толкова възпѣвани отъ  него машини щ ѣш е да го 
разкъса. Той ме прегърна. — На първи августъ  у 
мене въ „Caillou qui bique“ I О бещ ахъ му, защото 
и безъ  това го посещ авахъ всѣка година въ лѣт- 
нага му къ щ а, за да превеждамъ р ъ к а  за р ъ к а  съ 
него последнитѣ му стихове. Защ о не и презъ тази 
година? Б езъ  всѣкаква загриженость, азъ  се сбо- 
гувахъ и съ  останалитѣ приятели, сбогувахъ се и 
съ  Парижъ — спокойно и несантимеитално сбогу
ване, както когато човѣкъ напуска за нѣколко сед
мици собствения си домъ. П ланътъ ми за следва- 
щ итѣ месеци бѣш е ясенъ. Усамотенъ н ѣ къ д е  на 
село, азъ  щ ѣхъ да продължа най-напредъ работата 
си върху Д остоевски (която щѣш е да излѣзе едва 
следъ петь години), и съ  това да завърш а книгата 
си „Тримата майстори“, която трѣбваш е да покаже 
една отъ  голѣмитѣ нации въ лицето на нейния най- 
голѣмъ романистъ. С ледъ това при Верхариъ, а 
презъ зимата може-би отдавна планираното п ъ т у 
ване до Русия, за да създам ъ тамъ една група отъ 
привърженици на нашето духовно разбирателство. 
Всичко лежеш е гладко и ясно предъ погледа ми 
въ моята тридесеть и втора година; въ това л ъ ч е 
зарно лѣто свѣ тътъ  ми се предлагаше красивъ и 
смислснъ като прекрасенъ плодъ. И азъ  го оби- 
чахъ заради настоящ ето му и заради още по вели- 
кото му бъдещ е.

Ио ето че на 28 юний 1914 година въ С а
раево прозвуча онзи изстрелъ, който само пъ една 
секунда щѣше* да разчупи на хиляди късове като 
глинеиъ с ъ д ъ  свѣта на сигурностьта и на творче
ския разумъ, въ който бѣхме родени, възпитани и 
израстиали.
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Онова лѣто на 1914 г. би ни останало неза
бравимо и безъ злата съ дба, която донесе надъ 
европейската земя. Защ ото рѣдко бѣхъ  преживѣ- 
валъ лѣто, което да е по-разкошно, по-богато, и 
почти бихъ казалъ, по-лѣтно. Копринено синьо не
бето день следъ день, мекъ, но не зноенъ възду- 
хътъ, уханни и тоали ливадитѣ, тъмни и пълни го- 
рнтѣ въ своята млада зеленина; днесъ още, като 
изговоря думата лѣто, неволно мисля за ония л ъ ч е 
зарни юлски дни, които прекарахъ тогава въ Ба- 
денъ при Виена. Бѣхъ  се оттеглилъ въ това малко, 
романтично градче, което Бетовенъ обичаше да си 
избира за лѣтуване, за да посветя тоя месецъ съ в 
семъ съсрѣдоточено на работа, а останалата часть 
отъ  лѣтото мислѣхъ да прекарамъ при Верхарнъ, 
моя почитанъ приятель, въ неговата полска къ щ а 
въ  Белгия. Въ Баденъ не е нуждно да излизатпъ 
о тъ  къщ и, за да се наслаждаваш ъ на пейзажа. Х у
бавата хълмиста гора се вмъква незабелязано м еж 
ду низкитѣ къщ и  въ бидермайеровски стилъ, кои
то с ъ  запазили простотата и прелестьта на Бето- 
веиовото време. Въ кафенета и ресторанти седиш ъ 
все на открито, можешъ, ако искашъ, да се смѣ- 
сишъ между веселата тълпа на лѣтовницитѣ, които 
държ атъ  корсо въ парка, или да се изгубиш ъ по 
самотнитѣ пътищ а.

Ощ е въ навечерието на 29 юний, който день 
католическа Австрия празднува като Св. П етъръ и 
Павелъ, бѣха надошли много гости отъ  Виена. Въ 
свѣтли лѣтни дрехи, весела и безгрижна, сновѣше 
тълпата около музиката въ парка. Д еньтъ бѣш е 
мекъ, безоблачно се простираше небето надъ кло- 
неститѣ кестени, бѣш е истински день за щастие.
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За децата, за хората изобщо, идѣше скоро вакан
цията и тѣ  съ тоя пръвъ лѣтенъ праздниченъ день 
като че поемаха предварително цѣлото лѣто  съ  не
говия сладъкъ  въздухъ, неговата наситена зеленина 
и забравянето на всички грижи. Азъ седѣхъ на
страна отъ  тълпата въ парка и четѣхъ една книга 
— и днесъ още помня коя бѣш е: Д о лсто й  и Д о 
стоевски“ отъ  М ережковски — четѣхъ я внимателно 
и съ  напрежение. Но вѣ търътъ  между дърветата, 
чуруликането на птичкитѣ и музиката, която доли
таше отъ  парка, все бѣха въ моето съзнание, чу- 
вахъ ясно мелодиигѣ, безъ  това да ме смущава, 
защ ото нашето ухо е толкова способно да се на
гажда, че единъ постояненъ шумъ, едно шумящо 
поточе, грохота по улицата следъ нѣколко мига се 
нагаж датъ към ъ съзнанието и само неочаквано спи
ране въ ритъма ни кара да се вслушаме.

Така, азъ  неволно се спрѣхъ въ четенето си, 
когато музиката внезапно се прекъсна всрѣдъ 
такта. Не знасхъ какво парче се свири, усѣтихъ 
само, че музиката изведнажъ престана. Издигнахъ 
очи отъ книгата. И тълпата, която като една леко 
люляна, свѣтла маса се разхождаше между д ъ р ве
тата, като че ли се промѣни; и тя внезапно спрѣ 
въ своето движение нагоре-надолу. Нѣщ о трѣбва 
да се бѣш е случило. Станахъ и вияѣхъ, че музи- 
кантитѣ напущ атъ павилиончето. И това бѣш е 
странно, тъй като копцертътъ траеше обикновено 
единъ часъ или повече. Нѣщо трѣбва да бѣ  при
чинило това рѣзко прекъсване. Като се прибли 
жихъ малко, забелязахъ, че хората се трупатъ въз
будени предъ павилиона около едно тъкмо залепено 
тамъ обявление. Бѣш е, както узнахъ следъ нѣколко 
минути, телеграмата, че Негово Императорско Висо
чество престолонаследникътъ Францъ Фердинандъ 
и неговата съпруга, които бѣха отишли на мане- 
вритѣ въ Босна, станали жертва на политическо 
убийство отъ  засада.
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Все повече хора се трупаха около обявлението. 
Единъ на другъ си предаваха неочакваното изве
стие. Обаче да призная: по лицата не можеше да 
се прочете никаква ожесточеноеть или стрѣсване. З а 
щото престолонаследникътъ не бѣш е никакъ обичанъ. 
Още отъ  най-ранното си детинство си спомнямъ 
за онзи другъ день, когато кронприицъ Рудолфъ, 
единствениятъ сииъ на императора, бѣ намѣренъ 
застрелянъ въ Майерлимгъ. Тогава цѣлия грацъ бѣ 
възбуденъ, потресенъ, огромни маси се трупаха да 
видятъ тѣлото, по поразителенъ начинъ се проя
виха уплахата и съчувствието къмъ императора, че 
единствениятъ му синъ и наследникъ, на когото 
гледаха съ  най-голѣми надежди като на единъ на- 
предничавъ и човѣшки извънредно симпатиченъ чо
вѣкъ, бѣ загиналъ въ разцвѣта на живота си. На 
Францъ Фердинандъ напротивъ липсваше тъкно то 
ва, което въ Австрия е неизмѣримо важно за истин
ска популярность: лична приветливость, чаръ и об- 
щителиость. Често го бѣхъ наблюдавалъ въ теа
търа. Той седѣш е въ своята ложа, едъръ  и широ- 
коплещъ, съ студени, втренчени очи безъ да отпра
ви ни единъ приветливъ погледъ към ъ публиката 
или да насърдчи артиститѣ чрезъ искрено одобре
ние. Никога не го виждаха да се усмихва, никаква 
снимка не го показваше малко по-откритъ; нѣмаше 
чувство за музика, за хуморъ, а сжщо тъй  непри
ветливо поглеждаше неговата жена. Около двамата 
имаше нѣкакъвъ леденъ въздухъ, знаеше се, че нѣ- 
матъ никакви приятели, че императорътъ го нена
вижда отъ цѣлата си душа, понеже той не умѣе 
да прикрива тактично нетърпението си да стане вла- 
дѣтель. Моето почти мистично предчувствие, че отъ 
тоя човѣкъ, съ  шия на булдогъ и студени, непод
вижни очи, ще произлѣзе нѣкакво нещастие, не б ѣ 
ше следователно само мое лично, а разпространено 
между цѣлия народъ, и поради това известието за 
неговата смърть не извика дълбоко участие. Два
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часа по-късно не можеше да се забележи никакъвъ 
признакъ на истинска скръбь. Хората се разговаря
ха и смѣеха, късно вечерьта музика пакъ засвири 
изъ лркалитѣ. Имаше мнозина тоя день, които тай
но си отдъхнаха, че тоя наследникъ на стария импе- 
раторъ е премахиатъ въ полза на много по-обича- 
ния младъ ерцхерцогъ Карлъ.

На следния день вестницитѣ издадоха, разбира 
се, подробни оекролози, и изразиха както подобава, 
възмущението отъ атентата. Нищо обаче не со
чеше, че това събитие ще се използува като поли
тическа акция срещ у Сърбия. За императорския 
домъ тая смърть засега създаде само една съ в 
семъ друга грижа - -  тази за церемонията на погре
бението. Споредъ ранга си като престолонаследникъ 
и особено понеже бѣше умрѣлъ при изпълнение на 
службата си за монархията, мѣстото му бѣше, раз
бира се. въ гробницата иа Капуцинитѣ, истори
ческата гробница на, Хабсбургитѣ. Обаче Францъ 
Фердинзндъ се бѣ оженклъ, следъ дълги, ож есто
чени борби противъ императорското семейство, за 
една графиня Хотекъ, голѣма аристократка наисти
на, обаче съгласно тайнствения, вѣковенъ дома- 
шенъ законъ на Хабсбургитѣ тя не бѣш е равно
правни съ  него и ерцхерцогинитѣ запазваха при го
лѣмитѣ церемонии упорито своето първе ;ство спря
мо съпругата на престолонаследника, чиито деца 
нѣмаха право на наследство. Придворното високо- 
мѣрие се насочи дори и къмъ умрѣлата. К акъ? — 
Д а се погребе една графиня Хотекъ въ Хабсбург- 
ската императорска гробница? Не, това не бива да 
бжде. Започна стрсшна интрига; ерцхерцогинитѣ 
дигнаха буря предъ стария императоръ. Докато 
искаха офяциално отъ  народа дълбокъ трауръ, въ 
двореца ераждитѣ се борѣха буйно и, както всѣ- 
кога, мъртвата излѣзе крива. Церемонимайсторитѣ 
изнамѣриха твърдението, че личното желание на 
покойния било, да бжде погребанъ въ  Артщетенъ,
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едно малко австрийско провинциално градче, и съ  
това псевдо благоговѣйно оправдание можаха да се 
отърватъ  отъ публичното излагане на тѣлото, траур- 
ното шествие и всички свързани съ  това разправии. 
Ковчезитѣ на убититѣ се отнесоха безшумно въ 
Артщетенъ, дето ги погребаха. Виена, чиято голѣма 
ж аж да за зрелища бѣ  лишена отъ  единъ голѣмъ 
случай, започна вече да забравя трагичната случка. 
Въ края на краищата бѣха вече свикнали, чрезъ 
насилствената смърть на императрица Елисавета, на 
престолонаследника и чрезъ скандалното бѣгство на 
разни членове h i императорския домъ, съ  мисъльта, 
че стариятъ императоръ ще преживѣе самотенъ и 
непоколебимъ своята Танталова къщ а. Ощ е една 
две седмици, и името и образа на Францъ Ферди- 
нандъ щ ѣха да изчезнатъ завинаги въ историята. 

Обаче следъ приблизително една седмица из- 
веднажъ започнаха престрелки въ вестницитѣ, чие
то кресчеидо бѣш е много същ евремено, за да б ъ д е  
само случайно. Сръбското правителство бѣ обви
нено въ съучастие, загатна се, че Австрия не ще 
остави безъ  отмъщение убийството на — уж ъ  тол
кова обичния — престолонаследникъ. Ч овѣкъ не 
можеше да се освободи отъ  впечатлението, че се 
готви публицистично нѣкаква акция, обаче за война 
никой не мислѣше. Нито банкитѣ, нито търговскитѣ 
къщ и, нито частнитѣ лица не промѣниха своитѣ пла
нове. Какво ни засѣгаш е тая вѣчна престрелка съ  
Сърбия, произлѣзла, както всички знаеха, само по
ради нѣколко търговски договора за износъ на 
свинско месо ? Куфаритѣ ми бѣха приготвени, за да 
замина при Верхарнъ въ Белгия, работата ми вър- 
вѣше добре, какво общ о имаше съ  моя животъ 
мъртвия ерцхерцогъ въ неговия саркофагъ ? Лѣ- 
тото бѣш е хубаво и обещаваше да стане още по- 
хубаво ; всички гледахме безгрижно на свѣта. Спом- 
нямъ си, какъ въ последния день се разхож дахъ 
съ  единъ приятель презъ лозята край Баденъ и
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единъ старъ лозарь ии каза : „Такова лѣто като 
сега отдавна ие сме имали. Ако остане така, ще 
имаме вино каквото никога не сме имали. Щ е пом- 
нятъ хората това лѣто .“

Стариятъ човѣкъ въ  своята синя винарска 
блуза не знаеше каква страхотно истинска приказка 
бѣ  изрекълъ.

И въ  Ле Кокъ, малкото банско мѣсто близо 
до Остенде, дето искахъ да прекарамъ две седмици, 
преди да бжда, както всѣка година, гостъ въ 
малката лѣтна кжщ а на Верхарнъ, царѣше сж щ ото 
безгрижие. Лѣтовницитѣ лежаха подъ своитѣ пъстри 
палатки по брѣга или се кж пѣха, децата пускаха 
хвърчила, предъ кафенетата младитѣ танцуваха. 
Всички нации се бѣха събрали тукъ , чуваше се 
особено много да се говори нѣмски, защ ото, както 
всѣка година, близката реинска область пращаше 
своитѣ лѣтни гости най-вече на белгийския брѣгъ. 
Единственото безпокойство идѣше отъ вестникарче- 
тата, които, за да засилятъ продажбата, крещѣха 
високо застрашителнитѣ заглавия на парижкитѣ 
вестници: „Австрия предизвиква Русия“, „Германия 
готви мобилизация". Виждаше се, какъ лицата на 
хората се помрачаватъ, когато купуваха вестници- 
тѣ, ала това траеше само една-две минути. Нали 
познавахме тия дипломатически конфликти отъ  го
дини, тѣ  винаги се изглаждаха блогополучно въ 
последния моментъ, преди да стане съвсемъ се
риозно. Защ о не и тоя пжть ? С ледъ половинъ часъ 
тия сж щ итѣ хора пакъ пляскаха весело изъ водата, 
хвърчилата се издигаха, чайкитѣ подхвръкваха, а 
слънцето се смѣеш е ясно и топло надъ мирната 
страна.

Обаче лош итѣ новини се трупаха и ставаха 
все по-застрашителни. Първо ултиматумътъ на Ав
стрия към ъ Сърбия, уклончивиятъ отговоръ на сж- 
щия, телеграми между монарситѣ и най после едва
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скриванитѣ мобилизации. Не ме сдърж аш е повече 
въ малкото отстранено мѣсто. Всѣки день отивахъ 
съ  електрическата желѣзница въ Остенде, за да 
б ъ д а  по близо до новииитѣ, които ставаха все по- 
лоши. Още се къпѣха хората, още бѣха пълни хо- 
телитѣ, още се тълпѣха по плажа бъбрещи, засмѣ- 
ии лѣтовници. Ала за пръвъ п ъ ть  между всичко 
това се вмъкна нѣщо ново. И зведнажъ се появиха 
белгийски войници, които иначе никога не се показ
ваха на плажа, картечници въ малки колички се 
докараха отъ впрегнати кучета — една особеность 
на белгийската войска.

С едѣхъ веднажъ съ  нѣколко белгийски прия
тели въ едно кафене, единъ младъ художникъ 
и поета Кромелинкъ. Бѣхме прекарали следобѣда 
при Д ж емсъ Енсоръ, най-великия модеренъ белгий
ски художникъ, единь много страненъ затворенъ 
пустинникъ, който се гордѣеше много повече съ  
лошитѣ дребни полки и валсове, които компонира- 
ше за военнитѣ музики, отколкото съ  своитѣ фанта
стични платна, нахвърлени въ блестящи багри. Бѣ
ше ни показалъ своитѣ произведения, всъщ ность 
много неохотно, защ ото го безпокоеше мисъльта, 
че нѣкой може да му откупи нѣкое огъ  тѣхъ. Не
говата мечта бѣше, както приятелитѣ съ  см ѣхъ ми 
разказаха, да може да ги продаде много скъпо, но 
същ евремено да ги задържи, понеже държ еш е с ъ 
що така алчно на паритѣ, както на всѣко отъ свои
тѣ  произведения. Всѣкога, когато дадѣш е нѣкое 
платно, биваше за два три дена отчаянъ. Тоя гениа- 
леиъ Харпагонъ ни развесели съ  своитѣ странности 
и когато край насъ мина една група войници съ  во 
зена' отъ  кучета картечница, единъ отъ масата ни 
стана и погали кучето, за голѣмъ ядъ на придру
жаващия офицеръ, който се страхуваше, че чрезъ 
тая милувка на воененъ обектъ би могло да се увре
ди достойнството на една военна институция. „За 
какво е това глупаво маршируване нагоре-надолу",
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изръмжа единъ отъ групата ни, другъ обаче възра
зи възбудено: „Трѣбва да се взематъ мѣрки. Го
вори се, че въ случай на война нѣмцитѣ ще искатъ 
да нахлуятъ презъ насъ.* „И зклю чено!“ казахъ азъ 
съ  най искрено убеждение, понеже въ стария свѣтъ 
още вѣрвахме въ свегостьта на договоритѣ. „Ако 
стане нѣщо и Франция и Германия се унищ ожатъ 
до последния човѣкъ, то вие белгийцитѣ ще си 
останете непокжтнати.“ Обаче нашиятъ песимистъ 
не се убеди. Сигурио има причина, каза той, дето 
въ Белгия се взематъ такива мѣрки. Преди години 
още били подушили нѣкакъвъ таенъ планъ на гер
манския генераленъ щабъ, да се нахлуе презъ Б ел
гия въ случай на нападение върху Франция, въпрѣ
ки всички договори. Обаче и азъ  .не отстлпвахъ . 
Струваше ми се съвсемъ абсурдно, че, докато хи
ляди и хиляди нѣмци се наслаж даватъ ту къ  весело 
и безгрижно отъ  гостоприемството на тая малка, 
ненамѣсена страна, нѣкаква армия да стои готова 
за нахлуване на границата. „Глупости!“ казахъ азъ. 
„Тукъ на тоя фенеръ бихте могли да ме обесите, 
ако германцитѣ наелѣзатъ въ Белгия.“ И днесъ още 
трѣбва да благодаря на приятелитѣ си, че не се за
ловиха за думитѣ ми.

Но после дойдоха най-последнитѣ критични 
юлски дни и всѣки часъ носѣше новина, която про
тиворечеше на предидущата — телеграми на кайзеръ 
Вилхелмъ до руския царь, на царя до кайзера, обя
вяването на война отъ  Австрия на Сърбия, убий
ството на Ж оресъ. Чувствувахме, че става сериозно. 
Единъ студенъ вѣтъръ  повѣ по брѣга и го измете. 
По хиляди хората напущаха хотелитѣ, влаковетѣ се 
вземаха съ  пристжпъ, дори и най-вѣрующитѣ поч
наха бързо да стѣ гатъ  куфаритѣ си. И азъ  си анга- 
жирахъ билетъ, щомъ се научихъ за обявяването 
на война между Австрия и Сърбия, и наистина вре
ме бѣше. Защ ото тоя Остенде-експресъ бѣш е по
следния, който тръгна отъ  Белгия за Германия.
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Стояхме по ходницитѣ възбудени и изпълнени съ  
нетърпение, всички говорѣха. Никой не можеше да 
седи спокойно или да чете, на всѣка гара се впу- 
щахме навънъ, за да получимъ прѣсни новини, из
пълнени съ  тайна надежда, че нѣкоя решителна 
ржка ще може още да дръпне назадъ освободената 
отъ  окови еждба. Все още не вѣрвахме въ войната 
И още по-малко въ нахлуване въ Белгия, не мо
жехме да го повѣрваме, понеже не искахме да вѣр- 
ваме въ такова безумие. Влакътъ постепенно се при
ближаваше към ъ границата, минахме Вервие, бел
гийската гранична гара. Нѣмски желѣзничари се 
качиха въ влака, следъ  десеть минути щѣхме да 
бждемъ на нѣмска земя.

Обаче на половината пжть към ъ Хербесталъ, 
първата нѣмска станция, влакътъ внезапно спрѣ 
всрѣдъ полето. Ние се втурнахме към ъ прозорцитѣ. 
Какво бѣ станало ? И въ тъмнината видѣхъ, че 
идатъ насреща ни единъ следъ другъ  товарни влако
ве, открити вагони, забулени съ  платнища, подъ 
които неясно ми се стори, че разпознавамъ формитѣ 
на орждия. С ърдцето ми спрѣ. Това трѣбва да с 
предниятъ маршъ на германската армия. Но може 
би, утеш авахъ се азъ, е само предпазна мѣрка, само 
заплаха съ  мобилизация, а не самата мобилизация. 
Въ часове на опасность волята, още веднаж ъ да 
се надѣваш ъ, става великански голѣма. Най-после 
се даде знака „Пжть свободенъ“, наш иятъ влакъ 
се раздвижи и влѣзе въ гара Хербесталъ. Азъ ско- 
чихъ долу да купя вестници и да науча нѣщо. 
Обаче гарата бѣш е заета отъ  войска. Когато по- 
искяхъ да влѣза въ чакалнята, предъ затворената 
врата стоеш е единъ строгъ бѣлобрадъ чиновникъ 
— никой не бивало да влиза въ гарата. Обаче вече 
бѣхъ  успѣлъ да чуя задъ  грижливо забуленитѣ 
стъкла на вратата леко подрънквано на саби и 
тракане на приклади. Никакво съмнение, страхотно 
То реч? се извършващо, иѣмско нашествие въ Бел-
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п-я противъ всички у ст а в ц  па международното пра- 
‘го. И зтръпналъ се качихъ пакъ въ влака и продъл- 
жихъ п ътя  си назадъ към ъ Австрия. Сега вече 
нѣмашс никакво съмнение: отивахъ право към ъ 

.войната.

На следната сутринь въ Австрия. На всѣка 
гара бѣха разлепени обявитѣ, които възвестяваха 
общата мобилизация. Влаковстѣ се пълнѣха съ  току 
що свикани новобранци, знамена се вѣеха, музика 
кънтѣш е, въ Виена нимѣрихъ цѣлия градъ въ опия
нение. П ървата уплаха отъ войната, която никой не 
искаше, нито народитѣ, нито правителството, тая 
война, която се бѣ  изплъзнала изъ несръчнитѣ р ъ 
це на дипломатитѣ противъ собственото" имъ намѣ- 
рение, докато още тѣ  само играеха и блъфираха 
съ  нея, сега се бѣ превърнала въ внезапенъ енгу- 
сиазъмъ. По улицитѣ се образуваха шествия, мла 
дитѣ войници маршируваха триумфално, лицата имъ 
свѣтѣха, понеже около тѣ хъ  ликуваха, тѣ, дребнитѣ 
хорица на всѣкидневието, които досега никой не 
бѣ  поглеждалъ, сега се чествуваха, знамена и ленти 
се развѣваха, музика се разнасяше.

Д а отдамъ честь иа истината, трѣбва да при
зная, че въ тоя подемъ на маситѣ имаше нѣщо ве
личаво, увлѣкателно и дори съблазнително, отъ  
което човѣкъ не можеше да убѣгне. Въпрѣки всич
ката ми омраза и отвращение отъ  войната, не бихъ 
нскалъ да съм ъ лишенъ отъ спомена за тия дни. 
Както никога досега, тия хиляди и стотици хиляди 
люде чувствуваха това, което по би трѣбвало да 
чувствуватъ въ м и ра: че с ъ  свързани единъ съ  
другъ, че с ъ  едно. Единъ градъ отъ два ми
лиона, една страна отъ почти петдесеть милиона 
сега чувствуваха, че преживѣватъ задружно свѣ- 
товна история, единъ мигъ, кой го никога не ще се 
върне и че всѣки е призованъ, да хвтрли своето 
нищожно азъ  въ тая нажежена маса, за да сс нре-
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чисти тамъ отъ  всѣко себелюбие. Всички съсловни, 
езикови, класови и религиозни различия бѣха за тоя 
едничъкъ мигъ удавени отъ  бликналото чувство на 
братство. Чужди хора си заговаряха по улицата, 
хора, които години наредъ се бѣха отбѣгвали, си 
стискаха ржка, навсѣкжде се виждаха оживени ли
ца. Всѣки единъ преживѣваше нѣкакво повишение 
на своето азъ, не бѣш е вече по-раншния изолиранъ 
човѣкъ, а вглобенъ въ една маса. Той бѣш е народъ, 
а неговата личность, неговата иначе незабелязана 
личность бѣ добила смисълъ. Д ребниятъ [пощенски 
ч шовникъ, който иначе отъ  рано до късно презъ 
нощьта сортираше писма, все сортираше, непрекжс- 
нато сортираше отъ  понедѣлннкъ до ежбота, пи- 
сарьтъ, обущ арьтъ, тѣ  всичкитѣ имаха сега извед- 
нажъ нѣкаква нова, роиантичиа възможность въ 
своя животъ — можеха да станатъ герои, и всѣки, 
който носѣше униформа, бѣ вече чествуванъ отъ 
женитѣ, и останалитѣ дома вече предварително го 
поздравяваха съ  това романтично име. Тѣ призна
ваха неведомата сила, която ги издигаше отъ тѣх- 
ното всѣкидневие; дори скръбьта на майкитѣ, стрз- 
х ътъ  на женитѣ се срамуваха да проявятъ въ тия 
часове на първия приливъ своето все пакъ твърде 
естествено чувство. М оже би, въ това опиянение 
бѣ намѣсена и друга, по-дълбока тайнствена сила. 
Тъй мощио, тъй внезапно рукна тая вълна надъ хо
рата, че облѣ ст> пѣна повръхностьта, увлѣче на
горе тъмнитѣ, несъзнателни праинстинкти и нагони 
на човѣка животно —  това, което Фройдъ, знаейки, 
наричаше „неохота към ъ културата“ — желанието, 
да се отскубнатъ веднажъ отъ буржоазния свѣтъ 
на законитѣ и параграфитѣ и да оставятъ да се 
набѣснѣятъ нъреичнитѣ инстинкти на кръвьта. М о
же би, и тия тъмни сили имаха своя дѣ лъ  въ буй
ното опиянение, въ което се смѣсваш е всичко — 
алкохолъ и готовность за жертви, ж аж да за прик
лючения и чиста вѣра, старата магия на знамената



256 СВЪТЪТЪ ОТЪ ВЧЕРА

и [патриотичнитѣ думи — това страшно, съ  думи 
едва описуемо опиянение на милиони, което за единъ 
даденъ мигъ даде на най голѣмия престъпникъ на 
нашето време буенъ, почти пленителенъ замахъ.

Днешното поколѣние, което е видѣло само из
бухването на втората свѣтовна война, се запитва, 
може би, защ о н и е  не преживѣхме това ? Защ о въ 
1939 г. не пламнаха маситѣ въ съ щ ото  въодуш е- 
вение, както въ 1914 г. ? Защ о се подчиниха на зова 
само решено и сериозно, въ мълчание и фанатизъмъ ? 
Не се ли отнасяше до същ ото, всъщ ность и до мно
го повече, до по-свето, по висшо въ тая сегашна 
война, която бѣ  война на идеи, а не само война за 
граници и колонии?

О гговорътъ е простъ : защото свѣ тъ тъ  отъ 1939 
г. не разполагаше вече съ  толкова детски-наивна до- 
вѣрчивость като онази отъ  1914 г. Тогава народътъ 
вѣрваше, безъ да мисли, на своитѣ авторитети; ни
кой въ Австрия не би дръзналъ да помисли, че об- 
щопочитаниятъ бащ а на страната си, императоръ 
Францъ Иосифъ, би призовалъ презъ осемдесеть и 
четвъртата си година своя народъ към ъ борба, безъ 
най-крайна принуда, би изискалъ кървавата жертва, 
ако мирътъ на империята не бѣш е застраш енъ отъ 
зли, коварни, престъпни врагове. Нѣмцитѣ пъкъ б ѣ 
ха прочели телеграмитѣ на своя кайзеръ до руския 
царь, съ  които той се борѣше за мира ; почить предъ 
*Г орн итѣ \ предъ министритѣ, дипломатитѣ и т ѣ х 
ното усмотрение, тѣхната честность въодуш евява
ше още простосмъртнитѣ. Ако се стигна до война, 
то това можа да стане само противъ волята на соб- 
ствснитѣ имъ държ авници; тѣ  сами не можеха да 
иматъ никаква вина, никой въ цѣлата страна нѣма- 
ше ни"най-малката вина. Значи оттатъкъ, въ друга 
страна трѣбва да с ъ  престъпницитѣ, подстрекате- 
литѣ, ние посегнахме към ъ оръж ие само за отбра
на, отбрана противъ единъ цодълъ, коваренъ не*
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приятель, който безъ  причина „нападна мирната 
Австрия и Германия. Въ 1939 г. обаче, тая почти ре
лигиозна вѣра въ честностьта или поне въ способ
н о с т т а  на собстаеното правителство бѣ изчезнала 
въ цѣла Европа Презираха дипломацията, откакъ 
съ  огорчение видѣха възмож ноститѣ за единъ тра- 
енъ м и р ъ ; народитѣ си спомняха твърде ясно, кахъ 
безсрамно ги бѣха мамили съ обещания за разо р ъ ж а
ване и премахване на тайната дипломация. В с ъ щ н о с т  
въ 1939 г. никой отъ държавницигѣ не се ползуваше- 
съ почить, никой вѣрую щъ ие имъповѣряваш е своята 
съдба. Най дребниять уличенъ работникъ въ Фран
ция се подиграваше съ  Даладие, въ Англия бѣ из
чезнало — отъ М#>нхенъ часамъ — псѣко довѣряе 
въ далекогледството на Чемберленъ, въ Италия и 
Германия маситѣ гледаха изпълнени съ  страхъ на 
Мусолини и Х и тлеръ : на к ъ д е  ще ни закара ? Не 
можехме, наистина, да се противимъ, отнасяше се до 
отечеството, и войницнтѣ взеха пушкитѣ, женитѣ 
оставиха децата си да тръгнатъ, обаче не както нѣ
кога, съ  ненарушимата вѣра, че жертвата е неизбѣж- 
на. Подчиниха се, обаче не ликуваха. Отидоха на 
фронта, обаче не мечтаеха да б ъ д атъ  герои ; и н а 
родитѣ и отдѣлкиягъ чувствуваха, че с ъ  жертва 
или на земна, политическа лудость или на пѣкаква 
непонятна и зла съдбозна сила.

А после — какво знаеха въ 1914 г., следъ 
почти половинъ вѣ къ  миръ, широкитѣ маси за вой 
ната? Тѣ не я познаваха, едва бѣха помислили за 
нея, за тѣ хъ  тя бѣш е легенда и тъкмо отдалече
н о с т т а  я бѣ  направила героична и романтичка. Тѣ 
все още я виждаха огъ  перспективата иа учебни 
цитѣ и картинитѣ изъ музеитѣ: бслѣпителни конни 
атаки въ блестящи униформи, смъртоносния кур- 
ш умъ право въ сърдцето, цѣлиятъ ' походъ побе- 
денъ маршъ — „по Коледа сме си пакъ дома", ви
каха презъ августъ 1914 новобранцитѣ засмѣно на

17
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майкитѣ си. Кой изъ села и градове си спомняше 
още за истинската война ? Само нѣкой и другъ  ста- 
рецъ, който въ 1866 г. се бѣ  сражавалъ срещ у Пру
сия, сегашния съюзникъ, и каква бърза, безкръв
на, далечна война била тя, походъ само за три сед 
мици, безъ много жертви, свърш енъ, преди още чо
вѣкъ да е поелъ д ъ х ъ ! Н ѣкакъвъ бръзъ  излетъ въ 
романтичното; буйно, мъж ествено приключение — 
така се рисуваше войната отъ  1914 г. въ въображ е
нието на простия човѣкъ, а младеж итѣ дори искре
но се боеха, че може да пропуснатъ чудно въз
будителното, тласкаха се поради това към ъ знаме
ната, ликуваха и пѣеха въ влаковетѣ, че отиватъ на 
касапница, трѣскаво течеше червената кървава въ л 
на презъ цѣлата империя. Поколѣнието отъ  1939 г. 
обаче познаваше войната, не се мамѣше вече, знае
ше, че не е романтична, а варварска, знаеше, че тя 
ще трае години и години, една ужасна педя време, 
знаеше, че войникътъ не се хвърля, накиченъ съ 
дъбови  листа и съ  ленти, срещу врага, но виси 
въш кавъ полум ъртъвъ отъ  ж аж да по седмици въ 
окопи и землянки, че може да б ъ д е  разкъсанъ  и 
осакатенъ отъ  далечината, безъ да е видѣлъ нѣко
га врага съ  очитѣ си. Познавахме войната предва
рително, отъ  кината знаехме новитѣ сатаиински 
унищ ожителни технически срѣдства, знаехме, че ги 
гантскитѣ танкове по п ъ тя  си смачкватъ раненитѣ, 
а самолети разкъсватъ  жени и деца въ леглата имъ, 
знаехме, че една свѣтовиа война въ 1939 г., благо
дарение на своята бездуш на машинация, ще б ъ д е  
хиляди п ъти  по подла, по-звѣрекз, по-безчовѣчна отъ 
всички по раншни войни на човѣчеството. Нито единъ 
отъ  поколѣнието отъ  1939 г. не вѣрваше въ една 
отъ  Бога желана справедливость на войната, дори 
и по-лош о: не вѣрвахме вече въ справедливостьта 
и трайностьта на мира, който трѣбва да се извоюва. 
Защ ото много ясно си спомняхме още за всички 
разочарования, които бѣ донесла последната: обед-
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няваие вмѣсто обогатяване, озлобение вмѣсто у с 
покоение, гладъ, обезценяване на паритѣ, бунтове, 
загуба на граж данската свобода, заробване отъ  д ъ р 
жавата, несигурность, която рушеше нервитѣ, недо- 
вѣрие на всички спроти всички.

Това създаде разликата. Войната отъ  1939 г. 
имаше духовенъ смисълъ, отнасяше се за свобо
дата. за съхранението на едно морално благо, а да 
сс боришъ за нѣкакъвъ смисълъ те прави твърдъ 
и решенъ. Войната отъ  1914 г. напротивъ не знаеше 
нищо за дейстеителноститѣ, служеш е само на н ѣ 
какъвъ блѣаъ, на мечтата за по добъръ, миролю- 
биаъ и справедливъ свѣтъ. А само блѣнътъ, не 
обаче и знанието, праву човѣка щастливъ. Затова 
отиваха, затова ликуваха тогава жертвитѣ, затова 
тичаха опиянени към ъ касапницата, увѣнчани съ 
цзѣтя и съ  джбови листа по шлемоветѣ, а ули- 
цитѣ ехтѣха и свѣтѣха като при праздненство.

Азъ самиятъ не се подадохъ на това внезап
но патриотично опиянение не отъ  нѣкаква трезве- 
ность или ясновидство, но поради досегаш ната фор
ма на живота ми. Д ва дена преди това бѣхъ още 
въ „вражеска зем я“, и бѣхъ ималъ възможность 
да се убедя, че голѣмитѣ маси въ Белгия бѣха 
сащ о  тъй миролюбиви и спокойни, както нашитѣ 
собствени хора. Освснъ това, бѣхъ  живѣлъ много 
време космополитично, за ла мога изведнаж ъ да 
намразя единъ свѣтъ, който бѣш е толкова мой, 
както и отечеството ми. О тъ  години насамъ не вѣр- 
вахь на политиката и тъкмо презъ последнитѣ го
дини бѣхъ обсА ж далъ въ безброй разговори съ  
м оитѣфренски и италиански приятели безсмислицата 
на една военна възможность. Така, бѣхъ до изве
стна степень ваксиниранъ съ  недовѣрие противъ 
заразата на патриотичното въодушевение и, при- 
готвенъ както бѣхъ противъ първия пристжпъ на 
треска, останахъ решенъ, да не се разколебая въ
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своето убеждение за н еобходи м остта отъ  европей
ска единность чрезъ една братска свада, докарана 
отъ  несръчни дипломати и брутални индустриалци 
на муниции.

Вътреш но бѣхъ  поради това сигурснъ като 
гражданинъ на свѣта. П о м ъ чн о  бѣш е обаче да на- 
мѣря като гражданинъ на една страна истинското 
си мѣсто. М акаръ че бѣхъ само на тридесеть и две 
години, нѣмахъ засега военни задължения, тъй 
като при всички прегледи бѣхъ  намиранъ все за 
нсгоденъ, на което азъ  още на времето си се бѣхъ 
радвалъ отъ  сърдце. Защ ото това отлагане ми спе
стяваше първо една година, прахосана въ глупава 
военна служба, 1второ, струваше ми се престъпенъ 
анзхронизъмъ, да б ъ д а  упражняванъ въ двадесе
тия вѣкъ да боравишъ съ  оръдия за убийство. 
Истинското държане за човѣкъ съ  моитѣ убе
ждения би било, презъ време на война да се обявк 
за .conscientious ab jector“, което въ Австрия (въ 
противоположность на Англия) се заплашваше съ  
най-тежки наказания и изискваше истинска м ъче
ническа твърдость на душата. Обаче на моята на
тура — не се срамувамъ да призная това — не 
лежи героичното. М оето естествено държ ане въ 
всички опасни положения е било, да ги отбѣгвамъ 
и не само при тоя случай е трѣбвало съ  право да 
приема укора въ  нерешигелность, който въ единъ 
по-раншенъ вѣ къ  тъй често отправяха към ъ моя 
почитанъ учитель Еразъмъ Ротердамски. О гъ  друга 
страна, непоносимо бѣше въ такова едно време да 
чакашъ да те измъкнатъ отъ  твоя ъ г ъ л ъ  и да те 
захвърлятъ на нѣкое мѣсто, дето съвсемъ не под- 
хождаш ъ. Така се поозърнахъ за нѣкаква работа, 
дето все бихъ могълъ да върш а нѣщо, и обстоя
телството, че единъ отъ моитѣ приятели, виешъ 
офицеръ, работѣш е въ военния архивъ, ми даде 
възможность да б ъ д а  назначенъ тамъ. Имаше да 
върш а библиотечна работа, при което бѣха отъ
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полза знанията ми на чужди езици, или да попра- 
вямъ стилистично съобщения, опрсдѣлени за пу
бликация, наистина не нѣкаква славна дейность, 
както доброволно признавамъ, но все пакъ една, 
която на мене лично се струваш е по-подходяща, 
отколкото да разпоря съ  щ икъ червата на нѣкой 
руски селянинъ. Важното за мене бѣше, че ми оста
ваше следъ тая уморителна служ ба време за оная 
друга служба, която ми бѣш е най-важиа въ тая 
война, а именно бждещ ето разбирателство.

По-тежко, отколкото като служба, се оказа 
моето мѣс.то вжтре въ моя приятелски кржжецъ. 
Нешколувани европейски, повечето отъ  нашитѣ 
поети живѣеха въ нѣмския крж гозоръ и мислѣха, 
че най-добре върш атъ своя дѣлъ, като засилватъ 
възторга на маситѣ и подграждатъ мнимата кра
сота на войната съ  поетиченъ апелъ или научни 
идеологии. Почти всички нѣмски поети, начело съ  
Хауптманъ и Демелъ, се мислѣхя задължени, както 
въ прагермакско време, да въодуш евяватъ като 
барди борцитѣ съ  пѣсни и заклинания. Въ купове 
се изливаха стихове за война и победа, нуж да и 
смърть, писателитѣ се заклеваха тържествено, ни
кога да нѣматъ нѣкаква културна обшность съ  
французи или англичани, дори нѣщо повече: отри
чаха изведнажъ, че нѣкога е имало английска и 
френска култура. Всичко такова било иищожно й 
безъ  стойность въ сравнение съ  нѣмския крзвъ, 
нѣмското изкуство и нѣмския характеръ. Още по- 
дзлечъ отиваха ученитѣ. Философитѣ не знаеха 
друга мждрость, освенъ да обявятъ войчата за „сто 
манена баня“, която благотворно запазва силнтѣ на 
нзродитѣ отъ  отпуснатость. Н аредъ съ  тѣ хъ  се 
явиха лѣкаритѣ, които тъй прекалено славѣха свои
тѣ  протези, че човѣкъ дори му се поискваше ла 
даде да му отрѣж атъ  крака, за да го замѣни съ  
изкуственъ, СвещсницитЬ о т ъ  всички вѣроизповѣ-

1 S "
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дания съ щ о не искаха дз останатъ назадѣ и сл щ о  
подеха пѣсеньта; понѣкога човѣкъ' можеше да по
мисли, че слуша да бѣснѣе нѣкаква орда отъ по- 
лудѣли, и все пакъ, тия м ъж е бѣха същ итѣ, отъ 
чийто разумъ, чието изкуство, чисто човѣччо дър 
жане ние още преди мессцъ, пред» седмица сс 
възхищавахме.

Най поразителното въ това безумие бѣше, че 
повечето отъ  тия м ъж е бѣха честни. Повечето бѣха 
вече стари или тѣлесно негодни, за да служ атъ въ 
войската и мислѣха, че с ъ  задължени да помог- 
натъ съ  нѣщо. Каквото бѣха създали, дълж аха на 
езика и на народа. Тзка искаха да служ атъ  иа свся 
народъ чрезъ езика и да му каж атъ това, което 
той самъ искаше да чуе, а именно, че правото въ 
тая борба е единствено на негова страна, че Гер
мания ше победи и неприятелитѣ ще б ъ д а т ъ  по- 
зорно сразени. Тѣ ни най малко не подозираха, чс 
съ  това измѣнятъ истинската мисия на поета, да 
б ъ д е  закрилпикъ и бранитель на общ очовѣш кото 
у човѣка. Мнозина, наистина, скоро почувствуваха 
горчивия вкусъ на погнусата отъ  собственитѣ си 
слова, когато се размина омаята иа първия възторгъ. 
Обаче въ ония първи месеци най-много се слушаше 
който най буйно бѣснѣеш е, и така тѣ  пѣсха и кре- 
щ ѣха отсамъ и оттатъ къ  въ дивашки хоръ.

Най типичниятъ и най потресенъ случай на та 
къ въ  честенъ и същ евременно безуменъ екстазъ 
бѣш е за мене тоя на Еристъ Лисауеръ. Познавах:, 
го добре. Той пишеше малки, къ си  и твърди стихо
творения и бѣш е н;.-й добродушииятъ човѣкъ, какъв
то би могло да има Д несъ още си спомнямъ, какъ 
трѣбваш е да си прехапя устнитѣ, за ла скрия усмив 
сата си, когато той ме посети за пръвъ нъть. Бѣхъ 
си представялъ тоя лирикъ като строено, косте 
ливъ младеж ъ споредъ неговитѣ нѣмски, стегнати 
стихове, които търсѣха въ всичко май крайна пеете- 
лпвость. В ь стаята ми обаче се вмъква едпо пъл
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ничко човѣче, дебело като буре, съ  добродушно 
лице надъ двойна гуша, разпѣнено отъ самодовол
ство и усърдие, препъващо се въ говора, и нищо 
не можеше да го спре, да не цитира и рецитира 
постоянно своитѣ стихове. Обаче съ  всичкитѣ му 
смѣшни страни човѣкъ не може да не го обикне, 
понеже бѣше сърдеченъ, добъръ  другарь, честеиъ 
и почти демонично отдаденъ на своето изкуство.

Той произлизаше отъ заможно германско се 
мейство, бѣше добилъ възпитанието си въ гимна
зията Фридрихъ Вилхелмъ въ Берлинъ и бѣш е най- 
прускиятъ или най пруски асимилираииятъ евреинъ, 
когото познавахъ. Не говорѣше никакъвъ другъ 
езикъ, никога не бѣш е излизалъ вънъ отъ Герма
ния, която бѣш е за него свѣтътъ, и колкото по- 
нѣмско бѣше нѣкое нѣщо, толкова повече го въоду
шевяваше. Й оркъ и Лю теръ и Щ айнъ бѣха него- 
витѣ герои, нѣмската освободителна война най лю 
бимата му тема, Бахъ неговиятъ музикаленъ богъ, 
той го свирѣше чудесно въпрѣки къ си тѣ  си, дебе
ли и меки пръсти. Никой не познаваше по добре 
нфмската лирика, никой не бѣш е по влюбенъ, по- 
омагьосанъ въ нѣмския езикъ —  като много евреи, 
чиито семейства бѣха влѣзли по късно въ нѣмската 
култура, той повече вѣрваше въ Германия, откол
кото най-вѣрующиятъ германецъ. Когато избухна 
войната, неговата първа работа бѣше, да се затече 
въ казармата, за да се запише доброволецъ. Мога 
да си представя смѣха на фелдфебелитѣ и ефрей- 
торитѣ, когато тая дебела маса се бѣ  изкачила лъх
тейки по стълбитѣ. Веднага го отпратиха. Л исаеуръ 
бѣ отчаянъ, но като другитѣ поиска да служи на 
Германия поне съ  поезия. За  него всичко, което пи
шеха нѣмскитѣ вестници и съобщ аваше нѣмскиятъ 
воененъ бюлетинъ, бѣш е чиста истина. Неговата 
страна бѣш е нападната отъ  най-лошиятъ престъп- 
иикъ, тъкмо какго бѣ инсцснирала това Вилхелм- 
щрасе, бѣш е онзи коваренъ лордъ Грей, англий-
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скиятъ министъръ на външнитѣ работи. Той даде 
изразъ на чувството, че Англия е главниятъ винов- 
никъ спрямо Германия и на тая война въ една „Пѣ- 
сень на омразата към ъ Англия“, едно стихотворе
ние — нѣмамъ го предъ себе си — което въ твър
ди, къ со  отмѣрени изразителни стихове въздигаше 
омразата среш у Англия до вѣчиата клетва, ла не 
се прости на Англия никога нейното „престъпление“. 
За нещастие, скоро стана явно, колко лесно е да се 
работи c/ь  омраза — тоя тлъстъ , заслѣпенъ, дре- 
бенъ евреинъ превари Хитлеровия примѣръ. Стихо
творението падна като бомба въ муниционенъ ла- 
геръ. М оже би, никога нѣкое друго, нито дори 
„Стражата на Рейнъ* не се е разпространявало така 
бързо, както тая „Пѣсень на омразата противъ Ан
глия“. Кайзерътъ бѣ възхитенъ и даде на Лисауеръ 
ордена на Червения Орелъ, стихотворението се пре
печата въ всички вестници, учитслитѣ го четѣха иа 
децата въ училищата, сфлцеритѣ на войницитѣ, до
като всички го научиха наизустъ. Но не стягаше 
това. М алкото стихотворение се компонира, разши
риха го въ хоръ, изпълняваха го въ театритѣ ; ме
ж ду седемдесеттѣ милиона нѣмци скоро нѣмаше 
нито единъ единственъ, който да не го знае на
изустъ отъ първия редъ до последния, а скоро го 
запозна — наистина съ по-малко възторгъ — и цѣ- 
лиятъ соѣтъ. За една нощь Ернстъ Л исауеръ спе
чели най-пламенната слава, която нѣкой поетъ бѣ 
придобилъ въ тая война, слава, наистина, която по
сле го парѣше като ризата на Деянира. Защ о то еява 
се свърш и войната, търговцитѣ пакъ затърсиха да 
търгуватъ , а политицитѣ се м ъчеха честно да по- 
стигнатъ разбирателство, и се направи всичко, за 
да се отрече това стихотворение, което искаше вѣч- 
па вргж аа към ъ Англия. За да свалягъ  вината отъ  
себе си, приковаха на позорния стълбъ  бедния 
Лисауеръ като единственъ виновникъ за безумната 
истерия иа омразата, която въ действителность всич
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ки до последния презъ 1914 г. сподѣляха. Въ 1919 г. 
всички остентативно се отвръщ аха отъ  тогова, ко 
гото въ 1914 бѣха чествували. Вестницитѣ не печата
ха вече неговитѣ стихотворения, когато се появѣ- 
ше между другаритѣ, настъпваш е смутено мълча
ние. О тъ Германия, към ъ която бѣ привързанъ съ  
всѣка клетка на своето сърдце, изоставениятъ бѣ 
прогоиенъ отъ Хитлеръ и умрѣ забравенъ, трагич- 
на жертва на това едничко стихотворение, което го 
бѣ издигнало толкова високо, за да го разбие тол
кова дълбоко.

Като Л исауеръ бѣха всички. Тѣ чувствуваха 
честно и мислѣха, че постъпватъ честно, тия поети и 
професори, тия внезапни патриоти. Не отричамъ то
ва. Обаче следъ  най-късо време стана ясно, каква 
страшна пакость бѣха направили тѣ  съ  своята про
славя на войната и съ  своитѣ оргии на омраза. 
Вь 1914 г. всички народи и безъ това се на
мираха въ нѣкакво състояние иа свръхраздразни- 
телность; и най лош иятъ слухъ се превръщаше 
веднага въ истина, най абсурдната клевета се вѣр- 
ваше. По дузини хората се кълнѣха, че с ъ  виждали 
съ собственитѣ си очи, само предъ избухването на 
войната, натоварени съ  злато автомобили да оти- 
ватъ отъ  Франция към ъ Гусия; приказкитѣ за из- 
бодснитѣ очи и отрѣзаиитѣ ръце, които при всѣка 
война се явяваха бързо още на третия или четвър
тия день, пълнѣха вестницитѣ. Ахъ, всички тия, 
които разнасяха тия лъжи, не знаеха, че техниката, 
да се обвинява неприятелския войникъ въ всѣка 
жестокость, принадлежи съ щ о  тъй към ъ военния 
материалъ, както мунициитѣ и самолетитѣ, и че 
при всѣка пойна тѣ  се изваж датъ редовно веднага, 
презъ първитѣ дни, о тъ  складоветѣ. Войната не 
може да се съгласува съ  разумъ и сп раведливост. 
Тя се нуждае отъ  повишено състояние на чувство
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то, отъ еятусиазъм ъ за собствената кауза и омраз а 
към ъ противника.

Присъщ о на човѣш ката природа е, силнитѣ 
чувства да не се продълж аватъ безкрайно, нито въ 
отдѣлния индивидъ, нито у народа, и това се знае 
отъ  военната организация. Затова тя се нуж дае отъ 
изкуствено насъскване, отъ  възбуда и тая служ ба 
трѣбваш е да върш атъ, съ  чиста или нечиста съвѣсть, 
честно или отъ рутина, интелектуалцитѣ, поетитѣ, 
писателитѣ, журналиститѣ. Тѣ трѣбваш е да биягъ 
барабана на омразата и тѣ го биеха силно, докато 
иа всѣки незаинтересуванъ писнаха уш итѣ и изтръп
на сърдцето. Покорно служ еха тѣ всички, въ Гер
мания, въ Франция, въ Италия, въ Русия, въ Белгия 
на „военната пропаганда“ и съ  това на масовото 
безумие, на масовата ненависть, вмѣсто да се бо- 
рятъ противъ войната.

Последицитѣ бѣха опустошителни. Тогава, ко
гато пропагандата още не се бѣш е изхабила въ 
мира, народитѣ смѣтаха всичко, което се печата, 
въпрѣки хилядократнитѣ разочарования, за вѣрно. 
И така се превърна чистиятъ, хубавъ  ентусиазъмъ 
на първитѣ дни малко по малко въ оргия на най- 
грознитѣ и най глупави чувства. Борѣха се срещу 
Франция и Англия въ Виена и Берлинъ по Ринга и 
по Фридрихщрасе, което бѣш е значително по удоб- 
ио. Френскитѣ, английскитѣ надписи по магазинитѣ 
трѣбваш е да изчезнатъ, дори манастирътъ на „Ан- 
гелскитѣ деви“ трѣбваше да промѣни името си, тъй 
като народътъ се вълнуваше, безъ  да подозира, че 
„ангелски“ произлиза отъ ангели, а не отъ  англо
саксонски. По пликоветѣ за писма почтенитѣ люде 
лепѣха марки или сЛагаха печати съ  надписъ „Го- 
сподь да накаже Англия“, дамитѣ отъ  обществото 
се кълнѣха (и пишеха изъ вестници и списания), че 
никога вече презъ живота еи нѣма да продуматъ 
нито една френска дума, Шексгшръ бѣ прого- 
ненъ отъ  иѣмскитѣ театри, М оцартъ и Bar-
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неръ отъ френгкитѣ и английски концертни зали, 
иѣмскитѣ професори зяяаиха, че Дайте билъ гер- 
манецъ, френскитѣ, че Бетовенъ билъ белгиецъ, 
безъ колебание се реквизираха културни блага отъ  
веприятелекитѣ страни, сякаш ъ бѣха жито или руда. 
Не стига че всѣки деиь хиляди мирчи граждани на 
тия страни се избиваха взаемно по фронтоветѣ, ио 
далеко въ тича хулѢХа и оплюваха взаимно вели- 
китѣ покойници иа неприятелскитѣ страни, които 
вече отъ стотици години лежеха въ своигѣ гро
бове. Заблудата на духоветѣ ставаше все по-аб- 
сурдна. Готвачката, която никога не бѣ излизала 
отъ  своя градъ и отъ  ученическитѣ си години не 
бѣ  вземала атласъ въ р ъ ката  си, вѣрваше, че Ав
стрия не може да живѣе безъ „Санджака“, файтон- 
джиитѣ по улицата спорѣхз, какво обезщетение ще 
се наложи на Австрия, дали петдесеть милиарда или 
сто, безъ да знаятъ колко е единъ милиардъ. Ни
кой градъ, никоя група не останаха пощадени отъ 
тая страхотия истерия. Сеегценицитѣ проповѣдваха 
отъ  олтгрчтѣ, социалдемократитѣ, които само преди 
единъ месецъ клеймѣха милитаризъма като кай го- 
лѣмо престъпление, сега дигаха ш умъ повече отъ 
лругитѣ, за да не б ъ д а т ъ  смѣтани, споредъ думитѣ 
на кайзеръ Вилхелмъ, за „безотечествени“. Тона бѣ 
hie война на едно поколѣние, което не подозираше 
нищо, и тъкмо непохабеното довѣрие на кародитѣ 
въ  едностранната справедливость на тѣхната кауза 
стана най голѣмата опасность.

Презъ тия плрви военни седмипи въ 1914 г. 
постепенно стана невъзможно, да се води съ  нѣкого 
разуменъ разговоръ. Най миролюбивитѣ, нзй-добро- 
душ нитѣ бѣха като пияни отъ кървавитѣ пари. Прия
тели, които бѣхъ знаялъ като решителни индиви
дуалисти. за една нощь се бѣха превърнали въ ф а
натични патриоти, а отъ  патриоти въ ненаситни 
анексионисти. Всѣки разговоръ свършваше съ  глу
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пави фрази, като : „Който не може да мрази, не мо
же истински да обича“, или съ  груби подозрения. 
Другари, съ  които отъ години не бѣхъ се каралъ, 
ме обвиняваха грубо, че не съм ъ билъ вече австри- 
ецъ, трѣбвало да отида въ Франция или Белгия. Д а, 
тѣ  дори загатваха предпазливо, че възгледи, като, 
напримѣръ, че войната била престъпление, трѣбвало 
всъщ ность да се донесатъ на властитѣ, защ ото „по- 
раж енцитѣ“ — хубавата дума току що бѣ  измисле
на въ Франция — били най-голѣмитѣ престъпници 
спрямо отечеството.

Тогава ми остана само едно: да се свия въ 
себе си и да мълча, докато другаритѣ буйствуватъ 
въ треска и бѣснѣятъ. Не бѣш е лесно. Защ ото да 
живѣеш ъ дори въ изгнание — узнахъ това доста- 
тъчно — не тъй  тежко, както да ж ивѣеш ъ самъ 
въ отечеството си. Въ Виена се отчуждихъ отъ 
старигѣ си приятели, да търся нови не бѣш е сега 
време. Единствено съ  Райнеръ Мария Рилке имахъ 
понѣкога по нѣкой разговорь на задушевно разби
ране. Удаде се, да го извикаме на служ ба въ на
шия отстраненъ воененъ архивъ, пооеже той би 
билъ най-невъзможниятъ войникъ съ своитѣ свръх- 
изтънчени нерви, поради които се чувствуваше фи
зически зле отъ  всѣка нечистотия, мирисъ и шумъ. 
Неволно се усмихвамъ, като си го представя съ  
униформа. Едииъ день се почука на вратата ми. Нѣ
какъвъ  войникъ стоеш е колебливо тамъ. Въ след
ния мигъ се уплаш ихъ: Рилке, Райнеръ Мария Рил
ке, преоблѣченъ като воененъ. Изглеждаш е тъй тро
гателно несръченъ, душ енъ отъ яката си, смутенъ 
отъ  мисъльта, че е длъх<енъ да отдаза честь иа 
всѣки офицеръ, като тропва при това съ  ботуш итѣ 
си. И понеже въ своята магическа принуда къмъ 
съвърш енство искаше да изпълнява и тия безсмис
лени формалности на устава, намираше се въ нѣ- 
какво състояние на постоянно смущение. „М разплъ 
съмъ, каза той съ  своя тихъ гласъ, „още отъ все-
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ното училище това облѣкло. Мислѣхъ, че завинаги 
съм ъ се отървалъ отъ  него. А сега пакъ, когато 
съм ъ почти четиридесетгодиш енъ!“ За щастие, на- 
мѣриха се услужливи ржце, за да му помогнатъ, и 
скоро го уволниха, благодарение на медицинския 
прегледъ. Дойде още веднаж ъ да се сбогува — 
вече цивиленъ — влѣзе въ стаята ми тихо, сякаш ъ 
довѣянъ отъ нѣкакъвъ вѣтъръ, и искаше да ми 
благодари още веднажъ, понеже се бѣхъ опиталъ 
чрезъ Роменъ Роланъ да спася конфискуванитѣ му 
въ Парижъ книги. За пръвъ пжть ми се видѣ, че 
не изглежда младъ, като че ли постоянната мисъль 
за уж аситѣ го бѣ вече изтощила. „Въ чужбина“, 
каза той, „да би могло да се замине за чужбина. 
Войната е нѣкакъвъ затворъ.“ После си отиде. П акъ 
останахъ самъ.

С ледъ нѣколко седмици се преселихъ, решенъ 
да избѣгна тая опасна масова психоза, въ едно пред
градие почти на полето, за да почна всрѣдъ война
та моята лична война — борбата противъ измѣната 
на разума спрямо актуалиата масова страсть.
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Само по себе си оттеглянето отъ  свѣта не ми 
помогна никавъ. Атмосферата остана вее така теж 
ка И тъкмо поради това ми стана ясно, че само 
пасивно държане, само неучастие въ тия страшни 
хули среш у неприятеля не е достатъчно. Въ края 
на краищата бѣхъ писатель, имахъ словото и съ 
това дълга, да дамъ изразъ на убежденията си, до
колкото бѣ възможно въ времето на цензурата. 
Нзписахъ една статия, озаглавена „Къмъ приятели- 
тѣ  въ чужди страни“, където , отклонявайки се рЬз- 
ко отъ  фанфаритѣ на другитѣ, правѣхь признание
то, че ще остана вѣренъ на всички приятели въ 
чужбина, макаръ и сега да не с възможна никаква 
връзка, за да заработя при първа възможность 
заедно съ тѣ х ъ  за изграждането на една европей
ска култура. Изпрлтихъ я на най-четения нѣмски 
весгникъ. За моя изненада, „Берлинеръ Т агеблатъ“ 
не се забави да я напечата пеосакатена. Само едно 
едничко изречение — „на когото и да се падне по 
бедата“ — стана жертва на цензурата, понеже то
гава ие бѣш е позволено дори и най-слабото съ м 
нение, че Германия ще излѣзе победителка отъ тая 
война. Но и безъ това ограничение статията ми 
докара иѣколко възмутени писма отъ  свръхпзтрио- 
т и ; не разбирали, какъ вь  такъвъ  единъ часъ чо
вѣкъ можелъ да има нѣщо общо съ  тия подли 
противници. Това нс ме оскърби много. Презъ цѣ- 
лня си животъ никога не съм ъ ималъ намѣрсние, 
да обръщ амъ други към ъ моето убеждение. Д о 
статъчно ми бѣше да го заявя и то да го заявя 
видимо.

Следъ две седмици, азъ  почти бѣхъ забравилъ 
статията си, получихъ едно писмо, снабдено съ
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швейцарска марка и украсено съ  печата на цензу
рата, което по добре известния на мене почеркъ поз
нахъ че е отъ  р ъката на Роменъ Роланъ. Той трѣб- 
ва да бѣ челъ статията ми, понеше пишеше: „Не, 
никога ие ще напусна приятелитѣ си.“ Разбрахъ 
веднага, че нѣколкото реда искаха да направятъ 
опита, дали е възможно да се влѣзв презъ войната 
въ писмена връзка съ единъ австрийски приятель. 
Отговорихъ му веднага О тъ тогава си пишехме 
редозно и тая кореспонденция продължи повече 
отъ  двадесеть и петь години, докато втората война 
— по бруталиа огъ  първата — прекъсна всѣка 
връзка между различнитѣ страни.

Това писмо бѣ единъ отъ нзй щ астлизитѣ мо
менти въ живота м и : като бѣлъ гъ л ъ б ъ  дойде то 
отъ ковчега иа ревналия, тропощъ и бѣснѣещ ъ жи
вотински свѣтъ. Вече не се чувствувахъ саяъ , бѣхъ 
свързааъ  съ  хора, които мпелѣха като мене. По- 
чувствувахъ се засиленъ чрезъ Ролановото духовно 
величие. Защ ото знаехъ презъ границитѣ, какъ чуд- 
но проявява той своята човѣчность Той бѣ намѣ- 
рялъ единствения правъ пъть, който п оетьтъ  въ 
такива времена трѣбва да хване — да не участву
ва въ разрухата и убийството, а да б ъ д е  дееиъ, 
следвайки великия примѣръ на Уолтъ Уитманъ, въ 
дѣлото на помощь и човѣчность. Той живѣеше въ 
Швейцария и бѣ освободенъ поради слабо здраве 
отъ всѣка военна служба. При избухването на вой 
ната се намиралъ въ Ж енева, веднага се поставилъ 
на разположение на „Червения К ръстъ“ и зарабо- 
тилъ тамъ въ препълненитѣ помѣщения день следъ 
день за това величаво дѣло, на което по късно се 
опнтахъ да изразя публична благодарность въ ста
тията си „Сърдцето на Европа“. Следъ кръвопро- 
литнитѣ битки презъ първитѣ седмици всѣка връз
ка бѣ  прекъсната; въ всички страни хората не 
знаеха, дали тѣхниятъ синъ, братъ или бащ а не е 
падналъ, изчезналъ или плененъ, не знаеха, к ъ д е
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да питатъ, защ ото отъ „врага“ не можеха да очак- 
ватъ известие. Тогава Червениятъ К ръстъ пое з а 
дачата, всрѣдъ уж аса и жестокоститѣ, да отнеме 
на хората поне иай-лютата м ъка, страшната неси- 
гурность за съ дб ата  на скъпи хора, като препра- 
uja писмата на пленнидитѣ въ родината имъ. О гъ 
десетки години подготвената организация не бѣ 
очаквала наистина такива размѣри и милионни чи
сла, всѣки день, дори всѣки часъ трѣбваш е да се 
увеличи броятъ на доброволнитѣ помагачи, защ ото 
всѣки часъ мъчително очакване означаваше за близ- 
китѣ вѣчность. Въ края на декемврий 1914 бѣха 
вече натрупани тридесеть хиляди писма, въ музея 
Ратъ  въ Ж енена се бѣха събрали хиляда и двесте 
души, за да се справятъ съ  всѣкидневната поща и 
да й отговарятъ. М ежду тѣхъ  работѣше, вмѣсто да 
върши егоистично своята собствена работа, и най- 
човѣчниятъ между поетитѣ, Роменъ Роланъ.

Но той не бѣ забравилъ и другия свой дългъ, 
дълга на художника, да изрази своето убеждение, 
дори и срещ у съпротивата на своята страна и не
доволството на цѣлия воюващъ свѣтъ. Ощ е презъ 
есеньта 1914 г., когато повечето писатели се над- 
викваха въ омраза и единъ другъ се хулѣха и ха- 
пѣха, той написа оная забележителна изповѣдь 
„Au-dessus de la mel£e“, въ  която се борѣш е про
тивъ духовната омраза между народитѣ и изисква
ше отъ  художника справедливость и човѣчность 
дори и всрѣдъ войната — статия, която в ъ зб у д и , 
мненията като никоя друга въ онова време и по- 
влѣче следъ себе си цѣла литература отъ  за и 
противъ.

Защ ото въ това се състоеш е благотворнага раз
лика на първата свѣтовна война отъ  в то р ата : сло
вото имаше още сила, не бѣш е още смазано отъ  ор 
ганизираната лъжа, отъ  „пропагандата“, хората още се 
вслушваха въ писаното слово, чакаха го. Д окато въ 
1939 г. нито една единствена манифестация на нѣ-
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кой поетъ не даде, нито въ добъръ, нито въ  лошъ 
смисълъ, нито най-малкото въздействие, докато и до 
днесъ никоя книга, никоя брошура, никоя статия, 
никое стихотворение не докосна вжтреш но маситѣ 
и не ги повлия въ тѣхния начинъ да мислятъ, м о
жаха въ 1914 г. четиринадесеттѣ реда на оная „Пѣ- 
сень на ненавистьта“ на Лисауеръ, глупавата мани
фестация на „93 нѣмски интелектуалци“, а отъ д р у 
га страна една статия отъ осемь страници като Ро- 
менъ Ролановата „Au-dessus de la m elee“ или единъ 
романъ като „О гъньтъ“ отъ  Барбюсъ да станатъ 
събития. М оралната съвѣсть на свѣта още не бѣше 
така преуморена и изцедена като днссъ, тя реаги
раше буйно на всѣка явна лъжа, на всѣко наруш е
ние на международното право и хуманностьта съ  
всичката сила на едно вѣковно убеждение. Едно 
правово нарушение, като нахлуването на Германия 
въ неутралната Белгия, което днесъ, откакъ Хит- 
леръ въздигна лъж ата до нѣщо естествено и анти- 
хуманностьта до законъ, едвали би се укорило се
риозно, можеше тогава да развълнува свѣта отъ 
единия му край до другия. Застрелването на болно- 
гледачката Кавелъ, торпедирането на „Лузитания“ 
станаха за Германия по-фатални, отколкото едно из
губено сражение, благодарение на проявата на уни
версално морално възмущение. За поета, за писате
ля не бѣш е поради това съвсемъ безъ изгледи, да 
говори пб онова време, тъй като ухото и душ ата 
още не бѣха удавени отъ  непрестанно бъбреш итѣ 
вълни на радиото; напротизъ, спонтанната манифе
стация на единъ голѣмъ поетъ упражняваше хиля
ди нжти по силно въздействие отъ  всички официал
ни речи на държавницитѣ, защ ото се знаеше, че так 
тически и политечски сж нагодени за даденъ часъ 
и въ най добрия случай съ държ атъ  само половина
та истина. И въ това довѣрие към ъ поета, като 
към ъ най добрия гражданйнъ съ най-чиститѣ мисли

18
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се криеше още безкрайно много довѣрчивость на 
онова, по-късно толкова разочаровано поколѣние. 
Но понеже знаеха за този авторитета на поетитѣ, 
военнитѣ и служ битѣ търсѣха да впрегната всички 
хора съ  духовенъ престижъ въ своята подстрека- 
телска дейность: тѣ  трѣбваш е да обяспяватъ, да 
доказватъ, да потвърждаватъ, да заклинатъ, че всич
ки неправди, всичко зло е струпано на противната 
страна, а всичко право и истинно принадлежи на 
собствената нация. При Роменъ Роланъ това не имъ 
се удаде. Той не съзираше своята задача въ това, 
да засилва задуш ливата отъ  ненависть атмосфера 
съ  всѣкакви подстрекателства, но, напротивъ, да я 
пречиства.

Който прочете двесъ тия осемь страници на про
чутата статия „Au*dessus de la melee*, навѣрно 
не ще може да разбере огромното й въздействие; 
всичко, което Роменъ Роланъ постулира въ нея, и з
разява, когато я четемъ съ  хладенъ, ясенъ умъ, са
мо нѣща, конто сами по себе си се разбиратъ. О б а
че тия думи бѣха изречени тогава въ едно време 
на масова духовна лудость, която днесъ не би м ог
ла да се реконструира. Френскитѣ суперпатриоти 
крещѣха, когато излѣзе тая статия, сякаш ъ бѣха 
похванали нажежено желѣзо. Веднага Роменъ Ро
ланъ бѣ бойкотиранъ отъ най старитѣ си приятели, 
книжаритѣ не смѣеха да излагатъ „Ж анъ Кристофъ“ 
въ витрииитѣ си, военнитѣ власти, които се нуждае
ха отъ  омраза, за да стимулиратъ войницитѣ, вече 
обслж даха мѣрки протнвъ него, заизлизаха една 
следъ друга брошури съ аргументацията: „Какврто 
се дава презъ войната на човѣчеството, се краде 
отъ  отечеството.“ Но както всѣкога, повикътъ само 
доказа, че ударътъ  бѣ  улучилъ направо. Спорътъ 
за поведението на духовния човѣкъ въ войната не 
можеше вече да се спре, ироблемата се постави ие- 
избѣжно предъ всѣки единъ.
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Зл иищо не съжалявамъ повече при тия мои 
спомени, както за това, че нѣмамъ на ржка писмата 
иа Роменъ Роланъ отъ ония години; мисъльта, че 
биха могли въ тоя новъ потопъ да се кзгубять или 
да бж датъ  унищожени, тег.че като отговсркость 
върху мене. Защ ото, колкото и да обичямъ неговата 
творба, смѣтамъ, че е възможио по късно да при- 
числятъ и тѣхъ къмъ най-прекрасното н най-хуман- 
ното, което сж дали нѣкога негониятъ горещ ъ умъ 
и неговото велико сърдце. Съ безмѣрчата потресе- 
ность на една състрадавзщ а душа, съ цѣ.тата мощь 
па безсилната ожесточеность, писани на единъ прпя- 
тель отвж дъ границата, на единъ официаленъ „врагъ“ 
следователно, тѣ  предсгавляватъ, може би, най-убе- 
дителнитѣ морални документи иа едно време, кога
то разбиране значеше огромио силово постижение, 
а вѣрность къмъ собственнтѣ убеждения вече изи
скваш е грандиозиа смѣлость. Скоро отъ нашит ѣ 
приятелекц писма се кристализира едно положител
но предлож ение: Роменъ Роланъ внуши, да се опита, 
дали не могатъ се покани най значитслиитѣ духов
ни водачи- на всички нации на една обша конферен
ция въ Швейцария, за да се дойде до едно по един
но и достойно държане и, може би, дори до соли- 
даренъ позизъ за разбирателство, отпраЕекъ към ъ 
иѣлия свѣтъ. О тъ Ш вейцария той щѣшс дз се на
гърби да покаян да участвуватъ фрснскитѣ и чу
ждестранни интелектуалци, азъ  трѣбваше да сонди- 
рамъ нашитѣ и германскптѣ, доколкото не се бѣха 
копромстирали сами чрезъ язна пропаганда. Веднага 
се заловихъ за работа. Най-видниитъ, иай-ренрезен- 
тативниятъ иѣмски писатель тогава бѣше Герхартъ 
Хауптманъ. За да му улесня съгласието или отказа, 
не се объриахь направо къмъ него, но писахъ на 
нашия общ ъ приятель Валтеръ Ратенау, да понита 
пооѣрнтелно Хауптманъ. Ратенау отказа — дали съ 
или безъ знание на Хауптманъ, не ми е известно, 
— не било още време, да се подготвя духовень
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миръ. С ъ това опитътъ всжщность завърши, понеже 
'Гомасъ М анъ вече стоеше на другия лагеръ и бѣ 
защ итилъ въ статията си върху Фридрихъ Велики 
нѣмското правово становище. Рилке, за когото знаехъ, 
че е на наша страна, странѣш е по принцилъ отъ 
всѣка публична и обща акция, Д емелъ нѣкогашни- 
ятъ  социалистъ, се подписваше въ писмата си съ  
детински патриотична гордость „подноручикъ Д е 
м елъ “, относно Хофмансталъ и Якобъ Васерманъ 
частни разговори бѣха ме уведомили, че на тѣхъ 
не може да се разчита. Така, не можеше да се очзк- 
ва много отъ  нѣмска страна, а Роменъ Роланъ едва 
ли има повече успѣхъ въ Франция. Оше бѣхме въ 
1914, 1915 г., войната бѣш е за хората въ тила още 
много далечъ. Ние останахме сами.

Сами, и все пакъ не съвсемъ сами. Бѣхме ве
че спечелили нѣщо чрезъ нашата кореспонденция ? 
Н ѣколко дузини хора, на които вжтрешно можеше 
да се разчита, и които въ неутралнитѣ и воюващи 
страни мислѣха заедно съ  н асъ ; можехме взаимно 
да си посочваме книги, статии и брошури, осигури
ли бѣхме една кристализацчонна точка, за която 
можеха — отначало колебливо, но после подъ тег 
нещия гнетъ на времето все по-силно — да се за- 
ловятъ нови елементи. Това чувство, че не стоишъ 
съвсемъ въ праздно пространство, ми давзше ку 
раж ъ да пиша по-често статии, за да изведа на 
бѣлъ  день чрезъ отговоритѣ и реакциитѣ всички 
отдѣлни и скрити, които ни съчувствуваха. Имахъ 
на разположение все още голѣмитѣ австрийски и 
германски вестници и чрезъ това важ енъ крж гъ на 
действие, отъ  принципална съпротива на властитѣ 
нѣмаше какво да се боя, тъй като никога не се 
м ѣсѣхъ въ актуално политически въпроси. Подъ 
влиянието на либералистичшш духъ  почитьта предъ 
всичко литературно бѣш е още много голѣма, и ко
гато днесъ препрочитамъ статйитѣ, които тогава 
успѣвахъ да вмъкна въ най четенитѣ вестници, не
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мога да откаж а моето уважение на австрийскитѣ 
военни чиновници за тѣхното издигнато становище. 
М ожехъ всрѣдъ войната да хваля Берта фонъ Сут- 
неръ, основателката на пацифизъма, която бѣ  за
клеймила войната като „престъпление на п рестъ п 
ленията“, и да съобщ авамъ подробно за Барбюсо- 
вия романъ „О гъньтъ“ въ единъ австрийски вест- 
никъ. Трѣбваше, разбира се, да си сгъкмимъ из
вестна техника, за да можемъ да разпространяваме 
всрѣдъ военно време нашитѣ съвсемъ несъвремени 
възгледи. За да представимъ ужаса на войната или 
безразличието на тила, трѣбваш е, разбира се, да го- 
воримъ въ Австрия за страданията на единъ френски 
пехотинецъ, както ги рисуваше романътъ „О гькьтъ“, 
но стотини писма отъ австрийския фронтъ ми по
казваха колко ясно бѣха познали нашитѣ собстве
ната си участь. Или избирахме, за да изрззимъ на
шитѣ убеждения, като срѣдство привидиото взаимно 
нападение. Така, единъ отъ моитѣ френски прияте
ли полемизираше въ „Мегсиге de F rance“ противъ 
моята статия „Къмъ приятелитѣ въ чужди страни“, 
но като го превеждаше въ мнимата полемика до 
последната дума. той благополучие го контрабанди
раше въ Франция, и всѣки тамъ можеше да я про
чете, а това всъщ ность се целѣше. По такъвъ  
начинъ минаваха свѣтлинни знаци, които бѣха само 
разпознавателни сигнали насамъ и нататъкъ. Колко 
биваха разбирани отъ  тия, за които се предназна
чаваха, ми показа по-късно единъ малъкъ епизодъ. 
Когато Италия презъ май 1915 г. обяви война на 
Австрия, своята по-раншна съюзница, у насъ се на
дигна вълна отъ  омраза. Всичко италианско се по- 
хули. Случайно бѣха излѣзли тогава споменитѣ на 
единъ младъ италианецъ отъ  времето на Рисорджк- 
менто на име Карлъ Поерио, който описваше едно 
посещение при Гьоте. Азъ написахъ демонстративно 
една статия „Единъ италианецъ при Гьоте“, за ла 
покажа всрѣдъ крѣсъцитѣ на омразата, чс италиан-
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цитѣ открай еж били въ тѣсна връзка г.ъ нашата 
култура. Понеже книгата имаше предисловъ отъ 
Бснедето Кроче, използувахъ случая, за да посветя 
на Кроче нѣколко думи на най-висша почить. Думи 
на възторгъ отъ единъ италианецъ значеха въ Ав
стрия по време, когато не биваше да се изразява 
никакво признание за нѣкой поетъ или ученъ отъ 
неприятелска страна, разбира се, язиа демонстрация 
и тя се разбра и отвж дъ границитѣ. Кроче, който 
тогава бѣше министъръ въ Италия, ми разказа вед- 
важ ъ по-късно, какъ еаинъ чиновникъ въ мини
стерството, който самъ не знаелъ нѣмски, му съоб- 
щ илъ малко смутено, че въ главния всстникъ на 
неприятеля пишатъ нѣщо противъ него. Защ ото той 
не можалъ да си представи, че може да бжде нѣщо 
друго, освенъ враждебно изявление. Кроче поржчалъ 
да му донесатъ „Нойе Фрайе П ресе“ и билъ отна
чало очуденъ, а после въ най добъръ  смисълъ раз- 
всселснъ, да намѣри вмѣсто това думи иа признание.

Съвсемъ не мисля ла надценявямъ тия малки, 
изолирани опити. Тѣ, разбира се, нс упражниха ни
какво вгздействие на хода на събитията. Обаче иа 
насъ самитѣ, а и на много непознати четци тѣ  по
могнаха, като смекчиха страшната изолираность, д у 
шевното отчаяние, въ които се намираше единъ 
наистина човѣшки чувствуващ ъ човѣкъ на двадесе
тия вѣкъ, и въ които той и днесъ, следъ двадесети 
и петь години, се намира, все тъй безсиленъ, дори, 
боя се, още повече, срещ у свръхсилното. Още то
гава съзнавахъ, че не мога да сваля отъ  себе си 
сжщннския товаръ чрезъ тия малки протести и лов- 
кости и въ мене почна бавно. да добива ферма 
плакътъ за едно съчинение, въ което бихъ могълъ 
да дамъ изразъ не само на отдѣлни подробности, 
а на цѣлото мое становище къмъ времето и наро
да, към ъ войната и катастрофата.

За да мога обаче да представя войната въ
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поетична синтеза, ми липсваше всъщ ность най- 
важ ното : ие я бѣхъ  видѣлъ. С едѣхъ почти година 
вече здраво прикованъ въ  това бюро, а въ неви
дима далечина се извършваше „същ инското“, дей
ствителното, страхотното на войната. Случай да 
отида на фронта ми се бѣ представялъ нѣколко 
пъти, три пъти  ме бѣха канили голѣми вестници 
да отида въ армията като тѣхенъ кореспондентъ. 
Но всѣко описание водѣше следъ себе си задъл
жението, да представя войната е ъ  изключително 
положителенъ и патриотиченъ смисълъ, а азъ  се 
бѣхъ заклела. — и спазихъ тая клетва и ьъ  1940 г. 
— никога да не напиша нито една дума, която да 
потвърждава войната или да унижава нѣкоя друга 
нация. Сега се представи съвсемъ случайно една 
възможность. Голѣмата германо-австрийска офан
зива презъ пролѣтьта въ 1915 г. проби руската 
линия и покори въ едно единствено концентрирано 
напредване Галиция и Полша. Военниятъ архивъ 
искаше да събере за своята библиотека оригина- 
литѣ на всички руски прокламации и обяви въ оку
пираната австрийска область, преди да б ъ д ат ъ  с к ъ 
сани и унищожели. Полковникътъ, който случайно 
познаваше моята техника на събирачъ, ме попита, 
дали искамъ да направя то в а ; азъ, разбира се, вед
нага се съгласихъ, издаде ми се откритъ листъ, 
тъй че можехъ, безъ да завися отъ  нѣкоя особена 
власть или да съм ъ подчиненъ на нѣкоя служба 
или началство, да пътувам ъ съ  всѣки воененъ влакъ 
и да се движа свободно къ д ето  искамъ, което 
доведе до най-странни инциденти. Защ ото не бѣхъ 
офицеръ, а само титуляренъ фелдфебелъ и носѣхъ 
униформа безъ  особени знаци. Когато покажехъ 
моя таинственъ документъ, той възбуждаш е осо
бена почить, защ ото офицеритѣ и чиновницитѣ пред
полагаха, че съм ъ нѣкой преоблѣченъ генералща- 
бенъ офицеръ, или нмамъ нѣкоя друга мистериозна 
поръчка. Тъй като избѣгвахъ офицерскитѣ квар
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тири и слизахъ само въ хотели, имахъ и предим
ството, да стоя вънъ отъ голѣмата машинария и 
да мога да видя, безъ в.одачъ, каквото искахъ 
да видя.

Сжщинското поржчсние, да събирамъ прокла- 
мзцицтѣ, много не ми тежеше. Всѣки пжть, когато 
дойдѣхъ въ единъ отъ ония галицийски градове, 
Тарновъ, Дрохобичъ, Лембергъ, намирахъ на гарата 
нѣколко евреи, така наречекитѣ „фактори“, чието 
занятие бѣше, ла доставятъ всичко, което човѣкъ 
би искалъ да има. Достатъчно бѣш е да кажа на 
единъ отъ тия универсални практици, че искзмъ 
прокламациитѣ и обявитѣ на руската окупационна 
войска, и ф акторътъ се завтичаше като невестулка, 
предаваше по таинственъ начинъ поржчката на ду
зини подфактсри; следъ три часа имахъ, безъ  самъ 
да съм ъ направилъ нито крачка, материала напълно. 
Благодарение на тая образцова организация ми 
оставаше време да видя много работи и наистина 
много видѣхъ. Видѣхъ преди всичко страш нзта ми
зерия на цивилното население, надъ неговитѣ очи 
лежеше още у ж асътъ  отъ преживѣното като нѣ 
каква сѣнка. Видѣхъ неподозираната мизерия на 
евреитѣ, които живѣгха по осемь, по дессть, по 
дванадесеть въ приземни или подземни стаи. Ви
дѣхъ за пръвъ пжть и „неприятеля“. Въ Тарновъ 
срещнахъ първитѣ руски пленници. Тѣ седѣха, огра
дени въ единъ голѣмъ квалратъ, по земята, пушеха 
и бъбрѣха, а двадесетина по-възрастни войници отъ 
ландщурма ги пазѣха, и тѣ  окжсани и мизерни като 
пленницчтѣ, безъ да приличатъ много на гиздавитѣ, 
избръснати и добре облѣчени войници, както у насъ 
ги изобразяваха илюстриранитѣ вестници. Но тая 
стража нѣмаше ни най малко воинствеиъ или дра
коновски характеръ. Пленницитѣ не проявяваха ни
каква наклонность да бѣгатъ, а австрийскитѣ опъл
ченци — желание да сж  строги. Тѣ седѣха дру
гарски съ  пленницитѣ, и еднитѣ и другитѣ се за
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бавляваха извънредно много отъ  това, че не се 
разбиратъ. Размѣняха си цигари, смѣеха се. Елинъ 
тиролски опълченецъ извади о тъ  единъ старъ, мръ- 
сенъ портфейлъ портретитѣ на своята жена и на 
децата си и ги показа на „неприятелитѣ“, които 
единъ следъ другъ  ги разглеждаха, възхищаваха 
се отъ  тѣхъ и съ  пръсти питаха, дали това дете 
е на три или на четири години. Имахъ чувството, 
че тия примитивни, прости люде по правилно чув- 
ствуватъ войната отъ нашитѣ поети и универси
тетски професори: именно като нещастие, което ги 
е връхлетѣло и противъ което не могатъ нищо да 
сторятъ, и че всички, които сж изпаднали въ тая 
беда, сж. одинъ видъ братя. Това познание ме при
дружаваш е утеш ително презъ цѣлото пжтуване край 
резруш^нитѣ градове и ограбени магазини, чиято 
покжщнина лежеше като счупени членове и изтръг
нати черва всрѣдъ улицата. А добре полреденитѣ 
пиви между военнитѣ зони ми даваха надежда, че 
следъ нѣко^ко години разрушенията ще изчсзнатъ. 
Разбира се, тогава не можехъ още да измѣря, че 
тъй бързо, както следата на войната отъ  лицето 
на земята, може да изчезне и спомеяътъ за нейния 
уж асъ отъ  паметьта на хората.

Истински ужасното на войната още не бѣхъ 
срсщ налъ презъ първитѣ дни, но после неговата 
гледка надмина моитѣ най-лоши опасения. Понеже 
не минаваха почти никакви пжтнически влакове, 
тръгнахъ единъ пжть съ  единъ артилерийски, седналъ 
върху едно орждис, другъ пжть съ  единъ отъ ония 
вагони за добитъкъ, въ които хората, наблъскани 
въ най-задушлива миризма, спятъ единъ върху другъ 
смъртно изморени, вече подобни на закланъ доби
тъкъ, докаго влакътъ ги отвежда къмъ касапницата. 
Най страшното, обаче, бѣха санитзрнитѣ вагони, 
които единъ два пжти трѣбваше да използувамъ. 
Ахъ, колко малко приличаха тѣ  на ония добре 
освѣтсни, измити бѣли болнични влакове, въ които
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ерцхерцогинитѣ и дамитѣ отъ  виенското общество 
се фотографираха въ началото на войната като 
болногледачки! Това, което сега съ  трепетъ видѣхъ, 
бѣха обикновени транспортни вагони безъ  прозорци, 
саме съ  едно малко отвърстие за въздухъ, а вътре  
освѣтени съ опушени газови лампи. Примитивни но
силки стоеха една до друга, по тѣ хъ  лежеха ох
кащи, запотени, смъртно бледи хора, които х ъ р 
каха за въздухъ  въ тежкия мирисъ отъ изпражне
ния и йодоформъ. Санитаритѣ не вървѣха, а зали
таха, толкова бѣха изморени, не се виждаше нищо 
отъ  блестящ о бѣлитѣ завивки на снимкитѣ. Покри
ти съ  отдавна пропити съ  кръвь дрипи, хората л е
жеха върху слама или върху твърдитѣ носилки и 
въ  всѣка отъ  тия коли лежаха по двама-трима 
мъртви всрѣдъ умиращитѣ и охкащитѣ. Говорихъ 
съ  лѣкаря, който ми призна, че е само зъболѣ карь 
въ  единъ малъкъ унгарски градъ и отъ  години 
вече не е практикувалъ хирургически. Бѣш е отча- 
янъ. Въ седемь станции билъ телеграф и рал , пред
варително за морфинъ. Но всичко било изразход
вано, нѣмалъ никакъвъ памукъ, никакви материали 
за превръзки за двадесеттѣ  часа до Будапеща. По
моли ме да му помогна, защ ото хората му вече не 
можели да се държ атъ  на крака отъ  умора. К а
къвто бѣхъ несржченъ, опитахъ се да бж да поле- 
зенъ, като на всѣка гара излизахъ и помагахъ, да 
се донесатъ една-две кофи воРда, лоша, мръсна во
да, предназначена всжщность само за локомотива, 
сега обаче прекрасна, за да се поизмиятъ малко 
хората и да се изтрие кръвьта отъ  пода. Войницитѣ, 
които бѣха събрани отъ  всички възможни нацио
налности, бѣха на всичко отгоре и лично затруд
нени чрезъ вавилонското смѣшение на езицитѣ. Ни
то лѣкарьтъ, нито санитаритѣ не разбираха рутен- 
ски или хърватски; единствениятъ, който донейде 
можеше да помогне, бѣш е единъ старъ, бѣлокосъ 
свещ еникъ, който бѣше потресеиъ — сжщо тъй
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както лѣкарь, че не може на намѣри морфштъ — 
задето не може да изпълни светия си д ъ л гГ : лип
свало му масло за последното помазване. П резъ 
цѣлия си животъ не билъ „изпращ алъ“ толкова 
много хора, както презъ тоя единственъ месецъ. 
О тъ  него чухъ, изговорени съ твърдъ, гнѣвенъ 
гласъ, думитѣ, които никога вече не забравихъ: 
„Азъ съм ъ на ш естдссеть и седемь години и много 
съм ъ видѣлъ. Но никога не съмъ см ѣталъ за въз- 
можно такова едио престжплеиие към ъ човѣче- 
ството.“

О и ^  болниченъ влакъ, съ който се врътцахъ, 
стигна рано сутриньта въ Будапеща. Отидохъ вед
нага в ь  единъ хотелъ, за да се наспя преди всичко 
защ ото въ влака единствено мѣсто за седене ми 
бѣш е куфара. Както бѣхъ преуморенъ, спохъ до 
към ъ единадссеть часа, после се облѣкохъ бързо, 
за да закуся. Обаче следъ първитѣ нѣколко крачки 
трѣбвдше да си потъркамъ очитѣ, дали не сънувамъ. 
Бѣше единъ о гь  ония лжчисти дни, които сутринь 
сж пролѣть, по обѣдъ лѣто, и Будапеща бѣш е пре
красна и безгрижна като никога. Ж енитѣ се разхо
ждаха въ бѣли рокли подъ ржка съ  офицери, които 
изведнажъ ми се видѣха като офицери отъ нѣкоя 
съвсемъ друга армия, а не отъ оная, която бѣхъ 
видѣлъ вчера и завчера. Въ дрехитѣ ми, въ носа и 
устата ми още стоеше дъха иа йодоформъ, когато 
видѣхъ какъ купуватъ букетчетд теменужки и ги 
поднзеятъ на дямитѣ си, какъ безукорни автомо
били съ  безукорно избръснати господа минаватъ по 
улицитѣ. И всичко това седемь всемь часа бръзъ 
влакъ отъ  фронта. Но имахъ ли право да обвиня
ваме тия хора? Не бѣш е ли всжщность най-есте- 
ствено, че ж ивѣятъ и се опитватъ да се радватъ на 
живота си? Може би, поради чувството, че всичко 
е застрашено, тѣ  искаха да грабнатъ, каквото още 
можеше да се грабне, нѣкоя и друга хубава дреха,
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последнитѣ хубашцчасове. Тъкмо когато можешъ 
да видишъ, какво трошливо, лесно разрушимо сж- 
щество е човѣкътъ) -комуто едно кжсче олово въ 
хилядната часть на една секунда може да разруши 
живота съ всички негови спомени, познания и екстази, 
ще разберешъ, че такъвъ  единъ слънчевъ предобѣдъ 
тласка хиляди към ъ блестящ ата рѣка, да видятъ слън
це, да се почувствуватъ сами, да почувствуватъ своя
та кръвь.своя животъ съ  повишена може би сила. Та
ка се примирихъ почти съ  това, което най-напредъ ме 
изплаши. Ала за нещастие келнеръгъ ми донесе единъ 
виенски вестникъ. Опитахъ се да го чета, и извед- 
нажъ ме обхвама отвращение въ форма на истин
ски гнѣвъ. Т укъ стоеха фразитѣ за непоколебимата 
воля към ъ победа, за голѣмитѣ наши загуби и огром- 
нитѣ на неприятеля; гола, гигантска и безсрамна се 
изпрѣчи предъ мене лъж ата на войната. Не, не тия, 
които се разхождаха, безгрижнитѣ, отпуснатитѣ 
бѣха виновни, ио само тия, които съ  своитѣ думи 
насъскваха към ъ война. Виновни обаче бѣхме и иие, 
ако не отправѣхме нашитѣ противъ тѣхъ.

Едва сега ми бѣ даденъ истинскиятъ потикъ: 
да се боримъ противъ войната. М атериалътъ бѣш е 
готовъ въ ме|щ, бѣ липсвало досега това послед
но нагледно потвърждение на моя инстинктъ, за да 
почна. Бѣхъ открилъ неприятеля, противъ когото 
трѣбваш е да се боря, фалшивото геройство, което 
предпочита да прати иапредъ другитѣ на животъ 
или смърть, евтиния оптимизъмъ на безсъвѣстнитѣ 
пророци, на политическитѣ и на военнитѣ, които 
безскрупулно обещ аватъ победа, продълж аватъ кла
нето, а задъ  тѣ хъ  хора, които си бѣха наели, 
всичкнтѣ тия „оратори на войната*, както ги бѣ 
заклеймилъ Верфелъ въ своето хубаво стихотворе
ние. Който изразѣш е нѣкакво съмнение, ги безпо
коеше въ тѣхнитѣ патриотични дѣла, който пре
дупреждаваше, биваше осмиваиъ като пссимистъ
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конто сс борѣш е противъ войната, въ която тѣ  са- 
митѣ не страдаха, биваше жигосванъ като прсдатель. 
Бѣш е все сж щ ата шайка презъ всички времена, 
кояго наричаше предпазливитѣ страхливци, човѣч- 
нитѣ слаби, а сама не знаеше накжде, когато на- 
стжни катастрофата, която самитѣ тѣ  бѣха призо
вали. Бѣше все сж щ ата шайка, сж щ ата, която бѣ 
осмивала Касандра въ Троя, Иеремия въ Ерусалимъ, 
и никога не бѣхъ разбралъ трагиката и величието 
на тия образи, както въ сегашнитѣ, толкова подобни 
часове. О тъ  самото начало не вѣрвахъ въ победата 
и знаехъ сигурно само едно: че дори и да се из
тръгне тя съ  цената на безмѣрни жертви, не би 
могла да ги оправдае. Но всѣкога оставахъ самъ 
между всичкитѣ си приятели съ това предупре
ждение, и победииятъ ревъ преди първия изстрелъ, 
подѣлбата на плячката преди първото сражение, 
често ме правѣха да се съмнявамъ, дали азъ  са- 
мнятъ не съм ъ безуменъ между всичкитѣ тия умни, 
или пъкъ стрзхотно буденъ всрѣдъ тѣхното опия
нение. Така, за мене бѣ твърде естествено, да изоб
разя въ драматична форма своята собствена еждба, 
еж дбата на „дефстиста“ — изнамѣрили бѣха тая 
дума, за да прнпишатъ на ония, които се борѣха 
за разбирателство, волята къмъ поражение. Избрахъ 
като символъ образа на Иеремия, който“*напраздно 
бѣ предупреждавалъ. Но намѣрениетб* ми никакъ не 
бѣш е да пиша „пасифистична" драма, да изразя въ 
стихове баналната истина, че мирътъ е по добъръ 
отъ войната, а да представя, че тоя, който с пре- 
зиранъ въ времето на въодуш евението като слабъ 
и страхливъ, се оказва въ часа па поражението 
обикновено като единствениятъ, който не само го 
понася, но го и превъзмогва О гъ  моята първа дра
ма Д е р с и т ъ “ все ме бѣш е занимавала проблемата 
на превъзходството на победения, все ме бѣ блаз
нило, да покажа вжтреш ното затвърдяване, което 
всѣка форма на мощь създава у човѣка, онова
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вцепеняване, което победата обуславя при цѣли на
роди, и да му противопоставя силата на пораже
нието, която болезнено разтърсва и разорава душ а 
та. Всрѣдъ войната, докато другитѣ търж ествуваха 
прибързано и си доказваха единъ нз другъ побе
дата. азъ  вече се хвърляхъ въ бездната на ката
строфата и търсѣ хъ  вьзходз.

Но като нзбрахъ тема отъ  библията, азъ  не
съзнателно се докоснахъ до нѣщо, което досега 
бѣ  лежало неизползувано въ м ене: до лежащ ата 
въ кръвьта ми или тъмно обоеновамата чрезъ тра
дицията общность съ  еврейската еждба. Не бѣше 
ли тоя мой народъ все побеждаванъ отъ  всички 
народи и не ги ли надживяваше все яакъ, благода
рение на една тайнствена сила — на окая сила, да 
се преобрази поражението, да се превъзмогне то 
чрезъ волята? Не бѣха ли знаяли нашитѣ пророци 
за това вѣчао гонене и прокула, които и днесъ ми 
изхвърлятъ като плѣва по улицитѣ, и не бѣха ли 
го потвърдили тѣ  и дери благословили като пжть 
към ъ Б ога? Не бѣш е ли изпитанието вѣчно печал
ба за всички и за отдѣлмия ? О щ астливенъ чув- 
ствувахь това, когато започнахъ да пиша тая дра
ма, първата отъ  моитѣ книги, която азъ  самъ при
знаваха за иѣщо. Зяая д н е съ : безъ всичко онова, 
което изстр!дахъ тогава презъ войната, бихъ оста- 
налъ писательтъ, който бѣхъ преди войната, „прият- 
но раздвиж енъ“, както се казва въ музиката, но 
незассгнатъ до най съкровенитѣ си дълбочини. 
Д несъ за пръвъ пжть имахъ чувството, че говоря 
изъ себе си, изъ времето. Като се опитвахь да по
могна иа другитѣ, иомогнахъ на себе си, помогазхъ 
си да създам ъ тая най лична, нащчастно моя творба, 
каквато по късно, въ 1934 г., въ Хитлерово време 
създадохъ  съ  моя „Е разъм ъ“. О тъ момента, когато 
се опитахъ да я въидотя, вече не страдгхъ тъй 
теж ко отъ трагедията на нашето време.

Нито за мнгъ не вѣрвахъ въ нѣкакъвъ видимъ
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успѣхъ на това произведение. Ч резъ кръстосването 
на толкова много проблеми, пророческата, пацифи- 
стичната, еврейската, чрезъ хоралната форма на 
крайнитѣ сцени, които се възйемаха до химнъ на 
победения към ъ неговата еждба, размѣритѣ на 
това произведение толкова надхвърлиха тия на нор- 
малната драма, че едно изпълнение би изисквало 
две-три вечери. А освенъ това — какъ би дошло 
върху нѣмската сцена парче, което възвестява по
ражението и дори го слави, докато вестницитѣ 
всѣки день гърм ѣ ха: „Победа или провала I" Т рѣб
ваше да смѣтамъ вече за чудо, че книгата може да 
се напечата, но дори и да не бѣ възможно това, 
на мене самия тя помогна да превъзмогна най-теж 
кото време. Казахъ въ  поетиченъ диалогъ всичко, 
което трѣбваше да премълчавамъ въ разговоръ съ  
хората около мене. Свалихъ бремето, което лежеш е 
на душ ата ми, и бѣхъ върнатъ самъ на себе си; 
въ часа, когато всичко въ мене бѣше само едно 
„не“ спроти времето, намѣрихъ решителното „да* 
към ъ самия себе си.

\
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Защ ото преди тридесеть или четиридесеть го
дини по тѣзи въпроси сс мислѣше но-другояче, о т 
колкото въ нашия днешенъ свѣтъ. Може би въ ни
коя друга область на обществения животъ не се е 
извършвала само въ продължение на единъ човѣш- 
ки животъ толкова пълна промѣиа, както въ отно
шенията на половетѣ единъ къмъ другъ, и то бла
годарение на редица фактори: епанцииацията на же
ната, психоанализата на Фройдъ, ку л татъ  на спорта 
към ъ човѣшкото тѣло и самостоятелностьта иа 
младежьта. Ако човѣкъ Се опита да фзрмулира раз
ликата между гражданския моралъ на деветнадесе 
тия вѣкъ, йойто бѣше предимно викториянски, и 
важещитѣ днесъ по свободни и непосрѣдствени раз
бирания, той ще се доближи най много до сжщно- 
стьта на нѣщата, ако каже, че онази епоха избѣг- 
ваше страхливо и съ  чувство на вжтрешна неси- 
гурность половия проблемъ. По раншиитѣ, още ис
крено религиозни столѣтия, и особено строго пу- 
ритаиското, бѣхд разрешили по-лесно този проблемъ. 
Проникнати отъ честното убеждение, че чувствено
то желание е дѣло иа дявола и че плътската на 
слада е поквара и грѣхъ, авторитетитѣ на срѣдио- 
вѣковисто сс бѣха нахвърлили направо върху този 
проблемъ и бѣха наложили чрезъ строга възбрана 
н жестоки наказания своя моралъ, особено въ кал- 
винистическа Ж енева. Нашиятъ вѣкъ, иапротивъ, 
като по-толерантна, отдавна вече не вѣрващ а въ 
дявола, а едвали вѣрваща и въ Бога епоха, не на
мираше у себе си смѣлостьта за такава радикални 
анатема; все пакъ тя гледаше на сексу ал н о стта  
като на анархистиченъ и за това руш ителенъ еле
мента, който не можеше да намѣри мѣстото си въ 
нейната етика и за който не бива да се говори на 
дневна свѣтлина, защото всѣка форма на свободна- 
та, извъибрачна любовь противоречеше на граждан
ското „приличие". Въ това си раздвоение тогаваш- 
ното време иамѣри страненъ компромисъ. То огра-
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личи морала сп по следния нзчинъ: на младия мж ж ъ 
не сс забраняваше да води половь животъ, но отъ  
него се изискваше да уреж да тази мжчителна ра- 
бота по нѣкакъвъ нехвърлящ ъ се въ  очи начинъ. 
Щ омъ ссксуал чостьта не можеше да се отстрани 
отъ  свѣтз, то тя трѣбзаш е поне да остане невиди
ма и затворена въ своя свѣтъ. Така се бѣш е до
стигнало до мълчаливото споразумение, цѣлия този 
неприятенъ комплсксъ да не се разглеж да нито въ 
училището, нито въ семейството, нито въ общ естве
ния животъ. Всичко, което можеше да напомни за 
неговото сжществувапие, трѣбваш е да бжде по
тискано.

За насъ, хората следъ Фройдъ, които знасмъ, 
чс ако човѣкъ се опита да изтласка отъ 'съзнанието 
( стественитѣ си нагони, не еямо не ще ги отстрани, 
а само ще ги напрани по-опасии, като ги насочи 
към ъ подсъзнанието, е лесно да се надсмиваме 
днесъ надъ глупостьта на онази наивиа техника на 
прикриване. Но деветнадесетото столѣтие бѣ ис
крено завладяно отъ безумното заблуждение, че 
човѣкъ може д* разреши всички конфликти съ  по- 
мещьта на рационалкстичния разумъ, и че колкото 
повече се крие естественото, толкова по-добре чо
вѣкъ обуздава анярхистичнитѣ си сили; следова
телно, ако на кладитѣ  хора не се казва нищо за 
тѣхъ, тѣ  ще забравятъ собствената си сексуалность. 
Чрезъ херметическо мълчание всички инстанции се 
съюзиха въ общ ъ бойкотъ, ржководени отъ заблу
дата, че чрезъ игнориране може да се дойде до 
обуздаване. Училище и църква, салони и правоеж- 
дие, вестници и книги, мода и моралъ избѣгваха по 
принципа, всѣко споменаване на проблема; за най- 
голѣмъ позоръ, към ъ тѣхъ  сс присъедини и наука
та, която би трѣбвало дз има за сжщинска задача 
еднакво безпристрастното третиране на всички про
блеми. И тя се приобщи къмъ това „naturalia sunt 
turpia". И науката капитулира подъ предлога, че



8 1 СВЪТЪТЬ ОТЪ ВЧЕРА

разглеждането на такива щскотливи теми уронва 
нейното достойнство. Която и книга отъ  онова вре 
мс да разгърнете, било тя философска, нравил ллн 
дори медицинска, ще откриете нав-ѣкж де, боязливо 
избѣгване на този въпросъ. Когато ученитѣ но н а
казателно право спорѣха на конгреситѣ си втрху 
хуманитарнигѣ методи въ затворитѣ и моралнитѣ 
вреди отъ  затворническия животъ, тѣ  бързаха да 
заобиколят ъ  централния и сж щ ествень проблемъ. 
Нс повече се решаваха да изложать гжлцностьта 
на нѣщ ата и лѣкаритѣ по нервни болести, при все 
че етиологията на не едно хистерично заболяване 
имъ бѣше напълно ясно. И у Фройдъ чстсмъ, какъ 
дори неговиятъ уважаванъ учитель Ш зрко му при- 
зпалъ педналсъ въ частен ь разговоръ, че познавалъ 
добре сжщинската причина, но никога не би я раз- 
глеледалъ публично. Най малко отъ всички, обаче, 
можеше да се реши на искрено изобразяване така 
наречената по онова време „изящни* литература, 
защ ото като нейна область бѣ опр дѣлено изклю
чително етично-красивото. Д окато презъ миналитЬ 
столѣтия писательть ие се страхуваш е да обрисува 
честно и подробно културтата картина на своето 
време, докато у Дефо, Абе Прсво, Фидлингъ и Ро
ти ф ъ дьо ла Брьотснъ човѣкъ всс още може да 
срещне неподправени описания на сж щ иаскитѣ об 
стоятелства, онази епоха бѣше на мнение, че трѣб- 
па да показва само „чувствителното“ и „възвиш е
ното“, а нс истинското и неприятното. З з  това чо- 
вѣкъ едвали ще намѣри въ литературата на девет
надесетия вѣкъ нѣщо повече отъ бѣгло спомена
ване на опасиоститѣ, мрака и заблудитѣ на мла- 
деж ьта на голѣмитѣ градове. Дери когато нѣкой 
нисатель споменаваше смѣло проституцията, той се 
мжчеше да я облагороди и я парфюмираше като 
героинята на „Дамата съ  камелиитѣ." И тъй, нами
раме се предъ единъ отъ най чудноватитѣ ф ак ти : 
ако единъ днешенъ младежъ полселае да узнае,
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какъ се е справяла съ  живота млздежьта на мина
лия и по миналия вѣкъ и разгърне нѣкей отъ  ро- 
манитѣ дори и иа най голѣмитѣ майстори, като Ди 
кеисъ, Такрей, Готфридъ Келеръ и Бьорнсонъ, той 
ше иамѣри т а м о  възвишени и спокойни събития, 
защ ото цѣлото това поколѣние не смѣеш е да се 
изкаже снободно подъ натиска на времето. Слу- 
чаятъ е по другъ само при Толстой и Дсстосвски, 
които, като руснапи. стосха извънъ европейския 
псевдо-идеализъмъ. Нищо нс показва поясно тази 
почти хистеричпа еврт хнервность на морала на на
шитѣ прадѣди и неговата днесъ мжчно разбираема 
атмосфера отъ  факта, че дори и тази въздържа- 
иость на литературата пе бѣш е достатъчна. Какъ 
можемъ да разберемъ днесъ, защо единъ толкова 
предметенъ романъ като „М адамъ Бовари“ е билъ 
забраненъ като иемгрялеиъ отъ едно сфвциалпо 
френско еж дилищ е? Защ о презъ време на младо- 
стьта ми„ ромачитѣ г'а Зола минаваха зя порнограф
ски и защ о единъ толкова спокоенъ, класически 
епиченъ поетъ като Томасъ Харди повдигна буря 
отъ  негодувание въ Англия и Америка ? Колкото и 
да бѣха въздържани, тѣзи книги в~е пакъ бѣха по
казали твърде много отъ  действителвостьта.

Но пие израстнйхме въ този нездраво вонящъ 
и наектенъ съ  парфюмирана задуха въздухъ. Този 
нечестеиъ и непсихологиченъ моралъ па премълча
ването и крнеието теж еш е като кошмаръ наяъ на 
игата младобть, и тъй каго, благодарение на тази ео- 
лидарна техника на премълчаването, липсуватъ всѣ- 
каквн литературни и кулгурно исторически доку
менти, нѣма да бжде лесно да се възстанови от
ново онова, което изглежда вече почти иевѣроятно. 
Все пакъ намъ е дадена известна опорна то ч ка ; ло- 
статъчпо е да погледпемъ модата, защ ото модата 
на онова столѣтие съ  нейната насока на вкуся из
дава неволно нейния моралъ. Пе може да се нарече 
проста случайность Това, че когато днесъ, въ 1940



86 СВѢТЪТЬ OTb ВЧЕРА

година на платното въ  киното се появятъ дами и 
господа отъ  общ еството на 1900 година'въ  тѣхното 
тогавашно облѣкло, публиката па всѣки градъ и иа 
всѣко село на Европа и Америка изб.ухвз задружни 
въ несдърж анъ смѣхъ. Дори и най наиз штѣ днешни 
хора се см ѣятъ като на карикатури на тѣзи странни 
за нашето време фигури — сякаш ъ еж неестествено, 
непрактично, неудобно и нехигиенично предрешени 
ш утове; дори намъ, които бѣхме виждали майки е ѣ, 
лелитѣ и приятелкитѣ си въ тѣзи невъзможни др хи 
и които и сами бѣхме ходили i ато момчета така 
смѣш но облѣчени, това, че цѣло р д и о  поколѣние се 
-бѣше подчинило безпретенциозно на толкова глу- 
паза мода, ни се струва иѣкакъвъ призраченъ съиъ. 
iH мжжката мода съ високитѣ, корави яки, наричани 
„отцеубийци*, правещи невъзможно всѣко по сво 
бод НО движение, съ чернитѣ, опашати дрехи, съ на- 
помнящитѣ кюнци цилиндри предизвиква см ѣ х ъ ; 
какво остава тогава за иѣкогашпата „дам а“ съ ней
ния уморителепъ, насилственъ и изнасилващъ въ 
всѣка подробность природата тоалегь! Пристегната 
като оса въ талията отъ  корсетъ съ  корави бан- 
иели, докато долпата часть на тѣлото се разширя
ваше въ (тромна камбана, съ  покрита, чакъ д о б р а  
дичката врзтъ, съ  скрити чакъ до пръстнтѣ крака, 
съ  високо вдигната и украсена съ безброй много 
кжзрицп, охлювчета и плитки коса подъ огромна, 
величествено поклащаща се шапка, съ  ржце/ пъх
н а т  въ ржкавици дори и презъ най горещото лѣто, 
тази днесъ отдавна вече минала въ историята „дама“ 
правѣше впечатление на нещастно, предизвикващо 
съжаление съ  своята б езп ом ощ н ост създание, въ 
прѣки парфюми гѣ, носеши се като сблачъ около пея, 
въпрѣки бижутата, съ  които бѣш е натоварена, въ 
прѣки скжноцеинитѣ дантели и рюшове. Още при 
пръвъ погледъ човѣкъ разбира, че такапа жена, за
творена въ тоалета си като рицари въ ризницата, ие 
може да се движи свободно, бързо и изящио. Вь
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такъвъ  костю мъ всѣко движение, а и цѣлото й дгр - 
жаие може да изглежда само неестествено и про- 
тивоприродно. Самото й въздигане въ .д ам а“ — да 
оставимъ настрана общественото възпитание — пра- 
вѣше отъ  обличането и събличането на тѣзи дрехи 
сложна процедура, която бѣше съвсемъ невъзможна 
безъ чужда помощь. Най-напредъ отзадъ трѣбваше 
да се закопчаватъ безброй много копчета и кукички 
отъ  шията до кръста, корсетътъ трѣбваш е да се 
навлича съ  помощьта на всички сили на прислу
жницата, дългата коса — напомнямъ на младигѣ 
хора, че преди тридесеть години, съ  изключение на 
нѣкой руски студентки, всѣка жена въ Европа мо
жеше да спусне косата си чакъ до бедрата — трѣб
ваше да бжде четкана, кждрена, вдигана и пригла- 
ждана отъ  идващ ата всѣки день фризьорка съ  по
мощьта на фуркети, игли и маши, преди жената да 
натрупа върху себе си толкова много фусти, ками- 
золи, блузки и жакетчета, че изгубваше напълно и 
последния остатъкъ  отъ женственитѣ си форми. Но 
тази глупость имаше своя таенъ смисълъ. Чрезъ 
тази машинация линиитѣ на женското тѣло трѣб
ваше да се скриятъ до такава степень, че дори и 
иа сватбената трапеза годеникътъ да не може да 
подозре и най-малко, дали бждещ ата му другарка 
въ живота е стройна или гърбава, дебела или слаба, 
кжсокрака, кривокрака или дългокрака. Това моралио 
време съвсемъ не смѣташе за непозволено изкустве
ното подсилване на косата, бюста или други части 
отъ  тѣлото въ полза на измамата и пригаждането 
към ъ всеобщия идеалъ за красотата. Колкото по
вече една жена правѣше впечатление на .д а м а “, тол
кова по малко бѣ  позволено да се забелязватъ ней- 
нитѣ естествени форми. Въ основата си тази мода 
служеш е послушно и твърде прозрачно иа всеоб
щ ата тенденция на времето, чиято главна грижа бѣш е 
покриването и прикриването.

По този мж дъръ моралъ забравяше напълно,
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че ако затворимъ на дявола вратата, той ще влѣзе 
презъ комина или презъ задпата врата. О н о в а /к о е 
то прави впечатление днесъ на нашия посвободенъ 
погледъ В1 рху тази мода, която се опитваше отчая
но да прикрие всѣка следа отъ гола кожа и есте- 
ственъ ръстъ, съвсемъ не е нейната н р ав ст в ен о ст  
Напротивъ, ние разбираме, колко прекалено и прово- 
каторски онази мода засилваше полярностьта между 
половетѣ. Д окато днешниятъ младъ мж ж ъ и днгш 
ната млада жена, и двамата високи и стройни, н два
мата съ  гладка кожа и кжса коса, дори и въ външния 
си видъ се нагаж датъ приятелски единъ къмъ другъ, 
въ оная епоха половетѣ се различаваха така колко
то е възможно повече. М жжетѣ носѣха дълги 
бради или поне огромни, завити нагоре мустаци, ка
то отличителенъ атрибутъ на своята мжжсстве- 
ность, докато у жената корсстгтъ  подчертаваше 
прекалено много бюста, сжществения пбловъ огли- 
чителенъ белегъ. Така наречениятъ силевъ полъ се 
самоподчертаваше предъ слабия полъ и въ д ъ р ж а
нето, което се изискваше отъ н его ; мж ж ътъ рѣзъкъ, 
нападателенъ и съ рицарски обноски, жената плаха, 
срамежлива и отбраняваща се — дввечъ и ловецъ, 
вмѣсто равни помежду си. Това неестествено разе
динение въ външния хабитусъ трѣбваш е да засили 
и вжтрешната отдалеченость между половетѣ, а съ 
това и еротичностьта. Благодарение на своята не- 
психологична метода на прикриване и премълчаване, 
тогавашното общество постигаше точно обратиою . 
Тъй като то, въ своя постояненъ страхъ, дебпѣше 
непрекженато неморалното въ всички форми на жи
вота, изкуството, литературата и облѣклото, за да 
избѣгие всѣко дразнене, то бѣше всжщность по- 
стошшо принуждавано да мисли всс за неморалното. 
Тъй като търсѣш е непрекженато, какво може да 
бжде неприлично, то се намираше постоянно въ с ъ 
стояние на н ап р егн ат о ст ; на тогавашния свѣтъ ви
наги се струваше, че .благоприличието* се намира
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въ смъртна опаспость: въ всѣко движение и въ 
всѣка дума. Може би днесъ човѣкъ все пакъ още би 
м огьлъ дя разбере, че тогзвашното време смѣташ е 
за престъпление, ако една жена обуеш е панталони 
при спортъ или игра. Но какъ да разберемъ хисте- 
ричпзта преструвка, която изобщо не позволяваше 
на дамата да произнесе думата „гащ и?“ Ако изоб
що споменѣше същ ествуването на този опасенъ 
за нравитѣ прсдметъ или на м ъж китѣ  гащи, тя 
трѣбваш е да избере по невинната дума „доленъ 
пантал! н ъ “ или пъкъ нѣкое още по неопредѣлено 
понятие. Нс можеше и да се помиели, че млади хора 
отъ  същ ото  съсловие, но отъ различенъ полъ биха 
могли да предприемагь нѣкой излетъ, безъ да бъ- 
д атъ  нодъ иадзоръ — първата мисъль на всички 
бѣше, че тамъ може да се „случи“ нѣщо. Такова 
общуване сс позволяваше най много само тогава, 
когато нѣкой надзираващи личности, като майки и 
гувернантки, придружаваха стъпка по стъпка млади- 
тѣ  хора Би се сиѣтало за скандалъ, ако дори и 
презъ най-горещото лѣто младитѣ момичета играятъ 
тенисъ съ къси  рокли или голи ръце. Ако една 
д бре възпитана жена кръстосаш е краката си въ 
обществото, „м оралътъ“ намираше, че това е ужас- 
но и протипио, защ ото глезенитѣ можеха да се по- 
каж атъ подъ ръб а на роклята. Дори на елементитѣ 
на природата, па слънцето, водата и въздуха не 
бѣше позволено да докосватъ голата кожа па една 
жена Въ морето тѣ  се движеха съ  м ъка въ своитѣ 
тежки костюми, затворени отъ шията до п ети тѣ ;в ъ  
пансионитѣ и манастиритѣ младитѣ момичета трѣб 
ваше дори да се къ п ятъ  по дълги, бѣли ризи. за 
да забревятъ, че изобщо притежаватъ тѣло. Не е 
легенда или преувеличение, ако се каже, че старитѣ 
дами умираха, безъ нѣкой другъ, освенъ акуш ерка
та, съпругътъ или прислужникътъ при. погребения 
да е видѣлъ нѣщо позече отъ  тѣлото имъ, освенъ 
най много рамената или колѣното. Този страхъ отъ
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всичко тѣлесно и естествено бѣш е проиикналъ отъ 
най високитѣ слоеве до самия народъ съ буйиость- 
та на сжщинска невроза. Може ли днесъ човѣкъ 
да си представи, че въ края на вѣка селянитѣ за- 
мѣряха съ  камъни първитѣ жени, които се осмѣ- 
ляваха да каратъ велосипедъ или да яздятъ по 
мж ж ки? Че по времето, когато още ходѣхъ на учи
лище, виенскитѣ вестници водѣха дълги спорове 
около ужасното и неморално нововъведение, бале- 
рннитѣ отъ дворцовата опера да танцуватъ безъ 
чорапи отъ трико ? Че бѣш е истинска сензгция, ко 
гато Айзидора Д ънканъ въ своитѣ до висша сте* 
пеиь кдасически танци остави да се видятъ за пър
ви нжть полъ бѣлата, за щастие низко спускаща 
се туника, вмѣсто обичайнитѣ копринени обувки го 
ли пети ? Нека си представимь сега младитѣ хо 
ра, израстващи по онова време съ любопитенъ п о
гледъ. Колко ли смѣшни трѣбва да имъ сж се 
стрували тѣзи  вѣчни страхове за заплашеното при
личие, щомъ разберѣха веднажъ, че моралного пал- 
тенце, съ  което искаха да облѣкатъ всичкитѣ тѣзи 
тайнствени нѣща, е съвсемъ прозрачно, скжсано и 
покрито съ  д у п ки ! Въ края па краищата, не можеше 
да се избѣгне, щ ото нѣкой отъ петдесеттѣ гимна
зисти да попадне на учителя си въ нѣкоя отъ онѣ- 
зи тъмни улички или пъкъ да дочуе въ семеенъ 
кржгъ, че този или онзи има на съ вѣ стьта си раз
лични прегрѣшения. Въ действителность, нищо не 
засилваше и разгорещяваше така много нашето лю 
бопитство, както онази несржчна техника иа прикри
ване ; тъй  като човѣкъ не можеше да даде свобода 
на естественото у себе си, любопитството му на
мираше подземни и обикновено не твърде чисти от- 
водни канали въ голѣмия градъ. Благодарение на 
тази потиснатость, у младежьта отъ  всички с ъ 
словия се долавяше една подземна свръхвъзбуди- 
телность, която се проявяваше по детински и без- 
помощень начинъ. Едва можеше да се намѣри нѣ-
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коя оградя или затулеиъ иавесъ, който да ие е запле- 
сканъ съ неприлични луми или рисунки, едва нѣкоя 
плавалия, въ коя го дъсченитѣ стени към ъ женското 
отдѣлсние да не сж  продупчени о ъ ъ  така наречени 
тѣ  съгледвачи презъ чеповетѣ. Цѣли индустрии, кои
то днесъ, когато нравитѣ станаха по-естествени, про
паднаха, тайно нроцъвтяваха, най вече ония съ сним
ки на голи тѣла, които въ всѣка гостилница сс 
поднасяха подъ масата тайно на полувръстнитѣ мом- 
ч тя. Или тая на порнографската литература „sous 
le manteau* — тъй като сериозната литература при
нудително трѣбваш е да бжде идеалистична и пред
пазлива — книги отъ най-лошъ сортъ, печатани на 
лоша хартия, писани на лш ль езикъ, но продавани 
масово, както и пикантни списания, противни и блуд
кави, каквито днесъ вече не могатъ се намѣри. 
I юкрай придворния театъръ, който трѣбваш е да 
служи на идеала на времето съ  цѣлото негово бла
городство и бѣлоснѣжна чистота, имаше театри и 
кабарета, които служеха на най-ординерната мтр- 
сотия ; навсѣкжде спъваното си създаваш е странич
ни пжтища и изходи. Така това поколѣние, иа кое
то отказваха всѣко просвещаване и всѣко неприну
дено общуване съ  другия нолъ, бѣше хиляди пжтн 
n r -еротично, отколкото днешната младежь съ  ней
ната по висша свобода въ любоеьта Защ ото само за
браненото занимава нохота, само непозволеното а раз
ни желанието, и колкото по малко можеха да вн- 
д ятъ  очитѣ или да чуятъ ушитѣ, толкова повече 
блѣнуваха мислитѣ. Колкото по-малко въздухъ, свѣт 
липа и слънце допущаха до  тѣлото, толкова по- 
знойчи ставаха сѣтива га. Изобщо, тоя натискъ върху 
нашата младость отъ  страна на общ еството създаде 
у насъ, вмѣсто по-висока нравственость, само педо- 
вѣрие и озлобение противъ всичкитѣ тия инстан
ции Огч. първия день па нашето пробуждане нне ин-



92 СВЪТЪТЪ ОТЪ ВЧЕРА

стииктивно чувствувахме, че тоя нечсстенъ морвлъ 
иска чрезъ своето премълчаване и прикриване да ни 
вземе нѣщо, което но право принадлежи на нашата 
възрасти и че той жертвува нашата воля към ъ че
стность па една конвенция, станала отдавна не
истина.

Този „общ ественъ м оралъ“, който отъ  е т а  
страна предпоставяйте по начало същ ествуването 
на сексу ал н о стта  и нейното естествено протичане, 
а отъ  друга страна ие искаше иа никаква цена да 
я признае открито, бѣш е двойно лъжливъ. Защото, 
докато при младитѣ м ъж е той затваряше едното си 
око и дори нт-мигваше насърдчителпо съ  другото 
„да се поотракатъ“, кзкто се казваше добролуш ио 
закачливо въ семейния ждргонъ на онова време, по 
отношение на жената той затваряше страхливо очи 
и се правѣше на слѣпъ. Дори условностьта трѣб
ваше да признае мълчаливо, че единъ мжжъ изпит
ва и трѣбва да изпитва нагони Но да се признае 
честно, че и жената може да бжде подчинена па 
тѣхъ и че миросъзданието се нуждае за своигѣ 
цели н стъ  женска полярность, би било противно 
на схващ ането за „светостьта на ж ената“. Така, въ 
времето преди Фройдъ бѣ наложено като аксиома 
разбирането, че едно женско същ ество  нѣма никак
ви физически шенвя, докато не б ж д агь  събудени 
отъ м.ужа, което, естествено, е позволено официални 
само въ брака По тъй като въздухътъ , особено въ 
Виена, бѣ  изпълненъ дори и въ онѣзи морални вре
мена съ  опасни еротични заразни материали, всѣко 
момиче отъ добро семейство трѣбваше да жив! е 
отъ  раждането си до деня, въ който щѣше да i а- 
нустпе брачния олтаръ заедно съ  съпруга сн, въ 
напълно стерилизирана атмосфера. За да могатъ 
млздитѣ момичета да бж датъ пазени, не ги оставяха 
сами нито за мнгъ. Тѣ имаха гувернантка, която 
трѣбваш е да се грижи, да не би, недай Боже, тѣ  да 
пристжпягъ непазени една крачка извънъ кжшна-
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та прага; тѣ  биваха завеждани и прибирани отъ учи
лище. o n .  урока по танцъ и отъ  урока по музика. 
Всѣка книга, която чстѣха, биваше контролирана, 
н преди всичко иа младитѣ момичета сс намираше 
непрекженато работа, за да бж датъ  отклонени отъ  
възможнитѣ опасни мисли. Тѣ трѣбваш е да сс 
упражняватъ въ свирене на пиано и пѣене, да из- 
учаватъ рисувание, чужди езици, история на изкуст
вата и история на литературата, образоваха ги н 
дори прекаляваха. Но докато се опитваха да ги на- 
правятъ колкото с втзможно по образовани и доб
ре възпитани, грижеха се сжщсврсмешю страхливо, 
щото тѣ  да остаиатъ въ едно днссъ необяснимо за 
насъ неведение по всички природни въпроси. Д е 
войка отъ  добро семейство не биваше ла има ни
каква представа, какъ е създадено мжжкото тѣло, 
не биваше да знае, какъ се раж датъ децата, зашото 
ангелътъ трѣбваше да влѣзе въ брака не само 
физически ведокоснатъ, но и душевно напълно 
„чистъ“. По онова време „доброто възпитание“ за 
едно младо момиче се покриваше напълно съ  огчу- 
жденость отъ  живота; а тази отчужденость на же 
нитѣ отъ онова време оставаше понѣкога за презъ 
цѣлия имъ животъ. И днес-p още ме забавлява ко 
мичната истерия на една отъ  моитѣ лели, която 
презъ брачната си нощь сс появила неочаквано въ 
единъ часа въ кж щ ата иа родитслитѣ си и надала 
тревога — не искала въ никой случай да види отново 
онзи отвратитслспъ мжжъ, за когото се била омж- 
жила; той билъ лудъ  и чудовище, защ ото сс опи- 
талъ съвсемъ сериозно да я съблѣче. Само съ 
голѣма мжка тя успѣла да сс спаси отъ  това явно 
болезнено желание.

Нс мога, обаче, да премълча, че тази наив
н о с т  придаваше на тогаваш нитѣ млади момичета 
известенъ таинственъ чаръ. Тѣзи неопитни съ зд а 
ния долаияха, че паредъ и задъ  тѣхния собствснъ 
свѣтъ  има и другъ, за който нс знаятъ и нс бива



94 СВЬТЪТЪ ОТЪ ВЧЕРЛ

да знаятъ нищо, и това ги п рав!ш е любопитни, 
мечтателни, изпълнени съ  копнежъ и нѣкакъ при 
влѣкателпо смутени. Когато ги поздравяваха по 
улицата, тѣ  сс изчервяваха — има ли днесъ още 
млади момичета, които се изчервяеатъ? Когато 
бѣха сами помежду си, тѣ  се кикотѣха, шепиѣха и 
смѣеха като леко пияни. Изпълнени съ  очакване 
иа всичко непознато, тѣ  мечтаеха за ромзнтиченъ 
животъ, но същ евременно бѣха обзети отъ  срамь, 
че нѣкой може да открие, колко много тѣлоти имъ 
мечтае за нѣжности, за които не знаеха нищо опре* 
дѣлсно. Н ѣкакъвъ лекъ см утъ придаваше известно 
възбуждение на цѣлото имъ държане. Тѣ се дви
жеха по другояче отъ  днешнитѣ момичета, чиито 
тѣла с ъ  закалени отъ спорта и които сс държ атъ 
леко и свободно всрѣдъ младитѣ м ъж е като всрѣдъ 
свои равни; по онова време още отъ хиляда крачки 
можеше да се различи но държане и вървеж ъ една 
девойка отъ една жена, която вече е познала мъж а. 
Тѣ бѣха повече девойки, отколкото днешнитѣ мла 
ди момичета, но и по малко ж ени ; въ същ ината си 
приличаха на екзотичната нѣжность на домашни 
растения, отгледани въ изкуствено прегорещената 
атмогфера на топлилника и запазени огъ  всѣки 
зловреденъ полъхъ на вѣ тдра; изкуствено получеиъ 
продуктъ па псопрсдѣлено възпитание и култура.

Тогавашното общество искаше младото мо
миче да б ъ д е  глупаво, неопитно, добре възпитано, 
наипно, люоопитно, срамежливо, несигурно, непрак
тично и поради това отчуждено отъ живота възпи 
тание, предопредѣлено изпапредъ да б ъ д е  безволно 
ф >рмирано и ръководено отъ м ъж а въ брака. Из
глежда, че моралътъ пазѣше девойката като оли
цетворение на неговия най сгкровепъ идеалъ, като 
симзолъ на женската иравственость, на цѣлом ъд 
рието и иеземностьта. Но каква трагичность тогава, 
когато едно отъ тия млади момичета пропустиѣше 
времето си, когато то все още бѣщд нсомъж еир



EROS MATUTINUS 95

на двадесеть и псть или тридссеть години! Защ ото 
условностьга изискваше и отъ тридесетгодишното 
момиче да запази «енарушимо заради семейството 
или морала това вече неотговаряще на възрастьта 
му състояние на неопитность и наивность и тази 
липса на желания. Тогава нѣжниятъ образъ се пре- 
вртщ зш е най често въ рѣзка и жестока карикатура. 
Н еомъженото момиче ставаше „изостанала“ мома, 
изостаналата мома „стара мома", върху която се 
изливаше непрекъснато безвкусната подигравка на 
хумористичиитѣ списания. Онзи, който разгърне 
днесъ нѣкоя стара годишнина на „Tliegende B latter“ 
или на нѣкой лругъ  хумористиченъ органъ отъ 
онова време, ще намѣри съ  ужасъ въ всѣки брой 
най глупави подигравки съ  засгаряващ итѣ моми, 
които не ум ѣятъ  да прикриятъ своето съвсемъ есте
ствено желание за любовь и разстроенитѣ си нерви. 
Вмѣсто да разбератъ трагедията на тѣзи пожертву
вани същ ествувания, които трѣбваш е да потис- 
натъ въ себе си изискванията на природата и ко
пнежа по любовь и майчинство заради семейството 
и доброто си име, тѣхъ ги подиграваха съ  липса 
на разбиране, което днесъ ни отвращава. Но общ е
ството винаги с най-жсстоко къмъ оиѣзи, които 
пздаватъ и разкриватъ тайната си. Т укъ  то втрши 
съ  фалшивостьта си престъпление и спрямо при
родата.

Докато тогаваш нитѣ буржоазии условности сс 
опитваха конвулсивно да запязятъ фикцията, че 
една жена отъ  „добритѣ кр ъ го ве“ не притежава и 
не бива да притежава сексуалность, до като ' не е 
омъж ена — всичко друго правѣше отъ нея „не
морална личность“ и черна овца въ семейството — 
все пакъ се виждаха принудени да призиаятъ с ъ 
щ ествуването на такива нагони у единъ младъ 
м ъж ъ. Тъй като се знаеше отъ опитъ, че не може 
да се полрѣчи на възм ъж али  младежи да изживѣ-
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ватъ споя vita sexualis, ограничаваха се съ  скрои- 
ното пожелание, тѣ  да търсятъ  своитѣ^нсдостойнл 
удоволствия extra muros на свещения моралъ. Както 
градовстѣ криятъ подъ чисто изметенитѣ си улици, 
хубавитѣ, луксозни магазини и елегантни алеи за 
разходка подземни канали, въ които се отвежда 
мърсотията на клоакитѣ, така и цѣлиятъ половъ 
животъ на младежьта трѣбваше да се води неза
бележимо подъ моралната повръхность на „обще
ството“. Безразлично бѣше, на какви опасности сс 
излага младиятъ човѣкъ и въ какви сфери попада; 
както училището, така и семейството избѣгваха 
плахо да просвѣтятъ младежа въ това отношение. 
П резъ последнитѣ години тукъ  там ъ се срещаха 
известни грижливи или, както се казваше тогава — 
„просвѣтено мислещи“ бащи, които се опитваха да 
посочатъ на синоветѣ си правия пжть, щомъ като 
по лицата имъ се появѣха първитѣ признаци на 
подрастваща брада. Тогава извикваха домашния лѣ- 
карь, който отвеждаш е при удобенъ случай мла
дежа въ нѣкоя стая, избърсваше грижливо очилата 
си, преди да започне сказката си за оиасиостьта 
отъ  венерически болести, и обръщаше внимание па 
младежа, който по това време обикновено вече 
самъ сс бѣш е изучилъ достатъчно, да бжде умѣ- 
ренъ и да не пропуска известни предпазителни 
мѣрки. Други бащи си служеха съ  още по-чудно- 
вато срѣдство: наемаха за кж щ ата хубава слугиня, 
на която се падаше задачата да изучи практически 
младия момъкъ. Защ ото намираха, че е по добре 
м ладеж ътъ да върши тази досадна работа подъ 
собствения имъ покривъ, като се запазва външния 
дскоръ и се избѣгва опасностьта, той да попадне 
въ рж цетѣ на „нѣкоя рафинирана лнчность“. Само 
една просвѣтитслна метода оставаше решително 
отречена въ всички инстанции и форми: искрената 
и откритата.

Какви възможности се предлагаха на единъ
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младеж ь отъ  буржоазния свѣтъ ? Въ нсички други, 
въ  така нареченитѣ по долни слоеве, този про 
блсмъ не бѣше никакъвъ проблемъ. На село 
ратгятъ  още на седемнадесеть години спѣше съ  
нѣкоя ратайкиии, а когато връзката доведѣш е 
до последици, тола нѣмаше никакво по-нататъшио 
значение; въ повечето отъ нашитѣ алпийски села 
броптъ на незаконородеиитѣ деца надхвърля далече 
този на законородеиитѣ И въ пролетарията, преди 
да се ожени, работникътъ живѣеше въ „свободеиъ 
б р акъ “ съ  нѣкоя работничка У правовѣрнитѣ гали- 
цийски евреи на седемнадесеть годишния, значи на 
възм ъж алия момъкъ, се избираше вече невѣста, а 
на четиридесеть години той можеше да б ъ д е  вече 
дѣдо. Само въ нашето буржоазно обшество сс от
хвърляше същ инското лѣкарство, ранния бракъ, за
щото никой бащ а на семейство не би повѣрилъ 
дъщ еря си на единъ двадессть или двадесеть и две 
годишенъ младежъ, тъй като такъвъ младъ човѣкъ 
сс смѣташс за недостатъчно зрѣлъ. И тукъ  се раз 
криваше още една вътреш на фалшивость, защ ото 
буржоазннягъ калеядаръ съвсемъ не съвпадаш е съ 
този на природата. Д окато въ природата единъ мо
мъкъ възмъж ана на шсстнадесеть или седемнаде- 
ссть години, за общ еството той се смѣта възм ъж алъ  
едва тогава, когато си е съ здалъ  „социално поло
жение“, значи не преди двадесеть и петь или два
десеть и ш есть години. Така, между същ инското 
възмъж аване и оновз, прието отъ  общ еството, се 
създаваш е изкуственъ иитервалъ отъ седемь, осемь 
или десеть години, прегь който младиятъ м ъ ж ъ  
трѣбваш е самъ да се грижи за своитѣ „сгодни слу
чаи“ или „приключения“.

А тогавашното време пе предлагаше много та
кива възможности. Само много малко и особено 
богати младежи можеха да си позволятъ лукса ла 
„подърж зтъ“ метреса, т. е. да й насматъ жилище

7
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и да се грижатъ за издръжката й С ъщ о така само 
малцина щастливци постигаха тогавашния литсра- 
туренъ идсалъ — единствения, кгйто можеше да 
б ъ д е  описванъ въ романитѣ — връзката съ  омж- 
жена жена. О станалигѣ се задоволяваха съ прода
вачки и келнерки, нѣщо, което не предлагаше осо
бено вътреш но задоволство. Защ ото по времето 
преди еманципацията на жената и нейното дейно и 
самостоятелно участие въ обществения животъ са 
мо момичетата отъ най беденъ пролетарски произ- 
холъ разполагаха отъ една страна съ  достатъчно 
лекомислие, а отъ друга страна съ  достатъчно сво
бода за подобни краткотрайни отношения безъ се 
риозни женитбени намѣрения. Лошо облѣчени, умо
рени следъ  дванадесети часовъ, мизерно платепъ 
дневенъ трудъ, нечисти (по инова време банята 
бѣш е все още привилегия на богатитѣ семейства) 
и израстнали въ тѣсенъ житейски кржгъ, тѣзи б ед 
ни създания стояха толкова низко подъ нивото на 
своитѣ любовници, че последнитѣ обикновено се 
стѣсняваха да се показватъ съ  тѣхъ. Вѣрно е, че 
грижливото благоприличие бѣ изнамѣрило особени 
мѣрки за И5бѣгване на това мъчително положение, 
като така нареченитѣ chambres separees, къ дето  мо
жеше да се вечеря спокойно съ нѣкое момиче, а 
останалото се извършваше въ малкитѣ хотели па 
тъмнитѣ странични улички, които бѣха пригодени 
изключително за подебни работи. По всичкитѣ тѣзи 
срещи трѣбваш е да останатъ краткотрайни и безъ 
същ инска красота — повече сексуалность, откол
кото Еросъ, защ ото ставаха винаги набързо и тайно 
като нѣщо забранено. Въ всѣкй случай, съ щ еству 
ваше и въ зм о ж н о стта  за връзка съ нѣкбе отъ  онѣ- 
зи амфибоподобни същ ества, които стоеха наполови
на въ общ еството и наполовина извънъ него — 
артистки, танцьорки, жени иа изкуството, единстве- 
нитѣ „еманципирани“ жени на онова време. Но общо 
взето, основата на тогавашния еротиченъ животъ
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извънъ брака оставаше проституцията; тя представ
ляваше така да сс каже тъмния избенъ сводъ, надъ 
който се издигаха безукорно блестящ итѣ фасади 
на разкошната постройка на буржоазното общество.

Днешното поколѣние едвзли има представа 
за нечуваното разпространение на проституцията въ 
Европа преди Свѣтовната война. Д окато днесъ по 
улицитѣ на голѣмитѣ градове проституткитѣ се 
срѣщ атъ толкова рѣдко, колкото и впрегнати въ 
коне коли по пжтя за автомобили, по онова време 
тротоаритѣ бѣха така натъпкани съ  продажни жени, 
че бѣше по-мжчно да имъ избѣгиешъ, отколкото да 
ги намѣришъ. Къмъ това сс прибавяха и многоброй- 
нитѣ „затворени домове“, като нощни локали, ка 
барета, танцувалии салони съ  тЬхнитѣ пѣвици и 
танцьорки, барове съ  момичета за забавление. По 
онова време женската стока се предлагаше на всѣ
ка цена и въ всѣки часъ, и на единъ мжжъ бѣш е 
пуждно толкова малко време и старание да си на
мѣри жена за четвърть часъ, единъ часъ или една 
нощь, колкото и да си купи пакетъ цигари или вест- 
никъ. Струва ми се, че нищо не потвърждава пове
че по-голѣмата честность и естественость въ днеш- 
питѣ форми на живота и любовьта отъ  това, че за 
днешната младежь е станало възможно и почти 
естествено да избѣгва тази нѣкога необходима ин
ституция и че не бѣха нито полицията, нито зако- 
нитѣ, които успѣха да отстранятъ проституцията 
па нашето врем е; този трагиченъ продуктъ на сдипъ 
меевдо-моралъ изчезна, съ  изключение на нѣкой не
значителни останки само поради по-слабото търсене.

Официалната позиция на държ авата и на ней
ния моралъ никога не е била напълно ясна по от
ношение на тѣзи тъмни работи. О тъ  гледище 
на н равствеността , никой не смѣеше да признае 
открито на една жена правото на самопродаване, 
отъ гледище на хигиената обаче нс можеха да
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се лиш атъ отъ проституцията, която[ канализи
раше досадния извънбраченъ половъ животъ. Така 
авторитетитѣ се опитаха да си помогнатъ съ  една 
двусмисленость, като отдѣлиха тайната проститу
ция, съ която държ авата се борѣше като съ немо
рална и опасна, отъ  една позволена проституция, 
която се снабдяваше съ нѣщо като професионално 
свидетелство и биваше облагана съ  данткъ отъ 
държавата. Момиче, което се решаваше да стане 
проститутка, получаваше оссбспа концесия, нѣщо 
като право да упражнява професията си, и собстве
на графа въ полицията. Щ омъ като се поставяше 
подъ полицейска контрола и изпълняваше задълж е
нието да се показва два пжти седмично на лѣкарь, 
тя получаваше професионалното право, да отдава подъ 
насмъ тѣлото си за всѣка цена, която й се струва
ше подходяща. Проституцията бѣше призната като 
занаятъ, но — тукъ  се показваше лукавствого на 
морала — все пакъ не напълно призната. Така на- 
примѣръ, когато една проститутка бѣ предложила 
стоката си. т. е. тѣлото си иа нѣкой мжжъ, и следъ 
това последниятъ отказваш е да плати уговорената 
цена, тя не можеше да подаде оплакване срещу него. 
Тогава нейното искане — ob turpem causam, както 
се мотивираше законътъ — ставаше изведнажъ не
морално и не намираше подкрепата на властьта.

Дори и въ такива дреболии се долавяше раз
двоението въ едно разбиране, което отъ  една стра
на причисляваше тѣзи жени към ъ единъ позволенъ 
отъ държ авата занаятъ, а отъ  друга ги изключваше 
извънъ общ ото право като нѣкакви черни овце. Но 
сжщинската фалшивость се криеше въ обстоятел
ството, че тѣзи ограничения се отнасяха само до 
по беднитѣ класи. Една виенска балерина, която 
всѣки мж жъ можеше да има всѣки часъ за двеста 
крони, сжщ о както и една уличница за две крони, 
не се нуждаеше, естествено, отъ такова професио
нално свидетелство; голѣмитѣ демимонденки се спо-
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ме навиха дори въ вестницитѣ между знатш л ѣ  по
сетители на коннитѣ надбѣгвания, защ ото и тѣ  при
надлежаха къмъ „общ еството“. Сжщо така нѣкой 
отъ  известнитѣ посрѣднички, които снабдяваха съ  
луксозна стока двореца, аристокрацията и богатата 
буржоазия, стояха извънъ закона, когато иначе свод
ничеството се наказваше съ  тежки наказания и 
загворъ. Строгата дисциплина, бсзмилостниятъ кон- 
тролъ и презрението на общ еството имаха значение 
само въ  кржга на армията отъ  хиляди и хиляди же
ни, които трѣбваш е да защищав .тъ съ  тѣлото и 
унижената си душа свободнитѣ и естествени форми 
на любовьта срещу едно старо и отдавна подко
пано морално схващане.

Какго истинската армия се дѣли на кавалерии, 
артилерия, пехота и крепостна артилерия, така и 
тази армия на проституцията бѣш е раздѣлена на от- 
дѣлни групи. Въ проституцията крепостната артилерия 
отговаряше най много на опази група, която д ърж е
ше папглно ббсадени като своя главна квартира 
известни улици на града. Топа бѣха обикновено 
мѣста, кж дето въ срѣднитѣ вѣкове се бѣш е изди
гала бесилката, болница за прокяженн, гробище, кж 
де го бѣха намирали подслонъ фраикмасоиитѣ, па- 
лачитѣ и другитѣ социално презрѣни лица — съ 
други думи мѣста, въ които гражданнтѣ бѣха из- 
бѣгоали да ж нвѣятъ още o n .  вѣкове нзсамъ. Въ 
тѣзи мкста вляегитѣ опредѣляха нѣкой улици като 
любовенъ пазаръ; врата до врата, както въ Иоши 
варя' въ Япония или на рибния пазаръ въ  Кайро 
днесъ, въ двадесетия вѣкъ, така и тогава седѣха 
една до друга двеста или петстотинъ жени, изло
жили евтината си стока по прозорцитѣ на призем- 
нитѣ си жилпша и раздѣлени на два слоя — единъ, 
който работѣш е презъ деня, н другъ, койго робо- 
тѣш е презъ пощьтл.

Ма кавалерия или пехота отговаряше амбулант-
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ната проституция — безбройиитѣ продажни моми 
чета, които търсѣха клиентитѣ си по улицитѣ. Въ 
Виена ги наричаха обикновено „начертанитѣ моми
чета“, защ ото тротоарътъ, който можеха да изпол- 
зуватъ за своитѣ професионални цели, бѣш е раз 
граниченъ отъ полицията съ  невидима черта; до- 
иемъ, иощемъ и до зори, при студъ  и дъж дъ  тѣ  
влачеха по улицитѣ една доставена съ м ъка и ф ал
шива елегантность, намиращи за всѣки минувачь по 
нѣкоя примамлива усмивка върху умореното и ло 
шо гримирано лице. Д несъ всички градове ми се 
струватъ по-хубави и по човѣчни, откакъ улицитѣ 
пече не се пълнятъ отъ  тѣзи тълпи гладни и Сез- 
радостни жени, които предлагагь удоволствие безъ 
да го изпитватъ и при вѣчнитѣ си скигания отъ 
едииъ ъ гъ л ъ  до другъ попадатъ все на същ ия не- 
избѣженъ пъть: п ъ тьтъ  къмъ болницата.

Мо и тѣзи маси не бѣха достатъчни за посто- 
янната консумация. Нѣкой желаеха по голѣмо удоб
ство и дискретность, вмѣсто да гонягъ по улицитѣ 
тѣзи лекомислени прилепи и тъж ни райски птици. 
Тѣ желаеха по-уютна любовь: съ свѣтлина, топлина, 
музика, танцъ и привиденъ луксъ. За  такива клиен
ти същ ествуваха „закрититѣ домове“ — бордситѣ. 
Облѣчени отчасти въ дамски тоалети, отчасти въ 
съвсемъ недвусмислени неглижета, момичетата се 
събираха пъ така наречения и украсснъ съ  фалшивъ 
луксъ „салонъ". Едииъ пизнистъ се грижеше за му 
зикалното забавление, пиеха, танцуваха и бъбрѣхя, 
преди двойката да се оттегли дискретно въ нѣкоя 
спалня; въ нѣкой по-аристократични домове, осо
бено въ Парижъ и Милано, които имаха и извест
на международна слава, иаивната душа можеше ла 
остане съ  илюзията, че е била поканена въ нѣкоя 
частиа къ щ а заедно съ малко по-свободни дами 
отъ обществото. Външпо момичетата отъ  такива 
домове бѣха по-добре поставени п .  сравнение от. 
амбулан гнитѣ уличници. Тѣ не бѣха принудени да
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скитатъ по улицитѣ при вѣтъръ, дъж дъ и каль, се- 
дѣха въ топли стаи, получаваха хубави дрехи, ядѣ- 
ха и особено пиеха богато. Затова пъкъ въ дей
ствителности тѣ  бѣха пленници на своитѣ хазяйки, 
които ги принуждаваха да купувагъ на лихварски 
цени носенитѣ отъ тѣ хъ  дрехи и вършѣха такива 
смѣткаджийски фокуси съ цената на пансиона, че 
дори и най прилежното и най издържливо момиче 
трупаше толкова дългове, че никога не можеше да 
надустие дома по своя воля.

Би било увлѣкателно, а и документално инте
ресно, да се напише тайната история на нѣкой отъ 
тѣзи домове, защ ото тѣ криеха най страннитѣ, ина
че така добре познати на строгитѣ власти тайни. 
Тамъ имаше скрити врати и отдѣлни стълби, презъ 
които можеха да се промъкватъ членоветѣ на най- 
висшето общество, а както се говорѣше, дори и на 
двореца — безъ  да бж датъ  видѣни отъ  останалнтѣ 
смъртни. Имаше стаи съ огледала и такива, които 
позволяваха да се хвърли скри гъ погледъ въ съсед- 
нитѣ стаи, въ които двойкитѣ се забавляваха, безъ 
да подозиратъ нѣщо. Имаше най странни предреш а
вания, отъ  калугерската одежда до костюма на ба
лерината, прибрани въ сандъци и скринове за осо
бени фетишисти. И това бѣш е сжщ ото общество, 
сж щ нятъ градъ и сж щ иятъ моралъ, който се у ж а
сяваше, когато младитѣ момичета караха велоси- 
недъ, и който заявядаше, че се върши престжплеине 
спрямо достойнството на науката, когато Фройдъ 
установяваше по своя спокоенъ, ясенъ и настояте- 
ленъ начинъ истини, които тѣ не искаха да приематъ. 
Сжщ иятъ свѣтъ, който защищаваше така патетично 
чистотата на жената, търпѣше, организираше и дори 
покровителствувзше тази ужасна самопродажба.

И така, да не се- оставяме да бж демъ заблу
ждавани отъ  спитимеитялнитѣ романи или новели 
иа онази епоха; това бѣше лошо време за тогаваш-
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ната младеж ь: девойкитѣ затворени херметически 
извънъ живота, поставени подъ контрола и възпи
рани както въ духовното си, така и въ физическото 
си развитие; младитѣ мжже тласкани към ъ потай
ности и скритости отъ единъ моралъ, който никой 
не следваше и на който никой не вѣрваше въ д у 
шата си. Свободни и честни отношения значи точно 
такива, които можеха да озаачаватъ радость и ща 
стие за младежьта, бѣха позволени само иа много 
малко хора. Онзи отъ тогавашната генерация, който 
иска да си припомни честно първата си среща съ 
женитѣ, ще намѣри много малко епизоди, за които 
ще може да мисли съ  наистина безоблачна ра
дость. Защ ото, освенъ обществена принуда, която 
зовѣше постоянно към ъ внимание и прикриване, по 
онова време сжщ ествуваш е и другъ елементъ, който 
смущаваше душ ата следъ и дори въ най-нѣжнитѣ 
моменти: страхътъ отъ зараза. И въ това отношение 
тогавашната младежь бѣше онеправдана въ срав
нение съ  днешната, защ ото не трѣбва да се забравя, 
че преди четиридесеть години венерическнтѣ болести 
бѣха стократно по разпространени отъ  днесъ и преди 
всичко стократно пс-опасни и съ по уж асенъ раз
вой, защ ото тогавашната практика още не умѣеше 
да се справя клинически съ тѣхъ. Все още не сж- 
щ сствуваш е научна възможность, тѣ  да бж датъ така 
бързо и радикално отстранявани като днесъ, когато 
не прсдставляватъ вече нѣщо повече отъ единъ епи- 
зодъ. Д окато днесъ въ клиникитѣ на малкнтѣ или 
срѣдии университети, благодарение на терапията на 
П аулъ Ерлихъ, често пжти могатъ да минатъ сед
мици, преди асистентътъ да може да покаже на сту- 
денгитѣ случай отъ прѣспа сифилистичиа зараза, 
тогаваш ната статистика пъ войската и голѣмитѣ 
градове показваше, че отъ  десеть младежи най-малко 
единъ или двама сж станали вече жертва на зараза. 
Иа тогаваш ната младежь се напомняше непрестанно 
за тази опасность; когато човѣкъ зървѣш е гю виец-
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скитѣ улици, на всѣка шеста или седма къ щ а той 
можеше да прочете табелата „Специалистъ по кожни 
и венерически болести.“ Къмъ страха отъ заразата 
се прибавяше и уж асътъ  отъ  противната и недо
стойна форма на тогавашното лѣкуване, за което 
диешниятъ свѣтъ съ щ о  така не знае нищо. Сед 
мици наредъ цѣЛото тѣло на заразения отъ  сифи- 
лисъ се натриваше съ  живакъ, последицата отъ 
което бѣш е изпадането на зъбитѣ , както и появя
ването на други заболявания; нещастната жертва на 
лоша случайность се чувствуваш е не само душевно, 
а и физически ум ърсена; дори и следъ такова ужасно 
лѣкуване, засегнатиятъ цѣлъ животъ не можеше да 
б ъ д е  сигуреиъ, дали лукавиятъ вирусъ нѣма всѣки 
мигъ да излѣзе отъ обвивката си, парализирайки 
членоветѣ откъмъ гръбначния стълбъ  и размеквайки 
мозъка задъ челото. Нищо чудно тогава, че щомъ 
се поставѣше диагнозата, мнозина отъ  младитѣ хора 
посѣгаха веднага към ъ револвера, защ ото не мо
жеха да понесатъ чувството, че самитѣ тѣ, а и най- 
близкитѣ имъ лица ще ж ивѣятъ цѣлъ животъ съ 
съмнение, че не с ъ  излѣкувани. Къмъ това се при 
бавяха и другитѣ грижи па единъ само скрито во- 
денъ половъ животъ Ако се опитамъ да си при
помня честно, не ми идва ка умъ нито единъ прия
тел ь отъ  младитѣ ми години, който поне веднажъ 
да не е идвалъ при мене съ  бледно лице и сму- 
тенъ ногледъ, единъ, защ ото вече е заболѣлъ или 
се страхува да нс е заболѣлъ, другъ, поради изнуд
ване заради нѣкакво изоставяне, трети, защ ото му 
лнпсуватъ пари да предприеме лѣкуване безъ зна
нието на семейството си, четвърти, защ ото ' не знае 
какъ да изхрани подхвърленото му отъ нѣкоя кел- 
нерка дете, пети, загдето съ  откраднали портфейла 
му въ нѣкой бордей и не е посмѣлъ да подаде оплак
ване. И така, въ онѣзи псевдо морални времена мла
д о с т т а  бѣш е много по драматичпз, по-мечиста, по- 
неспокойна и същ евременно по потисната, откол-
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кого я рисуватъ въ романитѣ и пиеситѣ си прндвор- 
нитѣ поети. Както въ училището и дома, така и въ 
сферата иа любоньта на младежьта почти никога не 
се даваше свободата и щастието, падащи се на ней
ната възрасть.

Необходимо бѣше да се подчертае всичко това 
при честното обрисуване на тогаваш ното време. 
Често, когато разговарямъ съ  по-млади другари отъ 
следвоенната генерация, азъ трѣбва да ги убежда- 
вамъ едвали нс насила, че нашата младость въ 
никой случай не бива да б ъ д е  предпочитана предъ 
тѣхната. Вѣрно е, че въ държавно-буржоазенъ сми- 
съ лъ  ние имахме по-голѣма свобода отъ  днешното 
поколѣние, на което тежи военна служба, трудова 
повинность, а въ нѣкои страни и масова идеология, 
и което е безпомощно изложено на своеволията иа 
една глупава свѣтовиа политика. Ние можехме по- 
спокойно да се отдаваме на нашето изкуство, на 
нашитѣ духовни склонности и да формираме по-ип- 
дивидуално и по-лично частното си същ ествувание. 
Можехме да пътувам е безъ  паспортъ и позволение 
къ дето  ни се иска, никой не разследваше произ
хода, разбиранията, расата и религията ни. Въ никой 
случай не отричамъ, че ние наистина имахме неиз- 
мѣримо по голѣма лична свобода, и не само я оби 
чахме, а я и използувахме. Но веднажъ Фридрихъ 
Хебелъ се е изразилъ много хубаво: „Ту ни липсва 
виното, ту ни липсва чашата.* Много рѣдко с ъ  д а
дени и едното и другото на едно и съ щ о поколѣние; 
ако иравитѣ даватъ  свобода на човѣка, държавата 
го поставя подъ принуда. Ако държ авата му даде 
свобода, нравитѣ се опитватъ да го заробятъ. Ние 
живѣхме по добре и познавахме по добре свѣта, но 
днешната младежь изживѣва по-добре и по-съзна- 
телно собствената си младость. Когато гледамъ 
днешнитѣ млади хора да излизатъ съ  весели лица 
и ясни и вдигнати чела отъ  училищата и универсн- 
тетитѣ, когато виждамъ момичета и момчета заедно
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въ весело и безгрижно другарство, безъ фалшивъ 
сграхъ и срамъ въ учение, спортъ и игра, носещи 
се по снѣга втрху скитѣ, състезаващ и се съ ан 
тична свобода въ плувателния басейнъ, седнали 
двама по двама въ автомобила, когато ги виждамъ 
побратимени безъ  всѣкаква външ напринуда въ всички 
форми на здравия и безгриженъ животъ, всѣки пжть 
ми се струва, че ни дѣлятъ  не четиридесеть, а хи
ляда години отъ  времето, когато, за да дадемъ и 
получимъ любовь, ние трѣбиаше винаги да търсимъ 
сѣнката и скрмтостьта. Съ искрено зарадванъ по 
гледъ азъ  виждамъ, каква огромна революция на 
нравитѣ се е извършила въ полза на младежьта, 
колко голѣма свобода е придобилд тя въ любовьта 
и живота и колко по-здрава душевно и физически 
е станала тя въ гази свобода; женитѣ ми се стру- 
ватъ по-хубави, откакъ имъ е позволено да пока 
ж атъ свободно формитЬ си, вървеж ътъ  имъ е ста
налъ по изправевъ, очитѣ по-ясни, разговоръ-тъ по- 
непринуденъ. Каква еигурность е придобила тази 
нова младежь, която никому не е длъжна да дава 
смѣтка за постжпкитѣ и държането си, освенъ само 
на себе си и на вжтреш ното си чувство на отговор
ности; която се е освободила отъ  надзора па майки, 
бащи, лели и учители и отдавна вече нѣма пред
става за прѣчкитѣ, заплашванията и страховетѣ, които 
тег.чѣха надъ нашето развитие; която дори не по
дозира заобикалкитѣ и потайноститѣ, съ  които ние 
се домогвахме като до нѣщо забранено, до онова, 
което тѣ  съ  право чувствунатъ като свое право. 
Днешната младежь се наслаждава на младостьта си 
съ устремъ, свежесть, лекота и безгрижие, приежщи 
на нейната възрасть. Но най-голѣмото щастие въ 
това щастие се крие споредъ мене въ обстоятел
ството, че тя не е принудена да лъж е другитѣ и 
може да бжде честна както къмъ себе си, така и 
къмъ естеетнепнтѣ си чунстиувания и желания. Въз 
можно е, поради безгрижието, съ  което днешнитѣ
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млади хора влизатъ въ живота, иа тѣ хъ  да липсва 
нѣщо отъ  онова страхопочитание мредъ духовнитѣ 
нкща, което ощастливяваше нашата младость Въз- 
можно е, поради естественостьта на лесното вземане 
и даване въ любовьта, днешната младежи да е из
губила нѣщо отъ онова, което ни се е струвало осо
бено привлѣкагелно и скжпо, нѣкоя тайнствена едър- 
жаностп отъ страхъ и срамъ, нѣкоя изящность въ 
нѣжностьга. Може би дори тя и не подозира, колко 
тайнствено засилва насладата страхътъ  отъ  забра
неното и непозволеното. Но всичко това ми се струва 
незначително въ сравнение съ онази освобождаваща 
промѣна и съ  това, че днешната младежи е освобо 
д ена отъ  страхъ и иотиснатость и се наслаждава 
напълно на онова, което е било отказано нзмъ презъ 
онѣзи години: на чувството на непринуденостн и 
самоувѣреность.
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Най-сетне бѣ настлпилъ дългоочаквапиятъ мо- 
меитъ, въ който, заедно съ последната година на 
стария вѣкъ, ние момеехме да затворимь следъ насъ 
и вратата на омразната гимназия. Следъ мжчно из- 
държ анъ изпитъ — какао знаехме отъ математи
ката, физиката и схоластичнитѣ материи ? — ние, 
които трѣбваше по този случай да облѣчемъ черни, 
официални дрехи, бѣхме почетени съ изпълнена съ  
важность речь отъ  страна на училищния директоръ. 
Сега ние сме били вече възрастни и трѣбвало да 
ианравимъ честь на родината си съ  своето усгрдие 
и прилежание. Съ това бѣ разбито едно осемгодиш
но другарство; отъ тогава видѣхъ малцина отъ 
съпжтницитѣ си въ кораба. Повечето отъ  насъ 
се записаха въ Университета, а онѣзи, които т р ѣ б 
ваше да се задоволятъ съ други занаяти и занима
ния, поглеждаха завистливо къмъ насъ.

Защ ото въ онѣзи минали времена Университе- 
тътъ  въ Австрия все още притежаваше особенъ, 
романгиченъ ор со л ъ ; да бж деш ъ студентъ, това 
значеше да прнтежаваш ъ привилегии, съ  които мла- 
дитѣ академици надхвърляха далеко всичкитѣ си 
връстници; тази антикварска особеность сдвалн е 
била твърде позната въ негерманскитѣ страни и 
поради своята абсурдность и ненаврсменность се 
нуждае отъ известно разяснение: повечето отъ  
нашитѣ Университети бѣха основани още презъ 
срѣднитѣ вѣкове, когато заниманието съ  науката се 
смѣташе за нѣщо извънредно, и за да могатъ мла- 
дитѣ хора да бж датъ  привлѣчени към ъ следване, 
на тѣхъ  се даваха известни съсловни привилегии. 
Срѣдновѣковнитѣ студенти не попадаха подъ обик
новения еж дъ, тѣ  не можеха да бж датъ  търсени и
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обезпокоявани въ ссминаритѣ огъ  полицейскитѣ 
служители, носѣха особено облѣкло, можеха да сс 
дуелиратъ ненаказано и бѣха признати като затво
рена гилда съ  собствени нрави и б езн р ав ств ен о ст  
Съ течение на времето и съ  увеличаващ ото се де
мократизиране на обществеиия животъ, когато всич
ки срѣдиовѣковни еснафи и гилди се разпаднаха, 
това привилегировано положение на академицитѣ въ 
цѣла Европа се изгуби; само въ Германия и гер
манска Австрия, къ д ето  класовото съзнание всс 
още запазваше връхъ надъ демократичното, сту- 
дентитѣ се придържаха твърдо къмъ тѣзи станали 
отдавна безсмислени привилегии и ги изградиха дори 
въ собственъ студентски кодсксъ. Наредъ съ  обик
новената си и гражданска „честь“ гсрманскиятъ сту 
дента поставяше и студентска такава. Когато нѣ
кой го обидѣше, той трѣбваше да му даде „уд о
влетворение“, т. е. да се дуелира съ  него съ  о р ъ 
жие въ ръка, доколкото изобщо бѣш е „способенъ“ 
да даде удовлетворение О гъ  друга страна „спосо
бен ъ“, спорсдъ това самодоволно преценяване, бѣ 
ше не нѣкой банкеръ или търговецъ, а само акаде
мически образовавъ, награденъ съ  титла или пъкъ 
офицеръ — никой другъ между мнлионитѣ хора нс 
можеше да получи дѣ лъ  отъ този видъ „честь“, да 
кръстоса острието съ  нѣкой такъвъ  глупавъ и 
безбрадъ младежъ. О тъ друга страна, за да мина
ва за „истински“ студентъ, м ом ькьтъ  трѣбваш е да е 
доказалъ мъж ественостьта си, т. е. да е спсчслилъ 
колкото е възможно повече дуели и дори да носи 
видимо по лицето си въ видъ на „рѣзки" белсзитЬ 
на геройскитѣ си подвизи; гладкото лице и неиз 
кривениятъ носъ се смѣтаха недостойни за единъ 
истински германски академикъ. Затова кульоръ- 
студентитѣ, т. е. тѣзи, които принадлежаха къмъ 
нѣкоя носеща специаленъ цвѣтъ корпорация, се 
виждаха принудени да се предизвикватъ взаимно или 
да предизвикватъ други напълно миролюбиви сту-
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дгнти и офицери, за да могатъ да участпуватъ въ все 
нови „партии*. Въ корлорациитѣ всѣки новъ сту- 
дентъ биваше „чодготвячъ“ въ фехтовачнитѣ зали 
за това достойно глевчо занимание е биваше посве
щ а в а т . и въ всички останали обичаи на студент
ския животъ. В ;ѣки „ф у к сг“, т. е. нсвакъ, биваше 
причисляванъ къмъ нѣкой корлорационенъ братъ, 
комуто трѣбваш е да засвидетелствува робска по- 
корность и който го запознаваше съ  благородпитѣ 
изкуства на тъй наречения „Comucnt*. А тѣ  бѣха 
слсдннтѣ: да се изпива до повръщаие, да обръща 
до дъно теж ката чаша бира (до последната капка), 
за да докаже славно, че не е „загубсиъ“ човѣкъ, 
да реве въ хоръ студентскитѣ пѣсни, да скита но- 
щ емъ изъ улицитѣ и да се подиграва съ  полиция
та  Всичко това се смѣташ е за „м ъж ко“, „студент
ск о “ и „германско“, и когато корпорациитѣ тръгва
ха на разходка въ съ бо та  съ развѣващ итѣ се зпа 
мена и пъстри кепета, тѣзи глупави и потиснати 
о ть  собственото си държане къмъ най-безсмислено 
високомѣрие младежи се чувствуваха като истин
ски представители на духовната младежь. Тѣ гле
даха отвисоко и съ презрение иа „тълпата“, кояго 
ие умѣеше да цени както трѣбва тази академическа 
култура и иѣмско мъж ество.

За единъ малъкъ провинциаленъ гимназистъ, 
който идваше въ Виена като съвсемъ младъ и зе- 
леиъ момъкъ, този видъ интересно и „весело с т у 
дентско време* сигурно е било олицетворение на 
цѣлата романтика. Разнѣжсни отъ виното, вече 
вьзрастнитѣ селски нотариуси и лѣкари поглеж да
ха десетки години по късно към ъ закаченитѣ въ 
стаитѣ имъ кръстосани рапири и пъстри трофеи и 
иосѣха съ  гордость рѣзкитѣ си като отличие на 
тѣхния академиченъ рангъ. Напротивъ, върху насъ 
това глупаво и брутално държане действуваш е само 
отблъскващ о, и когато срѣщахме нѣкоя отъ  тѣзи 
украсени съ знамена орди, ние свръщахме предпаз-
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ливо задъ  ъ г ъ л а ; защ ото за васъ, за които лична- 
та свобода бѣш е най-скъчото, тази склонность къмъ 
агрссивность и сервилность означаваше най лошото 
и най опаспото въ нѣмския духъ. Освенъ това, ние 
знаехме, че задъ  тази изкуствено предрешена ро
мантика се криятъ много хитро пресмѣтнати прак
тични цели, защ ото принадлежностьта към ъ нѣкоя 
отъ тѣзи „дуелиращи" се корпорация осигуряваше 
на всѣки членъ покровителството на нѣкой отъ  
„старитѣ господа“ отъ  тази корпорация по отноше
ние на висшитѣ служби и улесняваше по-сетнешна- 

^та кариера. Единствениятъ сигуренъ п ъ ть  къмъ 
иѣмската дипломация водѣше началото си отъ  бон- 
скитѣ „боруси;" отъ австрийскитѣ католически кор
порации се стигаше най лесно до добритѣ църков
ни приходи на властвуващ ата християнско-социална 
партия, а повечето отъ  тѣзи „герои“ знаеха добре, 
че пъстритѣ панделки трѣбаа да имъ зам ѣстягъ  въ 
б ъд ещ е онова, което с ъ  пропустнали по отнош е
ние на сериозното учене, и че при постъпването на 
служба нѣкога рѣзкитѣ по челото могатъ да имъ 
б ъ д а т ъ  по-полезни, отколкото онова, което се крие 
задъ  челото. Самиятъ изгледъ на тѣзи груби, мили
таризирани роти и на тѣзи насѣчени и дръзко пре
дизвикателни лица правѣше неприятно за мене по
сещаването на университетскитѣ зали; когато оти
ваха въ университетската библиотека, и другитѣ 
наистина жадни за наука студенти избѣгваха аула
та и предпочитаха незначителната задна врата, за 
да отбѣгнатъ всѣка среща съ  тѣзи тъж ни орди.

Още открай време семсйниятъ съветъ  бѣше 
решилъ, че ще следвамъ въ Университета. Но кой 
ф акултетъ да избера? Родителитѣ ми ми оставиха 
напълно свободенъ изборъ. По-голѣмиятъ ми братъ 
току-щ о бѣш е влѣзълъ въ бащиното ми инду- 
стриално предприятие, затова вториятъ симъ нѣ
маше защо да бърза. Въ края на краищата, бѣше
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въпросъ на семейна честь да се осигури докторска 
титла, безразлично каква. Чудно, но и изборътъ ми 
бѣше сжщо така безразличенъ. Тъй като отдавна 
вече бѣхъ посветнлъ душ ата си на литературата, 
никоя друга практическа или преподавателна наука 
не ме интересуваше. Изпитвахъ дори нѣкакво тайно 
и днесъ все още иензчезнало педовѣрие към ъ всѣ 
ко академическо занимание. За мене аксиомата на 
Емерсонъ, че хубавитѣ книги зам ѣстватъ и най д о 
брия Университетъ, и днесъ още важи неотклонно, 
а и днесъ всс още съмъ убеденъ, че човѣкъ може 
да бжде отличенъ философъ, историкъ, филологъ 
и юристъ или каквото и ла е, безъ да е песеща- 
валъ пс само Университета, а дори и гимназия. Б ез
брой пж.ти съмъ иамиралъ потвърждение въ прак
тическия животъ, че антикваритѣ често познаватъ 
по-добре книгитѣ, отколкото компетентнитѣ профе
сори, че търговцитѣ на художествени предмети раз- 
биратъ повече отъ  ученитѣ вь тази область, че по- 
гелѣмата часть отъ  сжщественитѣ подтици и от
крития въ всички области идватъ отъ  външни лица. 
Колкото академичното занимание изглежда прак- 
тично, достижимо и полезно за срѣдиото дарова
ние, толкова то ми се струва излишно за индиви- 
дуално продуктивни натури, при които то може да 
подгйствува дори като нѣкакъвъ видъ прѣчка. О со
бено въ Университетъ като нашия въ Виена съ  
неговитѣ шссть или седемь хиляди студенти, кж- 
дето се прѣчеше на толкова плодоносния личенъ 
контзктъ между учители и ученици поради претъп- 
каиостьта и който отгоре на това бѣ изостачалъ 
назадъ отъ времето си съ  своята твърде голѣма 
вѣрность към ъ традицията, азъ  не виждахъ нито 
единъ човѣкъ, който да ме спечели за науката си. 
Така, сжщински критерий при моя изборъ бѣш е не 
това, кой предметъ ще ме занимава нац-много вжт- 
решно, а това, който ще ме затруднява най малко

а
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и ще ми остава максимумъ време и свобода за 
сжщинската ми страсть. Нзй сетне се решнхъ за 
философията — или по скоро за „екзактьата фило
соф ия“, както все още се казваше у насъ по ста
рата схема — и то съвсемъ не отъ  чувство на 
вжтреш но призвание, защ ото способноститѣ ми къмъ 
чисто абстрактно мислене сж твърде малки. У мене 
мислитѣ изникватъ винаги въ връзка съ  предмети, 
случки и образи, а всичко чисто теоретично и ме
тафизично ми е непонятно. Все пакъ тукъ  области 
та на чистата материя е най ограничена, а посеще
нията на лекциитѣ и семинарнитѣ упражнения по 
„екзактна“ философия най лесно можеха да се из- 
бѣгватъ. Необходимо бѣш е само въ края на осмия 
сем естъръ да се предаде една дисертация и да се 
издържи единъ единственъ изпитъ. Така, азъ още 
изнапредъ си изработихъ известно разпредѣленис 
на времето: три години изобщо да не сс занима- 
вамъ съ  следването въ Университета! Презъ по
следната година щ ѣхъ да напрегна всичкитѣ си 
сили и да усвоя схоластичната материя, както и да 
напиша набързо нѣкаква дисертация! Тогава Уни- 
верситетътъ щ ѣш е да ми е далъ онова, което един
ствено искахъ отъ  него: нѣколко години па сво
бода въ живота ми и въ стремежа ми въ връзка 
съ  изкуството: universitas vitae.

Xtvi рля ли погледъ върху живота си, едвали 
мога да си спомня много такива щастливи моменти 
като онѣзи първи университетски дни безъ Уни- 
вгрситстъ. Бѣхъ младъ и още нс изнитвахъ чув
ството на отговорностьта за създаване на нѣщо 
завършено. Бѣхъ съвсемъ нсзависимъ, деньтъ има 
ше двадесеть и четири часа, и всички тѣ  прина
длежаха на мене. М ожгхъ да чета и работя как
вото искамъ, безъ  да дълж а смѣтка за това ко
муто и да било; облакътъ  на академическия из
питъ всс още ис сс показваше иа свѣтлия хори-
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зоптъ, защ ото колко дълги изглеж датъ три години, 
когато човѣкъ е на деветнадесети години, и колко 
богати, обилни н пълни съ изненади и дарове мо
гат ъ  да бж датъ  тѣ !

Първото нѣщо, което иапразихъ, бѣше под
реждането на стихотворенията ми въ единъ, както 
мислѣхъ, неумолимо строгь подборъ. Нс се сраму
ва мъ да призная, че на мене, деветнадесстгодгш - 
ниятъ и току-що завърш илъ гимпазистъ, по опива 
време печатарското мастило се струваш е най-слад- 
киятъ мирисъ на свѣта, по сладъкъ  отъ маслото 
на резитѣ отъ Шира. Всѣко приемане въ вестни- 
цитѣ на нѣкос >тъ стихотворенията ми даваше 
новъ подтикъ на моето по природа твтрде слабо- 
крако самочувствие. Не трѣбваш е ли сега да на 
прегна сили за реш ителенъ скокъ и да опитаиъ  из
даването на цЬла книга? Насърдчението на друга- 
ритѣ ми, които вѣрваха псвече въ мене, отколкото 
азъ  самиягь, имй решително значение. Имахъ д о 
статъчни гол.ѣиа ддрзосѣь да изпратя ржКописа на
прано на онова книгоиздателство, което застжп- 
взше нѣмската лирика — Ш устеръ & Л. Льофлеръ, 
издателитѣ на Лилиенкронъ, Д емслъ, Бирбаумъ, 
М омбертъ, на цѣлата онази генерация, която са з- 
даде повата нѣмска лирика заедно съ Рилке и 
Хсфмаасталъ. И — чудеса и знамения! — единъ 
следъ другъ настжпваха опѣзи незабравими, щ а
стливи мигове, които не се повтарятъ пъ живота 
in  сдииъ нисатсль дори и следъ най голѣмитѣ му 
успѣхи: пристигна писмо са, печата на издатсл- 
ството, писмо, което човѣка, върти неспокойно и»ъ 
рж-цетѣ си, безъ да има смѣлостьта да го отвори. 
Пастжпи мигътъ, въ койго се чете съ  затаенъ дъхъ, 
че издателството е решило да издаде книгата и 
дори изисква като условие и пртвото за следва
щата. Пристигна пакгтътъ са, пърпитѣ коректури, 
който човѣкъ развързва съ безкрайно възбуждение, 
за де види отпечатъка, подреждането и цѣлата ем-
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брионалиа форма на книгата, а следъ нѣколко сед
мици и самата книга, първитѣ екземпляри, които 
чопѣкъ нс се насища да разглежда, опипва и срав 
нява все отново. После и детинското обикалине 
около книжарницитѣ, за да се види, дали екземпля 
ритѣ сж  вече на витрината, дали изпъкватъ гордо 
въ срѣдата, или сж се скрили скромно нѣкжде ио 
края. Най ссрке настжпва и очакването на писмата, 
първитѣ критики, първйятъ отзвукъ откьм ъ Не
познатото, Н еразгадаемото — всичкитѣ тѣзи напре
жения, вълнения и възторзи, заради които зави- 
ждамъ на всѣки младъ човѣкъ, който хвърля въ 
свѣта първата си книга. Този мой възторгь  бѣше 
самовлюбеность въ първия момептъ, но въ никой 
случай не и самодоволство. Какъ мислѣхъ за тѣзи 
си първи стихове се доказва отъ  простия фзктъ, 
че нс само не нанравихь ново издание на „Сре 
бърни струни“ (това е заглавието на изчезналата 
ми вече първа рожба), но дори нс вмъкнахъ нито 
едно единствено отъ  тѣхъ  въ миитѣ „Събрани сти 
хотворения*. Това бѣха стихове на исопредѣлено 
предчувствие и неосъзнато чувствуване, изникнали 
не отъ  собствени преживявания, а о ть  чисто ези
кова страсть. Вее пакь тѣ  пгказвзха известна му- 
зикалность и достатъчно ч у в т в о  за форма, за да 
привлѣкатъ вниманието па заиптересуванитѣ крж- 
гове, и азъ  не можехъ да сс оплача огъ  липса на 
насърдчение. Лилиенкронъ п Дсмелъ, които стояха 
тогава начело на лиричнигѣ пости, нс отказаха 
сърдечното си и вече приятелско признание на дс- 
встнадесстгодкш яия младежь, а толкова обожааа- 
пиятъ отъ  мене Рилке ми изпрати като ларъ за 
мояга „толкова хубаво написана книга' единъ по- 
светеиъ ми съ  „благодарноеть“ специаленъ отис- 
чатъкъ, койго азъ  спасихъ като единъ отъ най- 
скжпитѣ спомени иа моята младость изъ рязвали- 
нитѣ иа Австрия и отнесоха, вз, Англия. (Кжле ли 
може да с той сега ?). Вѣрно е, че въ края 114
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краищата почувствувахъ нѣщо призрачио въ това, 
че този пръвъ приятелски даръ отъ Рилкс — нър- 
впятъ отъ многото — бѣш е вече отъ  четиридесети 
години, и иознатвятъ почеркъ ме поздравяваше 
отъ царството на мъртвитѣ. Но най неочакваната 
отъ всички изненади бѣше тази, че М аксъ Регеръ, 
най голѣмиятъ живъ тогава композитора. наредъ съ  
Рихардъ Щ раусъ, се обърна към ъ мене за позво
лението, дя напише музика къмъ шесть стихотво
рения отъ  този том ъ ; колко често съм ъ чувалъ 
следъ това на концерти едно или друго отъ  тѣхъ  
— отъ моитѣ собствени, отдавна забравени и от
хвърлени отъ мене стихотворения, пренесени от- 
вж дъ времето отъ  братското изкуство на едииъ 
майсторъ I

Тѣзи неочаквани одобрения, които бѣха при 
лружепи и отъ приятелски публични критики, имаха 
все- пакъ въздействието да ме насърдчатъ къмъ 
една стжпка, която иначе нѣмаше никога или поне 
нс така рано да предприема при моето неизлѣчимо 
недовѣрие къмъ самия мене. Още като гимназистъ 
азъ  бѣхъ печатялъ въ литературнитѣ списания на 
„модернитѣ“ освенъ стихотворения сжщо и нѣкой 
повели и есета, но никога нс бѣхъ се реш авалъ да 
предложа единъ отъ  тѣзи  опити на нѣкой могжщ ъ 
и широко разпространени вестникъ. Всжщность, по 
онова време въ Виена имаше само единъ единственъ 
публицистиченъ органъ отъ  високъ рангъ, „Нойе 
фрайе иресе“; съ блягородното си държане, к у л 
турни стремежи и политически престижъ този вест
никъ означаваше за цѣлата австро-унгзрска импе
рия оПова, което е „Таймсъ“ за английския свѣтъ  
и „Танъ“ за френския; дори нито единъ отъ  вестни- 
цитѣ на самия германски Райхъ пе се стрсмѣш е до 
такава степень към ъ постигане на известно култур- 
но пиво. И здательтъ, М орицъ Бенедиктъ, човѣкъ съ  
феноменаленъ организацнопе-нъ даръ и неуморни
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усърдие, сс стрсмѣш е съ цѣлата си почти демо
нична енергия къмъ това, да надмине всички нѣм- 
ски вестници пъ областьта на литературата и кул 
турата. Ж елаеш е ли да 'получи нѣщо отъ нѣкой 
известенъ авторъ, никакви разноски не го плашеха, 
нему сс изпращаха по деееть или двадесеть теле
грами една следъ друга, и всѣки хокораръ му се 
одобряваше предварително; специалнитѣ издания за 
Коледа и Нова година представляваха съ  своитѣ 
литературни приложения цѣля то ове съ  най изве 
стнитѣ имена на гремето: Анат >лъ Ф ран;ъ, Герх&рдъ 
Хауптманъ, Ибсенъ, Зола, Стриядбергъ и Ш оу се 
събираха при този случай въ вестника, иаправилъ 
безкрайно много за литературното ориентиране на 
цѣлия градъ, а дори и на цѣлата страна. Е стестве
но „напредничзвъ“ и либераленъ въ своя мирогледи, 
солидепъ и иредпазливъ въ поведението си, този 
вестиикъ застъпваш е по образцовъ начинъ високия 
културенъ стандартъ на старата Австрия.

Този храмъ на „напредъка" криеше още едно 
светилище, така паречеаиягъ фейлетонъ, който съ - 
що като голѣмитѣ парижки ежедневници „Тамъ" и 
„Журнала, де деба“ публнкунаше най смѣлигЬ и 
ней съвършени статии върху поезия, театъръ, м у 
зика н изкуство „подъ черта“ и ясно отдѣлени отъ 
ефемеритѣ на политиката и деня. Т укъ имаха «у- 
М1гл само авторнтетитѣ и отдавна утвърденитѣ. 
Само ос юаа гелностьта на присъдата, завърш ената 
художествена форма и сравняващата онитность на 
много години можеше следъ дълго време на из 
нробване да призове единъ авторъ въ това свети
лище. По отношение на театъра и музиката Луд- 
викъ Ш пайделъ, майсторъ на критиката, и Едудрдъ 
Ханслинкъ притежаваха същ ия папски авторитетъ 
като Сентъ Бьовъ въ Парижъ съ  иеговитѣ „Люнди“; 
гѣхното „да“ или „не* решаваше за Виена успѣха 
иа едно произведение, на една театрална пиеса, на 
една книга, а често пъти съ  това и на единъ чо-
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вѣкъ. По онова време всѣка отъ  тѣхнигѣ статии 
бѣше всѣкидневната тема за разговоръ въ образо- 
ванитѣ кржгове, върху тѣ хъ  се спорѣше, тѣ  биваха 
критикувани и приемани съ възторгъ и неприязънь, 
а когато се появѣше ново име всрѣдъ отдав- , 
па почтително иризнатитѣ „фейлетонисти“, това 
бѣше сжшинско събитие. О тъ младата генерация 
тамъ бѣш е получилъ достж пъ само Хофмансталъ 
съ иѣкои отъ своитѣ прекрасни статив; другитѣ по- 
млади автори трѣбваше да се задоволяватъ само съ  
това, да се промъкнатъ по нѣкакъвъ начинъ отзадъ, 
въ литературното приложение. Който пишеше на 
първата страница, бѣш е вдълбалъ за Виена името 
си въ мраморъ.

И днесъ още не разбирамъ, какъ намѣрихъ 
смѣлость да предложа на оракула на моитѣ бащи 
и на светилището на седемтѣ Миропомазани една 
малка поетична творба. Но въ края на краищата не 
можеше да ме сполети нищо друго, оевенъ отхвър
ляне. Редакторъть на фейлетонитѣ приемаше само 
веднажъ седмично между единъ и два часа, когато 
вече оставаше малко мѣсто за работата на нѣкое 
външно лице въ редицата известни и здраво у твър 
дени сътрудници. Не безъ  сърдцебиене изкачихъ 
малката, желѣзна вита стълба към ъ бюрото и по- • 
молпхъ да съобщ атъ за пристигането ми. С ледъ 
нѣколко минути слугата се върна; госнодинъ редак- 
торътъ  на фейлетонитѣ ме очакваше, и азъ  влѣзохъ 
въ малката, тѣсна стая.

Редакторътъ на фейлетонитѣ въ „Нойе фрайе 
пресе“ се наричаше Теодоръ Херцлъ и бѣш е пър- 
виятъ човѣкъ отъ свѣтовно исторически мащабъ, 
срещу когото заставахъ въ живота си — наистина, 
безъ  самъ да знамъ, какъвъ огроменъ обратъ въ 
еж дбата на еврейския народъ и въ историята на 
нашето време е призвана да донесе неговата лич
ности. По онова време позицията му бѣш е още не-
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я:н а  и раздвоена. Той бѣше зааочналъ съ  поетични 
опити, бѣш е проявилъ твърде рано блестящи жур- 
налистичесхи дарби и бѣ станалъ любимецъ на 
виенската публика, отначало като  парижки кореспон- 
дентъ, после като фейлетонистъ на „Нойе фрайе 
пресе“. Неговитѣ статии, и днесъ все още завладя
ващи съ  остритѣ си и често м,ъдри наблюдения, съ  
стилистичната си красота, съ  благородния си чаръ, 
който никога нс губѣше вродената си изтънченость 
нито въ смѣшиото, нито вь  критичното, бѣха най- 
култивирааото, което можеше да се срещне въ 
областьта на журналистиката. Той бѣш е спечелилъ 
възторга на единъ градъ, чието чувство към ъ из
тъ н ч ен о стта  бѣш е особено развито. Херцлъ бѣше 
ималъ успѣхъ и съ една своя пиеса въ Бургтеатъръ 
и бѣш е станалъ сега видснъ човѣкъ, обожаваиъ 
отъ младежьта и почитаиъ отъ бящ итѣ ни, докато 
единъ день настжпи нѣщо неочаквано.. Сждбата знае 
винаги да намира пжтищата, по които трѣбна да 
привлѣче единъ човѣкъ, оть  когото се нуж ди: за 
своитѣ цели, дори и ако последнвятъ иска да се 
скрие.

Въ Парижъ Теодоръ Херцлъ бѣ ималт едно 
преживѣване, което бѣ разтърсило душ ата му; единъ 
отъ  опѣзи часове, които промѣнятъ цѣло едно сж- 
ществувание: като кореспондентъ, той бѣш е присжт- 
ствувалъ на публичиото деградиране иа Алфрсдъ 
Д райфусъ, бѣш е видѣлъ, какъ свалятъ еполетитѣ 
па бледния мжжъ, докато той викаше високо: „Азъ 
съмъ невиненъ!“ Въ тази секунда той бѣш е почув- 
ствувалъ въ дълбочината на сърдцсто си, че Др?й- 
ф усъ е невиненъ и че е иопадналъ въ това ужасно 
подозрение въ предателство само защ ото е евреинъ. 
Още като студснтъ Теодоръ Херцлъ бѣш е стра- 
далъ въ своята пряма, мжжествена гордость поради 
сж дбата па еврейството. Нѣщо повече — благода
рение па своя пророчески инстинктъ, той бѣш е я 
доловилъ вт, цѣлата й тргГГнчнос ть по едно време,
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когато тя съвсем ъ кс изглеждаше сериозна. По 
чувство роденъ водачъ, на което му даваше право 
и прекрасната му, импозантна външность, както и 
познаването му свѣта и великодушието въ на- 

Ччина му иа мислене, той бѣше нахвърлилъ още по 
, онова време фантастичния планъ, да сложи вед- 

наж ъ завинаги край иа еврейския проблемъ, и .т о  
по п ътя  на обобщаване на еврейството и християн
ството чрезъ доброволни масови кръщавания. Мис- 
лещ ъ винаги драматично, той си бѣш е прсдставялъ 
какъ ще поведе въ дълго шествие хилядитѣ 
австрийски евреи към ъ катедралата Свети Стефа.чъ, 
за да освободи посрѣдствомъ единъ символиченъ 
актъ този гонеиъ и лишенъ отъ отечество народъ 
отъ проклятието на усамотяването и омразата. Ско
ро той разбра неизпълвимостьта на този планъ, а и 
години на собствено творчество го бѣха отклонили 
отъ основния проблемъ въ неговия животъ, на раз
решаването на който той гледаше като на нйй-важ- 
ната отъ задачитѣ си. Но сега, въ момента, въ кой
то деградираха Драйфусъ, миегльта за вѣчното 
презрение, тежащ о надъ народа му, прониза като 
мечъ гърдитѣ му. Щ омъ като усамотяването всрѣдъ 
другитѣ народи е неизбѣжно, тогава нека то б ъ д е  
пълно! Щ омъ унижението е иаша неизбѣжна 
съдба, да го понасяме гордо! Щ омъ страдаме отъ 
липсата на отечество, да си го създадсм ъ! Така, 
той издаде своята брошура „Еврейската държ ава“, 
въ която заяви, че всѣко асимилативно приобща
ване и всѣка надежда за пълна толерантность с ъ  
невъзможни за еврейския народъ. Той трѣбва да си 
създаде ново, собствено отечество въ своята стара 
родина Палестина.

Когато се появи тази кратка, но притежаваща 
бойката сила на стоманена стрела брошура, азъ 
бѣ хъ  още ученикъ въ гимназията, но мога да си 
представя всеобщото смайване и недоволство на виен- 
скитЬ буржоазно еврейски кръгове. Какво е стана
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ло съ  този иначе разумснг, духовитъ й образоваиъ 
писатсль, сс питаха тѣ  ядосано. Що за глупости 
пише и върш и? Защ о да ходимъ въ Палестина? 
Нашинтъ езикъ е нѣмски, а не еврейски, нашето 
отечество е хубавата Австрия. Но се ли чувствува- 
ме отлично подъ скиптъра на добрия кайзерь Францъ 
И осиф ъ? Нѣмаме ли приличенъ доходъ и осигуре
но положение ? Не сме ли равноправни, уседналн и 
вѣрни граждани на нашата любима Виена ? Не жи- 
вѣемъ ли въ напредничаво време, което само следъ 
нѣколко десятки години ще отстрани завинаги всич 
ки вѣрски предразсъдъци ? Защо той, който говори 
като евреинъ и иска да помогне на еврейството, 
дава аргументи въ ръц етѣ  на най-ожесгоченитѣ ви 
врагове и се опитва да ни отдѣли, когато всѣки из- 
миналъ день ни приближава все повече и по-близко 
до германския свѣтъ  ? Равинитѣ говорѣха усърдио 
вь храмоветѣ, ръковод и гельтъ на „Нойе фрайе 
пресе“ забрани дори и само да се споменава дум а
та ционизъмъ въ неговия „нанредннчавъ* вестникъ. 
Терзей на виенската литература, майсторътъ на гор
чивата сатира Карлъ Краузъ написа брошурата „Една 
крона за Ц нонъ“, а когато Теодоръ Херцлъ влиза
ше въ театъра, въ всички редици се шепиѣше по
дигравателно : Негово величество пристига!

Въ първия моменгъ Херцлъ се почувствува 
неразбранъ; Виена, къ д ето  се бѣ чувствувалѣ най- 
сш уренъ  поради дългогодишиата си популярност, 
не само го изоставяше, но дори му се и присмива
ше. Но изведнаж ъ му отвърна отзвукъ  съ  такава 
сила и екстазъ, че той почти се уплаши отъ огром- 
ното, далечъ надхвърлящ о очакванията му движе
ние, което бѣ  предизвикалъ въ свѣта съ  своитѣ 
нѣколко десятки страници. Вѣрно е, че то не за 
почна отъ  настапенитѣ удобно и добре осигурени 
еврейски граждани, живѣещи на западъ, а отъ  
огромнитѣ маси иа изтокъ, отъ  галицийския, пол
ския и прускня Гсто-пролетарннтъ. Б езъ  да подозира,
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Херцлъ бѣш е раздухллъ съ брошурата си тлѣсщия 
цодъ пепельта на чуждата земя огънь на еврейсгво- 
то, хилядогодишния месиански сънъ на утвърдено
то отъ  светитѣ писания обещание за връщане въ 
обетованата земг. — Тази надежда и същ евременно 
религиозна увѣреиость, която единствена осмисля
ше живота на потиснатитѣ и поробени милиони. 
Винаги, когато презъ тѣзи две хиляда години нѣ
кой — билъ той пророкъ илн измамннкъ — е до- 
косвалъ тѣзи струни, душ ата на цѣлия народ ь е 
ризпервзла криле, но никога това не е ставало така 
мощно, съ  такъвъ  шуменъ и буренъ отзвукъ. Съ 
нѣколко десятки страници единъ единствш ъ чозѣкь 
бѣ оформилъ въ единство една разпръсната и раз
късвана отъ  вражда маса.

Този прьвъ моментъ, въ който идеята все още 
имаше сънно неопредѣлени форми, бѣ предоиредѣ- 
ленъ да бжде най щастливиятъ въ краткия животъ 
на Херцлъ. Едва започнало, да фиксира целитѣ си 
въ реалното пространство и да събира силитЬ си, 
Херцлъ трѣбваш е да разбере, колко разединенъ е 
ствналъ този нзродд, подчииенъ па различни наро
ди н с ъ д б и ; ту къ  дълбоко релш иозиигѣ евреи, там ъ 
свпбодомислящитѣ, тукъ  тѣзи съ  социалистически 
разбирания там ъ онѣзи съ  капиталисгични, но всич
ки борещи се помежду си па най различни езици и 
нежелаеши да се подчинят ь па единъ единенъ авто- 
рнтетъ. Презъ онази 1901 година, когато го вадѣхъ 
за първи нъть, той се намираше въ разгара на бор
бата, а може би бѣш е и въ борба съ  себе с и ; той 
нсе още не вѣрваше достатьчно въ успѣха, за да 
се откаже отъ  службата, която изхранваше него и 
семейството му. Все още трѣбваш е да дѣли себе 
си между дребната журналистическа дейность и за
дачата, станала неговь истински животъ. Онзи, кой
то мс прие но онова време, все още бѣш е редак- 
торътъ на фейлетонитѣ Теодора, Херцлъ.
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Теодоръ Херцлъ стана да ме поздрави, и азъ 
неволно почувствувахъ, че онази подигравателно из
разена шега за .Ц аря на Ц ионъ“ съдърж а нѣщо 
вѣрно: съ  високото си, открито чело, съ яснитѣ си 
черти, съ дългата, почти синьо черна свещеническа 
брада и тъмни, дълбоки и меланхолични очи, той 
имаше наистина царственъ вндъ. У него широкитѣ, 
малко театрални жестове не изглеждаха изкуствени, 
защ ото бѣха обосновани отъ едно естествено вели
чие. Затова ие бѣш е нуженъ този особенъ случай, 
за да намѣря, че той има импозантенъ видъ. Херцлъ 
приличаше на бедуииски пустиненъ шейхъ дори и 
задъ тази изтъркана и отрупана съ книжа писмена 
маса въ тѣсиата и освѣтена само отъ единъ прозо- 
рецъ редакционна стая; бѣлиятъ, свободио спускащ ъ 
се бурнусъ би му стоялъ сжщо така добре, както 
и негопилтъ добре скроенъ и уш итъ по парижка 
мода черсиъ костюмъ. С ледъ кратко, нарочно стз- 
дадено мълчание —  както по-късно забелязахъ, той 
обичаше тѣзи малки ефекти и бѣш е ги изучилъ въ 
Б ургтсагьрт , — той ми подаде снизходително и все 
пакъ добродушпо ржка. Посочвайки креслото до 
себе си, той попита: — Струпа ми се, че съм ъ челъ 
или чувзлъ нѣкжде името ви. Стихове, пали ? — 
Трѣбваше ла отговоря утвърдително. — Е, — каза 
той и се облегна назадъ, — какво ви води при мене?

Казахъ му, че бихъ му далъ една малка ра 
бота въ проза и подадохъ ржкописа. Той погледна 
началиата страница, прелисти го чакъ до последна
та, за да види обема, а после се облегна още по- 
дълбоко назадъ въ креслото си. За мое-очудвзне, 
(не бѣхъ го очаквалъ), азъ  забелязахъ, че той бѣ 
започналъ вече да чете ржкописа. Четѣш е бав
но, обръщайки страница следъ страница и безъ 
да вдигне погледъ. Когато прочете и последната 
страница, той започна да подрежда листата на рж
кописа — все още безъ да ме погледне, той го 
прибра грижливо въ една папка и написа съ  еннь
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молизъ нѣкаква забележка отгоре. Една следъ като 
ме бѣше д трж алъ  достатъчио дълго въ напрежение 
съ  тѣзи тайнствени машинации, той вдигна тежкия 
си тъменъ погледъ към ъ мене и ми каза съ  умиш 
лена, бавиа търж ественость: — Радвамъ се, че мо
га да ви кажа, че вашата хубава работа е приета за 
ф 'йлетонъ вт „Нойе фрайе прссе“. — Сякаш ъ На- 
иолсонъ бѣ окачилъ на бойното поле рицарския 
кръстъ  иа Почетния легионъ на гърдктѣ  на нѣкой 
младъ сержантъ.

Самъ по себе си този спизодъ изглежда дре- 
бенъ и незначителенъ. Но трѣбва дя си виенчанинъ, 
и то виенчанинъ отъ онова поколѣние, за да разбе- 
решъ, какъвъ подтикъ нагоре означаваше това на- 
сърдчсние. На деветнздесеть години азъ  само въ 
единъ мнгъ бѣхъ  достигналъ до завидно положе
ние, и Теодоръ Херцлъ, който ми остана благосклон- 
но предаиъ още отъ  този пръвъ часъ, използува 
случая, за да пише въ една отъ  следващ итѣ ста 
тии, чс въ Виена не трѣбва да говорятъ за упадъкъ 
нъ изкуството. Напротивъ, наредъ съ Хсфмансталъ, 
сега имало редица млади таланти, отъ  които може 
да се очаква н.-й доброто; на първо мѣсто той спо 
мена моето име. Винаги съмъ чувствувалъ като осо
бено отличие това, че едииъ човѣкъ съ  голѣмото 
значение па Теодоръ Херцлъ и на такъвъ  хвърлящ ъ 
сс въ очи и затова отговореиъ постъ бѣш е пър- 
виятъ, който сс застжпи за мене нубличчо. З а т о 
ва, привидно иеблагодзренъ, ззъ  взехъ съ  мжка 
решението си и пс сс присъсдинихъ дейно и дори 
ржководно към ъ неговото ционистическо движение, 
както би ж елалъ самиятъ тсй.

Взе пакъ нс межахъ да почувегвувамъ нѣкаква 
истинска връзка; отблъскваш е ме преди всичко о н 
зи видъ липса на респектъ, кс йто днесъ  сдвалн 
вече бихме могли да си представимъ, но съ  който 
тъкмо истиискитѣ съпартнзани иа Херцлъ ас отна
сяха къмъ негова ги личность, Източнитѣ спреи m
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упрекваха, че ие зчас нищо за гврсйството, чс ие 
познава дори обичаитѣ м у; национал) -икономисти-]ѣ 
гледгха на него като на фсйлетопистъ, всѣки има 
шс какво да каже, и то не винаги по твърде поч- 
тителенъ начинъ. Знаехъ колко желани и необхо
дими точно въ този моментъ щѣха да бж датъ за 
Херцлъ преданни и особено млади хора, и този нс- 
нрипзнснъ, сприхавъ духъ  иа вѣчната опозиция и 
липсата на честна и сърдечна нодчинеяосгь въ тѣзи 
кржгове ме отчуждиха отъ движението, къмъ което 
се бѣхъ приближилъ съ  любопитство, и то заради 
Херцлъ. Веднажъ, когато говорѣхме на тази тема, 
азъ  му призпахъ открито недоволството си отъ 
липсата на дисциплина въ неговитѣ редове. Той сс 
усмихна малко горчиво и каза : — Не забравяйте, 
че отъ  вѣкове насамъ ние сме свикнали да си игра- 
емъ съ проблеми и ла спорнмъ за идеи. О гь  две 
хиляди години ние, свреитѣ, нѣмаме вече никаква 
историческа практика, за ла внесемъ въ свѣта нѣщо 
реално. Безусловната вссотдайность трѣбва да бж- 
де най-папредъ научена, а и самиятъ азъ до днесъ 
не съмъ я научилъ, защ ото все още пиша фейле
тони и съм ъ редякторъ въ „Нойе фряйе пресе“, 
докато сжщ инскиятъ ми д ългъ  изисква да имзмъ 
само една единствена мисъль и да не прокарнамъ 
вито черта по листъ хартия за нѣщо друго. Но ве
че съм ъ на пжть да се поправя; иск-амъ самъ да се 
науча на безусловна всеотдаймость, а може би то
гава и другитѣ щс я научатъ отъ  мене. — В ;е още 
си спомпямь, чс тѣзи  думи ми направиха дълбоко 
впечатление, защ ото всички ние ис можехме ла раз- 
бгремъ, защ о Херцлъ така дълго нс се решаваше 
да сс откаж е отъ поста си въ „Нойе фрайе птесе". 
Мислѣхме, че е заради семейството му. Едва по- 
къс но свѣ тътъ  узна, че това съвсемъ ве е било 
така и че той е пожертвувалъ за тѣ лото  дори и 
собственото си състояние. Не само този разговоръ, 
а и много бележки вт. неговитѣ дневници доказ-
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ватъ, колко е страдалъ самиятъ той отъ това раз
двоение.

С ледъ това го виждахъ още много пъти, но 
отъ всички срещи въ паметьта ми е останала само 
една, която ми се струва най важна и незабравима, 
може-би защ ото бѣш е последната. Бѣхъ ходилъ въ 
странство и подърж ахъ връзка съ  Виена само пис
мено. Най-сетне го срсщнахъ веднажъ въ градския 
наркъ. Очевидно, той идваше отъ редакцията, ио 
вървѣш е бавно и малко приведенъ; нѣмаше вече 
стариптъ, бодъръ вървежъ. Поздравихъ го учтиво 
и искахъ да го замина, по той се изправи бързо, 
тръгна къмъ меие и ми подаде р ъ к а : — Защ о се 
криете? Съвсемъ не е нуждно. — Той ценѣше мно
го това, че бѣгахъ така често въ чужбина. — Това 
е едииственкятъ ни пъть, — казваше той. — Всич
ко, което знамъ, съмъ научилъ въ чужбина. — Само 
тамъ човѣкъ свиква да мисли въ дистанции. Струва 
ми се, че тукъ  никога не бихъ ималъ смѣлостьта 
да създамъ  онази първа концепция; щѣха да я по- 
тъпчатъ у мене още въ зародиша и растежа й. Но 
когато я донесохъ тукъ , всичко бѣ готово, слава 
Богу! Нс можеха да сторятъ нищо друго, освенъ 
да повдигнатъ крзкъ. — С ледг това той заговори 
съ  огорчение за В иена; тукъ  той срещ налъ най го- 
лѣмитѣ прѣчки, и ако отъ изтокъ и особено отъ 
Америка не идвали нози импулси, сигурно отдавна 
вече щ ѣлъ да б ъ д е  изморенъ. — Изобщо, — каза 
той, — грѣш ката ми се крие въ това, че започнахъ 
много късмо. На тридесеть години Викторъ Адлсръ 
бѣш е водачъ па социалдемокрзтитѣ — въ своята 
най-добра и най борческа възраст ь. Д а пе говоримъ 
за великитѣ личности въ историята. Ако знаехте, 
колко страдамъ при мисъльта за изгубенитѣ години! 
За това, че не започнахъ задачата си по рано. Ако 
здравето ми бѣш е така крепко като волята ми, 
всичко щ ѣш е да б ъ д е  въ р ед ъ ; ио човѣкъ пе м о
же да откупи нпзадъ годинитѣ. — Придружихъ го
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по пжтя му, чакъ до дома му. Тамъ той се спрѣ, 
подаде ми ржка и каза : — Защ о не идвате при 
мене? Никога не сте ме посещавали у дома. Т еле
фонирайте ми преди това, за да бжда гвободенъ.— 
О бсщ ахъ му, твърдо решеиъ да не изпълкявзмъ 
обещанието си, защ ото колкото повече обичамъ 
единъ човѣкъ, толкова повече заччтамъ неговото 
време.

Все пакъ азъ  отидохъ при него, и то само 
следъ нѣколКо месеци. Болестьта, която още тога
ва бѣ започнала да подкопава живота му, бѣш е го 
съборила изведнажъ, и азъ  можйхъ да го придру
жа само до гробищата. Бѣш е чуденъ юлски день, 
незабравимъ за всѣки, който го изживѣвзш е заедно 
съ  насъ. Защ ото неочаквано по всички гари на Вие
на и съ всѣки влакъ презъ деня или нощьта започ
наха да пристигзтъ хора — западни, източни, руски, 
турски евреи, евреи отъ всички провинции и по- 
малки градове се втурнаха изведнажъ аь  Виена съ 
лица, върху които все още бѣш е изписанъ уж асътъ  
отъ  тази новина; никога не се бѣш е почувствувало 
така ясно, че тукъ  отнасять въ гроба водача на едно 
голѣмо движ ение! Досега спороветѣ и приказкитѣ 
не бѣха го оставили да се забележи. Изведнажъ 
Виена откри, че е починалѣ нб само единъ писатель 
или обикновенъ поетъ, а единъ отъ онѣзи въплоти 
тели на идеи, които се издигатъ победоносно въ 
елна страна или всрѣдъ единъ народъ само на го- 
лѣми интервали. На гробищ ата настжпи с м у т ъ ; 
твърде гвлѣмъ бѣш е броятъ на онѣзи, които се 
втурнаха към ъ ковчега, разплакаии и викащи въ 
диво отчаяние ; безредие и почти изстжпление: Р едътъ  
бѣш е нарушенъ отъ една първичиа и почти екзал
тирана скръбь, каквато едвали е виждана преди 
или следъ това на нѣкое погребение. По тази не
чувана, буйно бликаша отъ  дълбочинитѣ на цѣлъ 
единъ милиоиеиъ пародъ болка можахъ да разбера 
за първи пжть, колко много пламскность и надежда
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бѣ предизвикалъ  въ свѣта този сдинствеиъ и само- 
тсиъ човѣкъ съ  силата на своята мисъль.

Сжщинското значение на моето тържествено 
въведение въ фейлетона на „Нсйе фрайе пресс“ 
въздсйствуяа преди всичко въвху частния ми животъ. 
По този начииъ азъ  придобихъ съвсемъ неочаквано 
известна сигурность по отношение на семейството 
си. Родителитѣ ми не се занимаваха твърде съ  ли
тература и не се решаваха да изказнатъ собствени 
приеж ди; за тѣхъ, както и за цѣлата виенска бур 
жоазия, имаше значение само оноза, което се хвалѣше 
въ „Нойе фрайе пресе“, и бѣш е безъ значение това, 
което сс пренебрегваше или дори корѣш е тамъ. 
Всичко, което се пишеше въ фейлетона, бѣше за 
тѣхъ подъ гаранцията на ней-голѣмитѣ авторитети, 
заш ото самиятъ постъ на онзи, който критикуваше 
и еж дѣш е тамъ, предизвикваше достатъчно респсктъ. 
Всѣки може да си представи иодобно семейство, 
което всѣки день отправя съ страхопочитание и 
очакване погледа си къмъ първата страница на своя 
вестникъ, и една сутринь открива просто по невѣ- 
роятенъ начинъ, че не особено благонадеждниятъ 
деветнадесеть годишенъ момъкъ, който седи на тра
пезата му, който ст всемъ не се е отличилъ въ  учи
лището и чиито писания биватъ приемани благо- 
душно като „безопасни“ забавления (все е за пред
почитане предъ картоиграчество или флиртъ съ  ле- 
конравни момичета) извелнажъ е застаналъ на това 
отговорно мѣсто и с взелъ думата наредъ съ  прочу
ти и опитни мжже, за ля защити мнението си (кое
то досега не е било особено зачитано вкжщи). 
Дори да бѣхъ написалъ най-хубавитѣ стихове иа 
Китсъ, Шели или Хьолдсрлинъ, то едвали щѣш е 
да доведе до толкова пълно преобразование въ 
всичко около мене; появѣхъ ли се въ театъра, хо 
рата посочваха единъ другиму този загадъченъ Баня-

9
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минъ, койго бѣш е прогжкналъ по таипетвенъ начииъ 
въ светилището на Старитѣ и Д остойните. Тъй като 
исчатахъ често и почти редовно фейлетони, бѣхъ 
изложенъ на опасностьта да стана видна и- уваж а
вана локална забележ ителность; за щастие, успѣхъ 
навреме да избѣгна тази о п асн о ст , като изпенадахъ 
една сутринь родителктѣ си съ съобщението, че 
искамъ да зопиша следния семестъръ въ Берлипъ. 
Семейството ми ме уважаваше достатъчно, или по- 
скоро уважаваш е „Нойе фрайе пресе“, въ чиято 
златна сѣнка бѣхъ застаналъ, за да ми позволи да 
изпълня ж еланието си.

О тъ само себе си се разбира, че съвсемъ иѣ- 
махъ намѣрсние да следвамъ въ  Бсрлннъ. Какго въ 
Виена, така и ту къ  посетихъ само два пъти  Уни
верситета въ течение на цѣлия семестъръ, веднажъ, 
за да се залиша и втори пъть, за да разпиша книж 
ката си за редовно посещаване. Онова, което тъ р 
сѣхъ въ Берлинъ, не бѣха нито семинарнитѣ упра
жнения, нито професоритѣ, а една още по-пълна и 
по висша форма на свободата Въ Виена азъ  все 
пакъ се чувствувахъ свързанъ съ  срѣдата. Литера- 
турнитѣ кръгове, съ  които общувахъ, произлизаха 
почти напълно отъ същ ия еврейско буржоазенъ 
слой, отъ  който бѣхъ и самиятъ а з ъ ; въ малкия 
градъ, къ д ето  всѣки знае всичко за другия, азъ  си 
оставахъ синъ на „добро семейство“ и бѣхъ измо- 
ренъ отъ  така нареченото „добро общество"; иска
ше ми се дори да намѣря веднажъ напълно „лошо 
общ ество“ — непринудена и неконтролирана форма 
на същ ествувание. Не бѣхъ погледналъ дори, въ 
разписа на лекциитѣ, кой преподава философия въ 
Берлинския Университетъ, за мене бѣш е достатъч
но да знамъ, че тамъ „новата“ литература се р а з
вива по-активно и по импулсивно, отколкото у насъ, 
че тамъ човѣкъ може да срещне Д емелъ и други 
поети отъ  младото поколѣние, че тамъ иепрскъсна



UNIVERSITAS VITAE 131

то се осиоваватъ вестници, кабарета и театри — 
съ  една дума, че тамъ „става нѣщ о“, както се к а з 
ва по виенски. .

Всжщность, пристигнахъ въ Берлинъ въ  единъ 
много интересенъ исторически моментъ. О тъ  1870 го
дина насамъ, когато Берливъ се бѣше превърналъ 
отъ  твърде студена, малка и съвсемъ не богата 
столица на пруското кралство въ резиденция на 
германския кайзеръ, неугледното градче край Шпрее 
сс намираше въ мощенъ подсмъ. Но Берлинъ все 
още не бѣш е спечелилъ челното мѣсто въ областьта 
на изкуството и к у л ту р ата ; съ  своитѣ поети и ху 
дожници Мюнхенъ минаваше за сжщински центъръ 
на изкуството, Д резденската Опера доминираше надъ 
всички други въ музиката, а малкитѣ резиденции 
привличаха към ъ себе си твърде ценни елементи; 
но съ  своята стогодишна традиция, концентрирана 
сила и естествена дарба, Виена стоеше все още 
много високо надъ Берлинъ. В се пакъ, заедно съ  
бързия стопански подемъ на Германия презъ ло- 
следнитѣ години, страницата започна да се обръща. 
Голѣмитѣ концерни и богатитѣ семейства се засе
лиха въ Берлинъ, и новото богатство наредъ съ  го
лѣма решителность откриха за архитектурата и теа 
търа много по голѣми възможности, отколкото въ 
кой и да е отъ  другитѣ голѣми германски градове. 
М узеитѣ се обогатиха яодъ покровителството на 
кайзеръ Вилхелмъ, театърътъ  намѣри въ лицето на 
Ого Брамъ отличенъ ржководитель, и тъкмо това, 
чс тамъ липсуваше истинска традиция и хилядого- 
дишна култура, мамѣше младежьта да опита щ а
стието си. Защ ото традицията винаги означава из
вестна прѣчка. Привързана къмъ старото и обожа
ваща миналото си, Виена се показваше недовѣрчи- 
ва и предпазлива към ъ млади хора и дръзки опити. 
Въ Берлинъ обаче, който се стремѣш е да съз- 

. даде колкото е възможно по-скоро своя лична фор
ма, търсЬха новото. Затова бѣш е есествено, гдето
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младигѣ хора отъ  цѣлия Райхъ, дори отъ  Австрия, 
се трупаха въ Бсрлинъ, и успѣхитѣ даваха право 
на надаренитѣ между т ѣ х ъ ; въ Виена виенчанииъть 
М аксъ Райнхардъ щ ѣш е да б ъ д е  принуденъ да 
чака десетки години, за да достигне положението, 
което спечели въ Берлинъ само въ продължение на 
две години.

Пристигнахъ въ Берлинъ точно по времето на 
прехода му отъ обикновена столица към ъ свѣто- 
венъ градъ. Следъ пищната и онаследена отъ  ве
лики прадѣди красота на Виена, първото впечатле
ние все пакъ бѣш е по-скоро разочароващ о; реши- 
телниятъ приливъ към ъ Западъ току що бѣш е за- 
почналъ. Тамъ трѣбваше да се развие новата архи
тектура на мѣстото на малко надутитѣ къщ и около 
Тиргартенъ. Не твърде застроенитѣ Фридрихщрасе 
и Лайпцигершрасе съ  своя неудачеиъ разкош ъ все 
още образуваха центъра на града. Д о предградия 
като Вилмерсдорфъ, Николазее и Щ еглищ ъ можеше 
да се стигне мъчно и само съ  трамвай, а по онова 
време да се отиде до езерата съ тѣхната недопра- 
вена красота значеше да се предприеме нѣщо като 
експедиция. Освенъ старата „Унтсръ денъ линденъ“, 
тамъ нѣмаше още истински центъръ или „Корзо*, 
както у насъ край Грабенъ, а старата пруска несте- 
ливость бѣш е причината за липсата на що годе еле- 
гантность. Ж енитѣ отиваха въ театъра въ безвкус
ни и собственоръчно ушити рокли, а навсѣкъде 
липсваше онази лека, сръчна и щедра ръка, която 
въ Парижъ и Виена съумѣваш е отъ нѣкоя евтина 
дреболия да създаде впечатлението на очарователно 
изобилие. Въ всѣка проява се чувствуваш е Фридри- 
ховската ограниченость я  еснафщина; кафето бѣше 
рѣдко и безвкусно, защ ото всѣко зрънце трѣбваше 
да се пести, храната лоша, безсочность и сила. На 
мѣстото на нашия музикаленъ полетъ тукъ  цару
ваше въ всичко чистота и стегнатъ, акуратенъ редъ. . 
Нищо не е така характерно, напримѣръ, както кон-
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трастътъ  между моята виенска и моята берлинска 
хазяйка. Виенската бѣше весела, бъбрива жена, 
която не подържзш е всичко въ нъленъ редъ, забра 
вяше лесно това или онова, но услужваш е съ  ра- 
дость всѣкиму. Берлинчанката бѣш е коректна и 
подържаш е всичко въ безукорно състояние; ио 
още въ първата й месечна смѣтка намѣрихъ отбе
лязана съ чистъ и остъръ почеркъ всѣка малка 
услуга, която ми бѣш е оказала: три пфенига за за 
шиване копчето на едни гащи, двадесеть пфенига за 
отстраняването на едно мастилено нетно отъ покрив
ката на масата, докато най сетне следъ енергичната 
черта подъ сбора отъ  всичкитѣ й старания се б ѣ 
ше събрала сумичката отъ 67 пфенига Най-нанредъ 
това ме накара да се засмѣя. Но характерното б ѣ 
ше тамъ, че само следъ нѣколко дни и азъ  се под- 
дадохъ на това педантично пруско чувство за редъ 
и за пръвъ и последенъ пжть въ живота си започ- 
нахъ да водя точно смѣтка на разходитѣ си.

Бѣхъ получилъ цѣла редица препоржки отъ 
моитѣ виенски приятели, но не използувахъ нито 
една отъ  тѣхъ. Та нали сжщинската цель на моето 
бѣгстно бѣше да се откжсна отъ  всѣка подсигу
рена буржоазна атмосфера и вмѣсто това да живѣя 
свободно и предоставенъ самъ на себе си ? Искахъ 
да опозная изключително хора, към ъ които самъ 
ще намѣря пжтя съ помощьта на моитѣ собствени 
литературни стремежи И то, ако е възможно, само 
интересни личности; най-сетне не напраздно бѣхъ 
челъ „Бохсми“ и като двадесеть годишенъ младежъ 
желаехъ само едно — да преживѣя сжщ ото и азъ.

Нс бѣше нуждпо да търся дълго подобенъ 
безразборно съчетанъ кржгъ. Отдавна, още въ Виена, 
азъ  бѣхъ сътрудничилъ на ржководното списание 
на берлипскитѣ „модернисти“, което се редакти
раше отъ Лудвигъ Якоби и се наричаше почти иро- 
пично „О бщ ество“. Този младъ писагель бѣ осно- 
валъ малко преди ранната си смърть едно сдруже-
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иие, което носѣше привлѣкателното за младежьта 
име „И дващ итѣ“ и се събираше веднажъ седмично 
въ първия ?та ж ъ  на едно кафене на Нолендорф- 
платцъ. Въ този огроменъ, създаденъ по образеца 
на парижкия „Closerie des Lilas“ кржтъ се събираха 
възможнитѣ най хетерогенни елементи: поети и ар
хитекти, снобове и журналисти, млади момичета, 
които искаха да минаватъ за скулпторки или жени 
на приложнитѣ изкуства, руски студенти и снѣжно- 
руси скандинавки, желаещи да се усъвърш енству- 
ватъ въ нѣмския езикъ. Самата Германия имаше 
свои представители отъ всички провинции — едро- 
костни вестфалци, добродушни баварци, силезийски 
евреи. Всичко това се увличаше въ диви спорове, 
водени съ  пълна непринуденость. Понѣкога се че- 
тѣха стихотворения или драми, но най важно за 
всички оставаше взаимното опознаване. Всрѣдъ всич 
китѣ тѣзи младежи, които се държеха съзнателно 
като бохеми, седѣш е трогателенъ като дѣдо Коледа 
единъ сгаръ човѣкъ съ посцвѣла брада, обичанъ и 
унажаеанъ стъ  всички, защ ото бѣше истински поетъ 
и истински б охем ъ : Петерт? Хиле. Този седемдесеть 
годишенъ старецъ съ своитѣ сини, съ  изразъ на 
куче очи, се оглеждаш е добродушно и наивно всрѣдъ 
тази странна детска тълпа, винаги зягърнатъ въ 
сивото си палто, подъ което се криеше съвсемъ 
изпокъсанъ костю мъ и мръсно бельо; той се под
даваше всѣки п ъть  съ  удоволствие на нашето на 
стояване, да измъкне отъ джобоветѣ на дрехата си 
съвсемъ измачкани ржкописи и да ни чете стихотво
ренията си. Това бѣха най различни стихове, по-ско 
ро импровизации на единъ лириченъ гений, само че 
твърде хлабаво и случайно оформени. Той ги пише
ше съ  моливъ въ трамвая или въ кафенето, следъ 
това гн забравяш е и ио-късно ги четѣше, намираше 
съ  мжка о,умитѣ въ тѣзи измачкани и изтрити ли
стове. Никога нѣмаше пари, но това не го трево
ж еш е; спЬше ту при едного, ту при другиго, и не
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говата пълна откж снатость отъ  свѣта, както и аб 
солютната липса на честолюбие криеха въ себе си 
нѣщо трогателно неподправено. Всжщность, никой 
не знаеше, какъ и кога този добролуш енъ горски 
обитатель е попадналъ въ голѣмия Берлинъ и какво 
търси тукъ . Но той не търсѣш е абсолютно нищо, 
не искаше да бжде прочутъ и чествуванъ и бла
годарение на своята поетична унесеность бѣш е по- 
безгриженъ и по-свободенъ отъ  всички, които съмъ 
срещ алъ. Спорещитѣ честолюбци вдигаха шумъ и 
се надвикваха около него; той слушаше кротко, не 
се караше съ  никого, повдигаше отвреме навре
ме чашата си приятелски среш у нѣкого и едва се 
мѣсѣш е въ разговора. Човѣкъ имаше чувството, че 
дори и всрѣдъ най-дивото безредие въ рошавата 
му и малко уморена глава се гонятъ думи и сти
хове, които никога не могатъ да се намѣрятъ на
пълно.

Непосрѣдното и детинското, които се излжч 
ваха отъ  този наивенъ поетъ — забравенъ днесъ 
дори въ Германия, — отклониха може би донѣкж- 
де моето внимание отъ  избрания председатель на 
„идващ итѣ“, и все пакъ това бѣш е човѣкътъ, чиито 
идеи и думи щ ѣха да бж датъ отъ  решително зна
чение за по сетнешното жизнено формиране на без
брой много хора. Тукъ, въ лицето на Рудолф ъ Щай- 
неръ, основатель на Антропозофията, чиито после
дователи построиха за преподаване на учението му 
най прекрасни школи и академии, азъ  срещ ахъ за 
първи пжть следъ Теодоръ Херцлъ човѣкъ, комуто 
сж дбата е опредѣлила мисията да посочи пжтя на 
милиони хора. Външно той не правѣше толкова в е 
личествено впечатление, но затова привличаше по
вече отъ  Херцлъ. Въ тъмнитѣ му очи се криеше 
хипнотична сила, и азъ  го слуш ахъ по добре и по- 
критично, когато не го гледахъ, защ ото неговото 
аскетично-слабо, озарено отъ духовна страсть лице 
бѣше създадено да действува убедително не само
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върху женитѣ. По онова време Рудолф ъ Щ айнеръ 
все още не бѣше се приближилъ достатъчно до 
собственото си учение; той все още учеше и тър- 
сѣш е с а м ъ ; понѣкога той изнасяше предъ насъ ко
ментари върху Гьотевото учение на цвѣтоветѣ. Т о
гава образътъ на Гьоте, представенъ отъ  него, до
биваше нѣщо, напомнящо силно Ф аустъ и Парацсл- 
зий. Бѣше интересно да го слуш аш ъ, защ ото обра
з о в ан о ст т а  му бѣш е голѣма и преди всичко богато 
многостранна въ сравнение съ нашата, ограничаваща 
се само въ областьта на литературата; следъ не
говитѣ лекции и нѣкой хубавъ частенъ разговоръ 
азъ  винаги се прибирахъ вкъщ и очарованъ, но и 
същ евременно малко потиснатъ. Въпрѣки това, ако 
днесъ се запитамъ, дали по онова време бихъ пред- 
рекълъ на този младъ човѣкъ подобно философско 
и етично масово въздействие, трѣбва да го отрека, 
колкото и да ме е срамъ. Очаквахъ много нѣщо 
въ областьта иа науката поради неговия търсещ ъ 
духъ  и не бихъ се очудилъ, ако бихъ чулъ за нѣ- 
ксе голѣмо биологично откритие, което би се удало 
на неговия интуитипенъ у м ъ ; но когато години по- 
късно видѣхъ грандиозния Гьотеанумъ въ Дсрнахъ, 
издигн«тъ отъ ученицитѣ му като платоновска 
„Академия на м ъ д р о с т т а * , бѣхъ по-скоро разоча- 
рованъ, загдето влиянието, му се бѣше разпръсна
ло въ широко реалното и на мѣста дори въ банал- 
ното. Не искамъ да с ъ д я  антропозофиятя, защ ото 
и до днесъ не ми е ясно, какво иска и означава т я ; 
етрува ми се дори, че в с ъ щ н о с т  нейното прима 
мливо въздействие е свързано не съ  нѣкаква идея, 
а съ обайвзщ ата личность на Рудолф ъ Щ айнеръ. 
Както и да е, срещ ата съ  човѣкъ съ такава магне
тична сила и въ този раненъ стадий, когато той 
общ уваш е приятелски и недогматично съ по млади
тѣ, бѣ  за мене неоценима придобивка. Неговото 
фяитастично, но същ евременно и дълбоко знание 
ме накара да разбера, чс истинскиятъ Унивсрситетъ,
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този, който ние, съ  нашата ученическа склонность 
към ъ преувеличение смѣтахмс, че сме завладѣли, не 
се постига съ  бѣгло четене и спорене, а въ дългого
дишни и пламенни старания.

Но въ онова отзивчиво време, когато приятел
ствата се свързваха лесно, а социалнитѣ и полити
чески различия още не бѣха се затвърдили, единъ 
младъ човѣкъ можеше по-добре да научи съ щ естве
ното отъ  онѣзи, които се стремѣха като него, от
колкото отъ  тѣзи, които стояха по високо. Почув- 
ствувахъ отново — този пжть на едно по високо и по- 
интернационално стжпало, отколкото въ гимназията, 
— колко плодоносенъ може да бжде колективниягь 
ентусиазъмъ. Д окато почти всичкитѣ ми виенски 
приятели произхождаха отъ  буржоазията, а дори 
деветдесеть на сто отъ  еврейската буржоазия, и ние 
се виждахме само повторени и дори многократно 
потресени въ нашитѣ склонности, младитѣ хора отъ 
този новъ свѣ тъ  идваха отъ  най противоположни 
слоеве, отъ долу и отъ горе: единиятъ бѣш е пру- 
ски аристократа, другиятъ синъ на хамбурски ко- 
рабопритежатель, третиятъ произхождаше отъ  ве- 
стфалскр селски р о д ъ ; изведнажъ заж ивѣхъ въ 
единъ кржгъ, къ д ето  същ ествуваш е истинска бе- 
дность съ  изпокъсани дрехи и износени обувки — 
сфера, до която не бѣхъ се докосвалъ въ Виена. 
Седѣхъ на една маса съ  непоправими пияници, хомо
сексуалисти и морфинисти, стискахъ не безъ  гор- 
дость р ъ ката  на нѣкой прочута и вече иежжданъ 
мошеникъ. (П окъсн о  тей публикуваше мемоаритѣ 
си и по този начинъ се присъединяваше къмъ насъ, 
писателитѣ) Взичко, което едва можехъ да повѣр 
р.амъ, когато четѣхъ реалистични романи, се събира
ше и трупаше въ малкитѣ кръчми и кафенета, въ 
които бѣхъ получилъ достжпъ. Съ колкото по-лошо 
име се ползуваше известенъ човѣкъ, толкова по 
жадио бѣше любопитството ми да се запозная съ 
него. Тази особена любовь или любопитство къмъ
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пропаднали хора ме придружаваше презъ цѣлия ми 
ж ивотъ; дори въ годинитѣ, когаго би трѣбвало да 
избирамъ малко по добре, приятелитѣ ми често ми 
се караха, че общ увамъ съ  неморални, не вдъхващи 
довѣрие и наистина компрометирани хора. Може би 
тъкмо това, че идвахъ отъ една сфера на сигур- 
ность, както и ф актътъ, че до известна степень се 
чувствувахъ обремененъ отъ комплекса на „сигур- 
ностьта“,ме караха да се чуствувамъ привлѣченъ отъ 
хора, които прахосваха безогледно и дори презри
телно живота, времето, паритѣ, здравето и доброто 
си име — към ъ тѣзи пламенни хора, тѣзи моно- 
мани на простото живѣене день за день безъ всѣ- 
каква цель. Навѣрно и въ романитѣ и новелитѣ ми 
се забелязва тази склонность към ъ интензивни и 
необуздани натури. Къмъ това се прибавяше и оча
рованието на екзотичното и чуждоземното; почти 
всѣки отъ  тѣзи хора поднасяше даръ отъ  чуж дъ 
свѣтъ  на моето страстно любопитство. Въ лицето 
на художника Е. М. Лилиенъ, синъ на беденъ, пра- 
вовѣренъ стругарь отъ  Дрохобицъ, срещ нахъ за 
първи пжть истински евреинъ отъ  нзтокъ и влѣ- 
зохъ въ контактъ съ  едно еврейство, чиято сила и 
твърдъ  фанатизъмъ ми бѣха непознати. Единъ 
младъ русинъ ми преведе най хубавитѣ мѣста отъ 
тогава все още непознатигѣ въ Германия „Братя 
Карамазови", а една млада шведка ми показа за 
първи пжть картини отъ М унхъ; навъртахъ се изъ 
ателиетата на всжщ ность лоши художници, за да 
изучавамъ техниката имъ, а единъ кредиторъ ме 
въведе въ нѣкакъвъ спиритистиченъ крж гъ — дола- 
вяхъ живота въ неговото разнообразие и хиляди 
форми и не можехъ да се наситя. Интензивиостьта, 
която се бѣ  изживѣвала въ гимназията само въ 
голата форма, римата, стиха и словото, се нахвърля 
сега върху хората; отъ  сутринь до вечерь азъ  об- 
щ увахъ въ Берлинъ съ  все нови и все различни 
хора, привличанъ, разочароваиъ и дори измамванъ
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отъ тѣхъ. Струва ми се, че и въ десегь голини не 
бихъ натрупалъ толкова духовно общуване, както 
презъ този единственъ, кратъкъ сем еетгръ  въ Бер
линъ — първиятъ на пълната свобода.

Би изглеждало напълно логично, извънредно 
голѣмото многообразие на подтицитѣ да доведе ло 
необичайно засилване на моята продуктивность. Въ 
действителность, стана тъкмо обратното; моето от
начало много повишено поради вааимното екзалти
ране въ гимназията самочувствие се стопи значи 
телно. Четири месеца следъ публикуването азъ вече 
не разбирахъ, отгде съм ъ взелъ смѣлостьта да вз- 
дамъ онзи незрѣлъ томъ стихове; все още гледамъ 
на тѣхъ като на хубаво, удачно и отчасти дори за
бележително произведение на изкуството, изникнало 
отъ честолюбива и приятна игра съ формата, но 
иеискрено въ своята сантименталность С ъщ о така, 
огкакъ  бѣхъ дош елъ въ допиръ съ  действител
ность, азъ чувствувахъ да се излъчва отъ първитѣ 
ми новели благоухание на парфюмирана харти я; на
писани съ  пълно непознаване на реалностьта, тѣ  
показваха известна остзрѣла техника отъ  втора 
ръка. Единъ романъ, който донесохъ въ Берлинъ 
готовъ до последната глава, за да ощ астливя съ 
него нѣкой издатель, трѣбваше да изгори въ печ
ката, защ ото съ  този пръвъ погледъ въ действи 
челния животъ моята вѣра въ гимназиалната ми 
компетентность бѣ  понесла теж ъкъ ударъ. С тру
ваше ми се, че. с ъ  ме върнали съ  нѣколко класа 
назадъ въ училището. И наистина, следъ моя пръвъ 
егихотворенъ томъ настъпи пауза отъ  ш есть го
дини, преди да публикувамъ втория, а едва следъ 
четири или петь години издадохъ първото си про
изведение въ проза. Вслушвайки се въ съвета на 
Д емелъ, комуто съм ъ благодаренъ и до днесъ, азь  
запълвахъ времето сн, като превежлахъ отъ  чужди 
езици. И днесъ още смѣтамъ, че за единъ млааъ



140 СВЪТЪТЪ ОТЪ ВЧЕРА

поетъ това е най-добрата възможность да долови 
по-дълбоко и по-творчески духа на собствения си 
езикъ. Превеждахъ стихотворения отъ Бодлеръ, нѣ 
кои отъ Верленъ, Китсъ, Уйлиямъ Морицъ, една 
малка драма отъ Ш арлъ ванъ Лербергхе, единъ ро- 
манъ отъ Камий Льомоние, „pour me faire la main“. 
Тъкмо това, че всѣки чуж дъ езикъ въ своитѣ най 
лични обрати поставя отначало прѣчки по пжтя на 
всѣко преводно превъплощение, изисква всички сили 
на израза, който иначе едвали биха намѣрили при
ложение. Тази борба, да се изтръгне отъ  чуждия 
езикъ най-съкровената му сжщность и да се пре
даде пластично на собствения езикъ, означаваше 
за мене особенъ видъ творческа радость, Тъй като 
тази тиха и всжщ ность неблагодарна работа из
искваше търпение и издържливость, все доброде
тели, на които не бихъ обръщ алъ внимание въ 
гимназията поради лекомислие и дързость, тя ми 
стана особено скж па; защ ото въ това висшо ху 
дожествено благо, постигнато посрѣдствомъ скром- 
иата дейносгь на посрѣдничеството, азъ  почувству- 
вахъ за първи пжть сигурностьта, че съмъ извър- 
шилъ нѣщо смислено и че съмъ намѣрилъ оправ
дание на сж щ ествуването си.

Вжтрешно моятъ пжть за презъ следващитѣ 
години ми бѣш е станалъ вече ясенъ: да видя мно
го, да науча много и едва тогава да започна I Д а 
не излизамъ предъ свѣта съ  прибързани публика
ции — да опозная най нанредъ сжщ ественбто въ 
свѣта! Съ силнитѣ си подправки Берлинъ само 
бѣш е увеличилъ ж аж дата ми, и азъ  размисляхъ 
вече, кж де да направя лѣтното си пжтувапе. Избо- 
рътъ  ми се спрѣ на Белгия. Въ края па миналия 
вѣкъ  тази страна показваше необичаенъ художе- 
ственъ подемъ, а въ известенъ смисълъ дори бѣше 
надминала по иптензивность Франция. Киопфъ и 
Ропсъ въ живописьта, Коистантииъ Мьоние и Мине
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въ пластиката, ванъ дсръ Фслде въ приложното 
изкуство, М стерлинкъ, Екхоодъ и Льомоние въ 
поезията придаваха величественъ размѣръ на новото 
европейско изкуство. Преди всичко обаче, най- 
много ме привличаше Емилъ Верхарнъ, защото 
той сочеше съвсемъ новъ пжть на лириката; бѣхъ 
го „открилъ“ така да се каже, защ ото той бѣще 
още съвсемъ непознатъ въ Германия, а сфициал- 
ната литература го смѣсваше дълго съ  Верлснъ, 
както и Роландъ съ  Ростанъ. Да обичашъ нѣкого 
самъ, значи да го обичашъ двойно.

Можс-би е нуждно да направя тукъ  едно 
малко отклонение. Нашето време живѣе твърде 
бързо и твърде много, за да запази добрата си па- 
мсть, и азъ  не знамъ, дали името на Емилъ Вер
харнъ означава нѣщо днесъ. П рьвъ  отъ  всички 
френски поети Верхарнъ бѣ направилъ опита да 
даде на Европа онова, което бѣше далъ на Аме
рика Уолтъ У итм анъ: вѣра въ настоящето, вѣра 
ьъ бждещето. Той бѣ започналъ да обича модер
ния свѣтъ  и искаше да го завладѣе за поезията. 
Д окато за други машината бѣш е лошото, градо 
ветѣ грозното и настоящето непоетичпото, той се 
възхищаваше отъ всѣко ново откритие, отъ  всѣко 
ново техническо постижение и отъ своя собственъ 
възторгъ ; възхищаваше се така да се каже научно, 
за да се почувствува по-силенъ въ тази си страсть. 
М алкитѣ първоначални стихове се превгрнаха въ 
голѣми, бликащи химни. Неговата парола къмъ на- 
роднтѣ на Европа бѣш е: „Admirez vous les nus, les 
au tres“. Ц ѣлиятъ оптимизъмъ на нашето поколѣяне, 
този вече мжчно разбираемъ въ днешното време на 
ужасенъ упадъкъ оптимизъмъ, намѣри у него п ъ р 
вия си постичснъ изразъ, а нѣкой отъ неговитѣ 
най добри стихотворения още дълго ще говорятъ 
за онази Европа и онова човѣчество, за които меч
таехме нѣкога.

Всжщность, отидохъ въ Бркжселъ само за да
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се запозная съ Верхарнъ. Но Камилъ Льомоние, 
този здравъ, днесъ несправедливо изпадналъ въ за
брава поетъ на „male", единъ отъ чиито романи 
самъ преведохъ на нѣмски, ми каза съ съжаление, 
че Верхарнъ идва много рѣдко въ Брюкселъ отъ 
своето малко селце и че и въ момента отсж тствувз. 
За да мс възнагради за разочарованието ми, той ми 
даде най-сърдечни препоржки за другитѣ белгийски 
творци на изкуството. Така, видѣхъ црестарѣлия 
майсторъ Консгантинъ Мьоние, този героиченъ ра- 
ботникъ и най-значителенъ скулпторъ на труда, а 
следъ него и ванъ деръ Стапенъ, чисто'име днесъ 
е почти изтрито въ историята на изкуството. Но 
какъвъ  приветливъ човѣкъ бѣше този малъкъ, чер- 
венобузсстъ фламандецъ и колко сърдечно той и 
неговата едра, пълна и весела съпруга холандка 
приеха мене, младия човѣкъ! Той ми показа твор- 
битѣ си ; този свѣтълъ  предиобѣдъ ние говорихме 
дълго за изкуство и литература, а . добротата ма 
тѣзи двама хора прогони много скоро всичката ми 
плахость. Изразихъ имъ открито съжалението си, 
че не ще видя въ Брюкселъ тъкмо онзи, заради 
когото вежщ ность бѣхъ  дош елъ: Верхарнъ.

Не бѣхъ ли говорилъ твърде много ? Не бѣхъ 
ли казалъ нѣкаква глупость? Въ всѣки случай, за- 
белязахъ, че както ванъ деръ Стапенъ, така и жена 
му започнаха да се подсмиватъ и да си хвърлягъ 
скрити погледи. Доловихъ нѣкакво тайно разбира
телство между тѣхъ, предизвикано отъ думитѣ ми. 
Почувствувахъ се неловко и поискахъ да се сбогу- 
вамъ, но двамата ми попрѣчиха и настояха на всѣка 
цена да остана у тѣхъ  на обѣдъ. Разбрахъ, че ако 
има тукъ  нѣкаква тайна, то тя ще е приятна, затова 
се отказахъ на драго сърдце отъ планираното пж 
туване до Ватерло.

О бѣдъ дойде скоро, и ние бѣхме седнали вече 
въ трапезарията — разположена въ приземния етажъ, 
както въ всички белгийски кжщи — Йато гледахме
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къмъ улицата презъ пъстритѣ стъкла на стаята, 
когато предъ него изведнажъ се очерта рѣзко една 
спрѣла се сѣнка. Единъ пръстъ почука остро върху 
пъстрото стъкло и същ евременно се чу звънецътъ. 
„Le voilS!“ — каза госпожа ванъ деръ Стдпеиъ и 
етапа. Не знаехъ, какво иска да каже, но въ този 
моментъ вратата се отвори, и Верхарнъ влѣзе съ 
тежки, енергични стъпки. Още отъ пръвъ погледъ 
иозиахъ лицето, коего ми бѣше станало близко отъ  
толкова много портрети. Както много пъти досега, 
и този п ъ ть  Верхарнъ имъ бѣше домаш енъ г о с п , 
и когато бѣха чули, че го търся напраздно изъ цѣ- 
лата околность, двамата се бѣха разбрали напълно 
съ  бръзъ погледъ д а ' не ми казватъ нищо, а да ме 
изиенадатъ. Ето че той стоеше сега срещ у мене, 
усмихвайки се на удаччата шега, която бѣш е до- 
ловилъ. За първи п ъ ть  почуветвувахъ здравото 
стискане на нервната му ръка, за първи п ъ ть  вн- 
д ѣ х ь  ясния и добродуш енъ погледъ на очитѣ м у . 
Както винаги, и този п ъ ть  той идваме вкъщ и пре- 
пълненъ съ преживѣвания и ентусиазъмъ. Още до
като ядѣш е съ охота, той започна да разказва. Бѣше 
ходилъ при приятели и все още бѣш е изпъяненъ 
съ  пламъкъ отъ този часъ. Той се прибираше вкъщ и 
винаги и отъ  всѣ к ъ д е  съ  повишено настроение отъ  
нѣкое случайно преживяване, и тази възторженость 
му бѣше станала свещ енъ н ави къ ; като нѣкакъвъ 
пламъкъ тя се изливаше все отново отъ  устнитѣ му, 
и той умѣеше съ  рѣзки жестове да предаде гово
реното. Още с ъ  първата си дума той грабваше сърд- 
цето на човѣка, защ ото и собственото му сърдце 
бѣше широко разкрито, достъпно за всичко ново, 
не отхвърлящ о нищо и готово да помогне всѣкиму. 
До известна степень той каточели се изливаше нн- 
вънъ отъ собственото си същ ество. Както въ този 
пръвъ часъ, така и стотици пъти  по-късно прежи- # 
вявахъ ощастливенъ това буйно, завладяващ о пре
ливане на собственото му същ ество върху други
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хора. Засега той нс знаеше още нищо за мене, но 
вече ми предложи довѣрието си, само защ ото бѣш е 
чулъ, че имамъ присърдце неговото дѣло.

Следъ обѣда, подиръ пгрвата хубава изненада 
дойде j i  втора. Ванъ деръ Стапенъ, който отдавна 
вече искаше да изпълни едно свое и на Верхарнъ 
старо желание, работѣш е отъ дни наредъ върху 
единъ бю стъ на Верхарнъ; днесъ щѣш е да бжде 
последното позиране. Присжтствисто ми, каза ванъ 
деръ Стапенъ, било приятелски даръ отъ сждбата, 
защ ото тъкмо сега той се нуждаелъ отъ  нѣкого, 
който да разговаря съ  прекалено неспокойния му 
приятель, докато последниятъ му позира, за да може 
лицето да се оживи въ разговарянето и слушането. 
Така, въ продължение на два часа азъ се взирахъ 
въ това лице, това незабравимо лице, въ това ви
соко чело, многократно набраздено отъ бръчкитѣ 
иа тежки години; надъ него се виждаше буйната 
кестенява коса съ  ръж дивъ отенъкъ. Очертанията 
на лицето бѣха твърди, мургавата, загрубѣла отъ 
вѣтъра кожа бѣше изпъната, брадичката енергично 
издадена напредъ, а мустацитѣ а ла Версингето- 
риксъ бѣха голѣми и надвисваха внушително надъ 
тѣснитѣ устни. Нервностьта намираше изразъ най- 
много въ ржцетѣ, тѣзи тѣсни, енергични, изтънчени 
и все пакъ силни ржце, кждето венитѣ тупаха силно 
подъ тънката кожа. Ц ѣлата сила на волята му нато
чели се съсрѣдоточаваш е въ широкитѣ, селски ра
мена, въ сравнение съ  които нервната, костелива 
глава изглеждаше почти твърде малка. Едва когато 
се движеше, се виждаше цѣлата му сила. Когато 
днесъ поглеждамъ бюста му — нищо не се е от
давало по-добре на ванъ деръ Стапенъ отъ тв*р- 
бата на този часъ — разбирамъ, колко той отго
варя на истината и колко добре изразява неговото 
сжщество. Той е документа, на едно поетично ве
личие, паметникъ на една непреходна сила.
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Въ тѣзи три часа азъ  обикнахъ така много 
този човѣкъ, както го обичахъ и презъ цѣлия си 
животъ. Въ неговото същ ество се криеше една са- 
моувѣреность, която ниго за мигъ не иравѣше впе
чатление на самодоволство. Той оставаше въ пълна 
независимость отъ  паритѣ и предпочиташе живота 
на село, вмѣсто да напише макаръ и само едииъ 
редъ, който да има стойность само за деня или часа. 
Оставаше въ ггьлна независимость и отъ успѣха и 
не се опитваше съ отстъпки и любезность да уве
личи връзкитѣ си — достатъчни му бѣха прияте- 
литѣ и тѣхната вѣрна дружба. Не се поддаваше 
дори и на най-опасното отъ всички изкушения за 
единъ характсръ, на славата, когато тя най-сетне 
обгърна стоящия на върха на своя животъ. Вер- 
харнъ си остана откритъ въ всѣкакъвъ смисълъ, не- 
обремененъ отъ  никаква задръж ка, несмутенъ отъ 
никаква сустность, — единъ свободенъ, веселъ чо
вѣкъ, лесно податливъ на всѣко възторгване; ко
гато бѣше заедно съ  него, човѣкъ се чувствуваш е 
утвърденъ въ собственото си желание за животъ.

И така, той стоеше въ плъть и кръвь предъ 
мене — поетътъ, какъвто го желаехъ и какъвто го 
бѣхъ виж аалъ въ сънищата си. Още въ този пръвъ 
часъ на личенъ допиръ моето решение бѣше вече 
в зето : да служ а на този човѣкъ и на неговото 
дѣло. Това решение бѣш е наистина дръзко, защ ото 
този пѣвецъ на химни за Европа бѣ малко познатъ 
въ Европа по онова време. Предварително зпаехъ, 
че превеждането на неговото монументално стихо- 
творно дѣло и на тритѣ му драми въ стихове ще 
отнеме две или три години отъ собственото ми 
творчество. Но когато сс реш авахъ да отдамъ цѣ
лата си сила, време и страсть въ служ ба на едно 
чуждо дѣло, азъ  избирах-ъ най доброто и за себе 
си : една задача съ моралиа стойность. И ако днесъ 
трѣбва да дамъ съветъ  па нѣкой младъ писатсль,

Ю
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още несигуренъ в ъ ' п ъ тя  си, бихъ се опиталъ да 
го склоня, да служи найнапредъ като изразитель 
или въплотитель на нѣкое по голѣмо дѣло. За 
единъ начеващъ въ всѣко жертвоготовно служене 
се крие по-голѣма сигурность, отколкото въ соб
ственото му творчество, и нищо, което човѣкъ е 
извършилъ нѣкога всеотдайно, не е направено на- 
праздно.

М ежду другото, презъ тѣзи две години, които 
употрѣбихъ почти изключително за да преведа сти- 
хотворнитѣ творби на Верхариъ и да напиша био
графията му, азъ  пътувахъ  много, отчасти за да 
държа публични сказки. Не мина много време, и 
азъ  вече получихъ неочаквана и благодарна призна- 
телность за привидно неблагодарната ми всеотдай- 
ность на дѣлото на Верхариъ: нривлѣкохъ внима
нието на неговитѣ приятели въ чужбина, които 
скоро станаха и мои приятели. Така, единъ день дойде 
при мене Еленъ Кей, тази прекрасна шведка, която 
се борѣше съ несравнима смѣлость за еманципацията 
на жената, и то въ едно ограничено и противещо 
се време. Въ книгата си „В ѣкътъ на детето“ тя 
рисува много преди Фройдъ лесната наранимость 
на младежката душ а; чрезъ нея азъ  бѣхъ въведенъ 
въ Италия при Джиовани Чена и въ неговия пи
сателски кръ гъ , а въ лицето на норвежеца Иоханъ 
Бойеръ спечелихъ единъ значителенъ приятель. 
Ж орж ъ Брандъ, международниятъ майсторъ на ли
тературната история, прояви интересъ към ъ мене, 
и скоро, благодарение на усилията ми, името на 
Верхариъ започна да става по-известно въ Герма
ния, отколкото въ собственото му отечество. Най- 
голѣмиятъ артистъ Кайнцъ, както и Моиси рецити
раха публично неговитѣ стихотворения въ мой пре- 
водъ. М аксъ Райихардъ изнесе неговия „М анастиръ“ 
на нѣмската сцена: можехъ да бжда доволенъ.

Ио сега бѣш е всжщность време да си спомня,
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че бѣхъ поелъ върху себе си и друго задължение, 
освепъ опова къмъ Верхарнъ. Трѣбваше най сетне 
да завърш а университетската си кариера и да занеса 
вкжщи шапката на докторъ по философията. Сега 
трѣбваш е да разработя само за нѣколко месеца 
цѣлия схоластиченъ матсриалъ, съ  който по солид- 
нитѣ студенти се бѣха мжчили цѣли четири години; 
заедно съ Ервинъ Гвило Колбенайеръ, единъ мой 
литературенъ приятель отъ  младини, комуто сигур- 
но нѣма да е приятно това напомняне, тъй като 
той е станалъ единъ отъ  официалнитѣ поети и 
академици на Хнтлерова Германия, азъ  бодърству- 
вахъ по цѣли нощи. Но изпитъгь не се оказа 
тсж ъкь. Добродуш ииятъ професоръ, който знаеше 
достатъчно за мене отъ  моята публичиа литератур
на дейность, за да се заяжда за дреболии, ми каза 
усмихнато въ частенъ, предварителенъ разговори: 
„Сигурно не ше искате да ви изпитвамъ по екзактна 
логика“, — следъ което ме въведе леко въ области, 
въ които знаеше, че съмъ сигуренъ. За първи пжть 
издържавахъ изпитъ съ  отличие, а надѣвамъ се, 
че е и за последенъ. Най-сетне азъ  бѣхъ външно 
свободенъ, и всички по сетнешни години, чакъ до 
днешния день, служеха само иа ставашата въ днеш 
но време все по мжчпа борба, да остана и вжтрешно 
така свободенъ.
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За първата година на извоюваната свобода си 
бѣхъ  опредѣлилъ Парижъ като подаръкъ. Позна- 
вахъ тоя нсизчерпаемъ грздъ бѣгло отъ  две по-ран
шни посещения и знаехъ, чс който като млядъ е 
жнвѣлъ там ъ една година, носи презъ цѣлия си леи 
вотъ единъ несравнимъ споменъ. Микжде човѣкъ не 
чувствува съ  пробудени сѣтива своята мла дость тъй 
идентична съ  атмосферата, както въ тоя градъ, кой
то се дава на всѣкиго, но който никой напълно се 
проумява.

Зная, че не сж щ ествуза повече онзи блажено 
окрилянъ и окриляващ ъ Парижъ па моята младость; 
може би, никога вече не ще бжде върната оная 
чудна пеаринуденость, откакъ най твърдата ржка иа 
свѣта властно му наложи стоманеното клеймо. 13ь 
часа, когато почнахъ да пиша тия редове, къмъ не
го се стичаха нѣмскитѣ армии, нѣмскитѣ танкове, 
като сива маса отъ  термити, за да разруш зтъ отъ  
корена божественитѣ багри, блажено веселото, блѣ- 
съка и иеувѣхвзщия цвѣтъ на това хзрмоиично тво
рение. И сега вече е станало: знамето съ  пречупе
ния кръстъ се вѣе отъ Айфеловата кула, чернитѣ 
щурмови чдсти парадиратъ предизвикателно презъ 
Миполсоновитѣ Едисейски полета, и отдалечъ чув 
егвувамъ съ  французитѣ, какъ се гърчатъ сърдцата 
въ кжщнтѣ, какъ принизени гледатъ иѣкогаш ъ тъй 
добродуш иитѣ граждани, когато презъ тѣхнитѣ при
ветливи бирарии и кафенета тропатъ ботуш итѣ на 
завиевзтелнтѣ. Едвали нѣкога собствено нещастие 
ме е зясѣгало, поразявало, отчайвало, както униже
нието на тоя градъ, който, както шикой другъ, бѣ 
блягословенъ да прави щ зстлцвъ всѣки, който се
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доближи до Не Го. Щ е може ли той иѣкога Да даде 
на поколѣнияга каквото бѣ далъ на н асъ : най- 
мждрата поука, най-чудния примѣръ, да бж деш ъ 
свободенъ и творчески къмъ всѣкиго откритъ, като 
сжщевременно ставаш ъ все по богатъ чрезъ това 
хубаво разточителство?

Знамъ, знамъ, не само Парижъ страда днесъ. 
И останалата Европа не ще бжде за десетилѣтия 
каквото е била преди първата свѣтовиа война. Из- 
вестенъ мракъ отъ  тогава насамъ не се ргзсѣя ве
че по нѣкога тъй свѣтлия хоризонтъ на Европа; 
горчивина и недовѣрие оть  страна към ъ страна, отъ 
човѣкъ към ъ човѣкъ остана като разяж дащ а отро
ва въ осакатеното тѣло. Колкото напредъкъ въ со- 
циалното и техническото и да бѣ донесълъ тоя че- 
твърть вѣкъ между първата и втора свѣтовиа война, 
то все пакъ иѣма никаква нация въ нашия малъкъ за
ла пенъ свѣтъ, която да не е изгубила безмѣрно 
много отъ своята нѣкогашна жизнерадость и непри 
нудеиость. Би трѣбвало дълго да описваме, колко 
детски весели бѣха италианцитѣ дори и при най- 
теж ка бедность, какъ се смѣеха и пѣеха въ своитѣ 
кръчми, какъ духовито се подиграваха на лошото 
„governo“, докато сега трѣбва мрачно да марширу- 
ватъ съ  издадена напредъ брада и ядосани сърдца. 
М ожемъ ли да си представимъ още една Австрия, 
тъй  отпусната и халтава въ своето добродушие, 
набожно-вѣрующа довѣряващ а се иа своя импера
тори и на бога, който й бѣ направилъ живота тъй 
ую теиъ? Руситѣ, нѣмцитѣ, испанцитѣ, тѣ  всички 
вече ке знаятъ, колко много свобода и радость имъ 
е изсмукало изъ най скрититѣ дълбочини на ду
т а т а  чудовището държава. Всички народи чувству- 
ватъ  само, че нѣкаква чужда сѣнка е надвиснала 
широко и теж ко надъ тѣхния животъ. Ние обаче, 
които бѣхме познали свѣта на индивидуалнага сво
бода, знаемъ и можемъ да засвидетелствуваме, че 
Европа нѣкогаигь се бѣ радвала безгрижно иа своя
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та калейдоскопична игра на багри. И ние изтръпва
ме при мисъльта, колко засѣненъ, затъмненъ, заро- 
бенъ и заключеиъ въ тъмница е станалъ нашиятъ 
свѣтъ  благодарение на своя самоубийственъ бѣсъ.

И все пакъ, никжде и никжде човѣкъ не мо
жеше да почувствува по ощастливенъ наивното и 
същ евременно чудесно мъдро безгрижие на живота 
както въ Парижъ, дето то тъй славно се потвгр 
Дяваше чрезъ красота на формитѣ, чрезъ мекота на 
климата, чрезъ богатство и традиция. Всѣки отъ 
насъ, млади хора, възприемаше въ  себе си часть 
отъ  тая лекота и чрезъ това прибавяше и своя соб 
ственъ дѣлъ, китайци и скандинавци, испанци и гър
ци, бразилци и канадци, всѣки се чувствуваше по 
брѣговетѣ на Сена като у дома си. Нѣмаше никак
ва принуда, всѣки можеше да говори, мисли,-да се 
см be, да кори, както и ска ; всѣки жиьѣеше както 
му харесва, въ общество или самъ, разточително 
или пестеливо, луксозно или бохемски, за всѣка осо
бености имаше мѣсто, за всички възможности се 
полагаха грижи. Т укъ  бѣха чудеснитѣ ресторанти 
съ  всички кулинарни вълш ебства и сортове вино 
по двеста или триста франка, съ грѣховио скъпи 
коняци отъ  времето на Маренго и Затерло ; но чо
вѣкъ  можеше да яде и пирува съ щ о  тъй разкошно 
и при всѣки випопродавецъ на следния ъгьлъ ., В ь 
нагьпканитѣ студентски ресторанти на Латинския 
кваргалъ се получаваха за две-три су най-вкусни 
дреболии предъ и следъ сочната пържола, а освепъ 
това и червено или бѣло вино и аъ лъ гъ  чудесеи ь 
бѣ лъ  хлѣбъ. Човѣкъ можеше да се облича както 
му харесва; студентитѣ се разхождаха въ свонтѣ 
кокетни баретки по булевардъ Сенъ М иш елъ; ху- 
дожницитѣ нъкъ носѣха шапки като грамадни гъби 
и романтични черни кадифени куртки; работницигѣ 
минаваха безгрижно въ своитѣ сини блузи или по 
жилетки по най аристократичнитѣ булеварди ; дой- 
кидѣ въ свонтѣ бретонски шанки, винаригѣ въ свои-



ПАРИЖЪ 151

тѣ  сини престилки. Не само ма четиринадесети юлий 
почваха следъ полунощь млади двойки да танцу- 
ватъ по улицата, а страж арьтъ се смѣеше на т о в а : 
нали улицата принадлежи на всички I Никой не се 
стѣсняваш е предъ никого, най хубавитѣ момичета 
не се срамуваха да вървятъ подъ р ъ к а  съ  нѣкой 
негъръ или тѣсноокъ китаецъ и да изчезватъ съ 
него въ нѣкой мъничъкъ хотелъ — кой мислѣше въ 
Парижъ за такива, по-късно тъй раздухани страши
лища като раса, съсловие или произходъ ? Ч овѣкъ 
можеше да ходи, да говори, да спи съ  когото или 
която ще и да не дава петь пари за другитѣ. Ахъ, 
трѣбваше да си позналъ първомъ Берлинъ, за да 
обикнешъ истински П ар и ж ъ : трѣбваш е да си прежи- 
вѣлъ доброволната сервилность на Германия, съ  ней
ното болезнено изострено съсловно самосъзнание, 
вследствие на което офицерската жена не общува 
ше съ  учителската, а тази съ  търговската, тая пъкъ 
въ никой случай съ жената на работника. Въ П а
рижъ обаче заветътъ  на революцията още витаеше 
свободно въ кръвьта на х о р ата: пролетарскиятъ ра- 
ботникъ се чувствуваше съ щ о  тъй свободенъ и 
пълнозначимъ гражданинъ, както неговиятъ работо- 
датель, въ кафенето келнерътъ колегиално стиска
ше ржката на галонирания генералъ, прилежни, со
лидни и чисти жени на дребни граждани не се му- 
сѣха на проститутката отъ сжщия етаж ъ, но бъбрѣ- 
ха всѣки день съ  нея по стълбитѣ, а децата имъ й 
носѣха цвѣтя. Веднажъ видѣхъ какъ дойдоха въ 
единъ отъ финитѣ ресторанти при М адлената бо
гати нормандски селяни отъ нѣкакво кръщение. Тѣ 
тропаха съ  теж китѣ си обувки като съ копита, 
облѣчени въ носията на своето село, коситѣ имъ 
гака наплескани съ помада, че мирисътъ стигаше 
чакъ до кухнята. Тѣ говорѣха шумно и ставаха все 
по-шумни, колкото повече пиеха, а при това, безъ 
да се стѣсняватъ, мушкаха женитѣ въ хълбоцитѣ. 
Не ги смущаваше ни най-малко, че седатъ  като
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същ ински селяни межту блестящи фракове и голѣ
ми тоалети, по и гладко избръснатиятъ келнеръ не 
се мусѣше, както би сторилъ въ Германия и Англия 
при такива селски гости, но имъ прислужвашс с ъ 
що тъй учтиво и безукорно, както на министритѣ 
или превъзходителствата, а на съдърж ателя бѣше 
дори забавно, да поздрави особено сърдечно малко 
недодѣланитѣ гости. Въ Парижъ противоположно- 
ститѣ се редѣха една следъ друга; тукъ  не позна
ваха горе и долу ; между луксознитѣ у л и и и и м р тс- 
нитѣ проходи край тѣхъ  нѣмаше видима граница, 
иавсѣкъде бѣш е весело и оживено. Въ двороветѣ 
ка предградията свирѣха улични музиканти, отъ 
прозорцитѣ се чуваха да пѣятъ мидинеткитѣ като 
работятъ ; изъ въздуха все се носѣше нѣкзкъвъ  
смѣхъ, нѣкакъвъ добродушно приветливъ повикъ. 
Когато тукъ  и тамъ двама файтонджии си навиква
ха, тѣ следъ това си стискаха ръка, пиеха по чаша 
вино заедно и отваряха къмъ това по нѣкоя и 
друга отъ извънредно евтизитѣ стриди. Н и то  не 
бѣш е мъчио, вцепенено. Връзки съ  женитѣ се за
вързваха и развързваха лесно, всѣко гърне си на 
мираше похлупака, всѣки младс-жъ една весела, не- 
спъвана отъ строги предразсъдъци приятелка. Ахъ, 
какъ леко, какъ хубаво се живѣеше въ  Парижъ, 
особено когато човѣкъ бѣш е м л ад ъ ! Вече самото 
шляене по улицитѣ бѣше радость, а същ евремсно 
постояненъ урокъ, защ ото всичко бѣш е отворено за 
всѣкиго — можеше да влѣзеш ъ у единъ букинистъ 
и ноловинъ часъ да прслиствяшъ книгитѣ, безъ 
търговецътъ да ръмжи и мърмори. Можеше да оти 
деш ъ въ малкитѣ галерии и въ магазинитѣ съ  ста
ри дреболии да вкусишъ подробно отъ всичко, мо
жеше да пирувашъ при наддавапията въ хотслъ 
Д руо и да разговаряш ъ съ  гувернанткитѣ въ парко- 
ветѣ ; не бѣ лесно да спрешъ, веднажъ като си по- 
падналъ въ шляенето. Улицата привличаше като 
магнитъ и показваше калейдоскопично все нѣщо
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ново. Изморишъ ли се, можешъ да седнеш ъ на те 
расата на едно отъ десеттѣ хиляди кафенета, да 
пкшешъ писма на хартия, която се даваше безплат
но, и да слуш аш ъ какъ уличиитѣ купувачи ти обяс- 
няаатъ своитѣ глупави и излишни дреболии. Мжчно 
бѣш е само ед н о : да останеш ъ въ кжщи или да си 
отидеш ъ въ кжщи, особено когато настжпи пролѣть 
и слънцето блести сребърно меко надъ Сена, а 
дърветата по булевардитѣ започнатъ да се кичатъ 
съ  зеленина и всѣко момиче се е закитило съ  бу 
кетче виолетки за единъ с у ; обаче не бѣш е необхо
димо, да е непремѣнно пролѣть, за да бжде човѣкъ 
добре настроенъ въ Парижъ.

По времето, когато го запознахъ, Парижъ още 
не бѣше се споилъ въ едно цѣло, както е днесъ 
благодарение на автомобилитѣ и надземната желѣз- 
ница. Н адъ уличнитѣ съобщения още. господству- 
ваха грамаднитѣ омкибуси, теглени отъ тежки коне, 
и едвали можеше да се открие по удобно Парижъ, 
отколкото отъ горния етаж ъ на тин широки каляски 
или отъ откритигѣ файтони, които сжщо не караха 
много буйно. Обаче все още бѣш е цѣло пжтешествие 
отъ  М онмартръ до Парнасъ и като имахъ предвидъ 
пестеливостьта на дребнитѣ парижки граждани, смѣ- 
тахъ за съвсемъ вѣроятна легендата, че все още 
има парижани отъ  дѣсния брѣгъ, които никога не 
бѣха ходили иа лѣвия, и деца, които сж  играли са 
мо въ градината Лю ксембургъ, но никога въ Тюй- 
лериитѣ или въ парка Монсо. Истинскиятъ буржоа 
или портиеръ обичаше да си стои дома, chez soi, 
въ своя кварталъ; вдктре въ голѣмия Парижъ той 
си създаваш е своя малъкъ Парижъ и всѣка отъ 
градскитѣ части носѣше поради това своя ясенъ и 
дори провинциаленъ характеръ. Така, за единъ чуж- 
денецъ значеше известно решение, кж де да разпъне 
Палатката си. Латинскиятъ кварталъ вече не ме 
блазнѣше. Тамъ се бѣхъ втурналъ като двадесет-
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годишенъ направо отъ  гар ата ; още първата вечсрь 
седѣхъ въ кафене Вашетъ и съ  страхопочитание 
гледахь мѣстото, дето бѣ седѣлъ Верленъ, и мра 
морнатг маса, върху която бѣ удрялъ гнѣвно въ 
своето пиянство съ  тежкия си бастунъ, за да на
кара да го почитатъ. Въ негова честь азъ, безалко- 
холниятъ послушникъ, изпихъ чаша абсентъ, макаръ 
че тая зеленикава течность съвсемъ не ми се усла- 
ди. Обаче като младъ, почтителенъ момъкъ, азъ  се 
мислѣхъ задълж енъ, да се. държ а за религиознитѣ 
обреди на лиричнитѣ поети на Франция; отъ чув
ство за стилъ най ми се искаше да живѣя въ нѣ- 
коя таванска стая на петия етаж ъ при Сорбоната, 
за да мога да изживѣя „истинското“ настроение на 
Латинския кварталъ, както ми бѣ  познато изъ кни
ги гѣ. На двадесеть и петь години обаче не чувству- 
вахъ вече тъй романтично, студентскиятъ кварталъ 
ми се виждаше много интернационаленъ, много не 
парижки. А преди всичко трѣбваше да си избера 
постоянна квартира не вече споредъ литературни ре
минисценции, а за да мога да работя по възможности 
по-добре моята собствена работа. О зърнахъ се гриж
ливо. Елегантниятъ Парижъ, Елисейскитѣ полета не 
представляваха въ тоя смисълъ ни най малката при
го д н о с т , още по-малко кварталътъ около Cafe de la 
Pai'x, дето си даваха среща всички богати чужден
ци отъ югоизточна Европа и дето, освенъ келнера, 
никой не говорѣше френски. По-скоро би ме при- 
влѣкла тихата атмосфера на Сенъ Сюлнисъ, засѣ- 
нена отъ  черкви и манастири, дето обичаха да жи- 
вѣятъ Рилке и С ю аресъ; най-охотно бихъ се наста- 
нилъ на островъ Сенъ Луисъ, за да бжда свързанъ 
еднакво съ  дветѣ страни на Парижъ, съ дѣсния и 
лѣвия брѣгъ. Обаче, както се разхождахъ, удаде ми 
се още първата седмица да намѣря нѣщо още по- 
хубаво. Бродейки презъ галериитѣ на Пале Роялъ, 
открихъ между еднаквитѣ кжщи, построени въ 
осемнадесетия вѣкъ въ времето иа прннцъ Егалите,
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въ тоя грамадснъ квадратъ единъ малъкъ, нѣко- 
гашъ аристократиченъ дворецъ, пониженъ днесъ до 
малко примитивенъ хотелъ. Поискахъ да видя н ѣ 
коя отъ  стаитѣ и възхитенъ забелязахъ, че се гле
даше отъ прозореца къмъ градината на Пале Роялъ, 
която се затваряш е при настъпването на нощьта. 
Тогава се чуваше само лекото бучене на града не
ясно и ритмично, като безпокойни вълни по нѣкой 
далеченъ брѣгъ, въ лунната свѣтлина свѣтѣха era  
туитѣ, а въ първитѣ утринни часове вѣ търътъ  по- 
нѣкога донасяш е отъ близкитѣ .хали* сочния ми- 
рисъ на зеленчукъ. Въ тая историческа часть на 
Пале Роялъ бѣха обитавали поетитѣ, държавницитѣ 
иа осемнадесетия и деветнадесетия в ѣ к ъ ; насреща 
бѣш е къщ ата. по чиято тѣсиа стълба се бѣха кач
вали толкова често Викторъ Юго и Балзакъ къмъ 
мансардата на тъй обичаната отъ мене поетеса Мар- 
селина Д ебордъ-В злморъ; тамъ блестѣш е мраморно 
мѣстото, отъ  което Камилъ Д емуленъ призова на
рода да нападне Басчилията, тамъ бѣш е покритиятъ 
проходъ, дето бедниятъ малъкъ поручикъ Бона- 
партъ си бѣ търсилъ покровителка между разхо- 
ждащ итѣ се, не твърде добродетелни дами. История
та на Франция говорѣше тукъ  отъ всѣки кам ъкъ ; 
освенъ това, презъ една улица се намираше Нацио- 
налната Библиотека, дето прекарвахъ нредобѣдитѣ 
си, близо бѣш е и музеятъ Л увръ съ своитѣ карти
ни, булевардитѣ са» пороя отъ х о р а ; бѣхъ  най после 
тамъ, дето бѣхъ желалъ, дето отъ  вѣкове биеше 
горещо и ритмично нулса»тъ на Франция, бѣхъ въ 
най-съкровения Парижъ. Спомнямъ си, веднажъ 
ме посети Андре Ж идъ и каза, очудвайки се на 
тая тишина въ сърдцето на П ариж ъ: „О тъ чуж- 
денцитѣ трѣбва да ни се покажатъ нзй-хубавитѣ мѣ- 
сга иа собствения ни градъ.“ И действително, не 
бихъ могъла» да намѣря нищо по-нарижко и с ъ 
щевременно по уединено огц  тоя рабогенъ каби-
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нетъ въ иай-ажтрешния омагьосат» крдтгъ на пай- 
живия градъ По свѣта.

Колко скитахъ тогава по улицитѣ, колко много 
виждахъ, колко много търсѣ хъ  въ моето нетърпе
ние ! Защ ото искахъ да нреживѣя не само онзи Па
рижъ отъ  1904 г ., но търсѣ хъ  съ  сѣтивата, съ 
сърдцето и града на Хенрихъ IV, на ЛюдовикъХ1У, 
на Наполеонъ и на френската революция града на 
Ретифь дс ла Бретонъ и иа Балзакъ, на Зола и 
Ш арлъ Луи Филипъ съ всички негови улици, образи 
и събития. Убедително чувствувахъ тукъ, както всѣ- 
кога въ Франция, колко много увѣковѣчаваща сила 
връщ а на своя Пародъ една голѣма литература, на
сочена къмъ истинното. Защ ото въ Парижъ всичко 
ми бѣше предварително познато чрезъ изобразител
ното изкуство на поетитѣ, романиститѣ, историцитѣ, 
и.юбразителитѣ на нравитѣ, още преди да съмъ го 
видѣлъ съ  собственитѣ си очи. Физическото гледа
не ставаше всжщность повторно познаване, оная 
наслада на гръцката „Анагноза“, която Аристотелъ 
слави като най великата и най-таинствената отъ 
всички художествени наслади. И все п а к ъ : въ него
вата най скрита, най последна сжщина единъ народъ 
или единъ градъ не може да се познае никога чрезъ 
книги, нито дори чрезъ най усърдно преброждапе, 
а само чрезъ иеговитѣ най добри люде. Само изь 
духовно приятелство съ живитѣ човѣкъ може да 
вникне въ действителното съотношение между па
родъ и земя, докато всѣко наблюдение отвьн ъ  
остава невѣрна и прибързана картина.

Такива приятелства ми бѣха дадени, а най- 
доброто бѣше съ  Леонъ Базалжетъ. Благодарение 
на моитѣ тѣсии връзки съ Верхарнъ, когото посе- 
щ авахъ два нжти седмично въ Сенъ Клу, бѣхъ 
предварденъ да не попадна, както повечето чужден
ци, въ вѣтърничавня крж ж ецъ иа междупароднитѣ 
художници и литератори, ко и ю  аълнѣха кафенето
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дю Д омъ и всжщ иость ск оставаха всс съ щ и тѣ  
въ Мюнхснъ, въ Римъ или въ Берлинъ Съ Верхарнъ 
обаче етивахъ при художницитѣ и поетитѣ, които 
всрѣдъ тоя темпераментенъ и пирувзщъ градъ жи- 
вѣехз, всѣки въ своята творческа тишина, като 
върху нѣкой самбтенъ островъ на труда. Видѣхъ 
ателието на Реиуаръ и най добритѣ отъ неговитѣ 
ученици. Въишно същ ествуването на тия импре
сионисти, чиито произведения днесъ се заплащ атъ 
съ  по деесгь хиляди долара, въ нищо не се разли
чаваше отъ онова на единъ дребенъ буржоа или 
рентиери. По нѣкоя малка къщ ичка съ пристроено 
ателие, никакъвъ разкош ъ, какъвто даватъ на по- 
казъ  Ленбахъ въ Мюнхенъ и други знаменитости 
съ тѣхнитѣ имитирани помпеянски вили. С ъщ о тъй 
просто като художницитѣ живѣеха и поетитѣ, съ  
конто скоро лично се сближихъ. Повечето заемаха 
малки държавни служби, при които имаше малко 
позигивна работа; голѣмата почить предъ духов- 
нитѣ постижения, която въ Франция достига отъ 
най-лолното до иай виещото положение, бѣ  дала 
отъ  години умната метода като резултатъ, да се 
даватъ синекури на поети и писатели, чиято работа 
не докарваш е голѣми приходи; назначаваха ги на- 
примѣръ библиотекари въ министерството на вой
ната или въ Сената. Това даваше по нѣкоя малка 
заплатя и малко работа, тъй  като сенаторитѣ рѣд- 
ко поискваха нѣкоя книга и така щастлиоиятъ при
тежатели па такава служ ба можеше тихо и удобно 
да пише своитѣ стихове, седмялъ въ стилния старъ 
сенатски дворецъ съ  градината Лю ксембургъ предъ 
прозореца, безъ  да е причуденъ да мисли за хоно- 
раръ. И тази скромиа подсигуреность имъ стигаше. 
Други бѣха лѣкари, като Дю амелъ и Дю ртенъ по- 
късно, имаха нѣкой мзлъкъ магазини съ  картини, като 
Ш арлъ Виллракъ, или бѣха гимназиални учители, като 
Р о м е т . и Ж анъ Риш аръ Блокъ, ссдѣха презъ слу- 
жебнмтѣ часове нь агенцията Хавасъ, като Полъ
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Валери, или помагаха въ издателства. Обаче никой 
нѣмаше претенции като тѣхнитѣ потомци, които, 
покварени чрезъ филма и голѣмитѣ издания, се 
опитваха само възъ  основа на първата си артистич- 
на наклонность, да си изградятъ самостойно едно 
същ ествувание. Тия поети обаче не искаха нищо 
друго отъ  своитѣ дребни, безъ амбиция търсени 
служби, освенъ малко сигурность въ външния жи
вотъ, която да имъ гарантира незави си м ост за 
вътреш ната творба. Благодарение на тая осигуре
н о с т  тѣ  можеха да не обръщ атъ внимание на го
лѣмитѣ подкупни парижки всѣкидневници и да пи- 
ш атъ безъ  всѣ какъвъ  хонораръ за своитѣ дребни, 
само съ  лични жертви издържани списания, да прис- 
матъ спокойно, тѣхнитѣ произведения да се игрантъ 
само въ малки литературни театри и имената имъ 
дя оставатъ известни отначало само въ собствения 
имъ кр ъ гъ  За Клоделъ, за Пеги, за Роменъ Ро
ланъ, за Сюаресъ, за Полъ Валери десетина години 
наредъ знаеше само единъ малъкъ елитъ. Тѣ един
ствено всрѣдъ единъ заетъ  и бързащ ъ градъ нс 
бързаха. За тѣхъ бѣ по-важно, да живѣятъ и ра- 
ботятъ  спокойно, отколкото да се тикатъ напредъ; 
тѣ  нс се срамуваха да живѣятъ като дребни бур 
жоа и притѣснено, за да могатъ въ замѣна на това 
да мислятъ свободно и смѣло Тѣхнитѣ жени гот- 
вѣха и водѣха домакинството; бѣше просто, но за 
това толкова по-сърдечно презъ тия другарски ве
чери. Седѣш е се на евтини сламени кресла около 
маса покрита съ  карирана покривка — не по ари- 
атократично, отколкото при монтьора на съш ия 
етаж ъ, но човѣкъ се чувствуваше свободенъ и не- 
спъванъ. Нѣмаха телефони, пишущи машини, секре
тари, тѣ  избѣгваха всички технически приспособле
ния, както и духовния апаратъ на пропагандата; пи
шеха както преди хиля ла години книгитѣ си иа 
ръка и дори въ голѣмитѣ издателства като „Мет
еш е de France" нѣмаше ком плицират, апарагь. Ни
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що не се прахосваше навънъ, за прсстижъ и пред
ставителство; всичкитѣ тия млади поети живѣеха, 
като цѣлия народъ, само за радостьта отъ  ж и
вота, въ нейната най възвишена форма — творче
ската радость отъ  работата. Чрезъ тия новоспече- 
лени приятели съ  тѣхната човѣчна чистота и спрет- 
натость се промѣни коренно моята представа за 
френския поетъ. Какъ друга бѣш е тѣхната форма 
на животъ отъ оная, която представяха Бурже и 
другитѣ знаменити автори на романи отъ онова вре
ме, за които „салонътъ“ бѣ идентиченъ съ  свѣта! 
И колко много ме научиха тѣхнитѣ жени относно 
престжпно фалшивия образъ, който дома бѣхме до
били отъ книгитѣ за французойката като за свѣт- 
ска жена, мислеща само за приключения, разточи
телство и б л ѣ с ъ к ъ ! Никога не съм ъ виждалъ по
добри, по-тихи домакини, отколкото тамъ въ прия
телския к р ж ж ец ъ ; пестеливи, скромни и весели, до
ри и при най-притѣснени условия, тѣ  правѣха чу
деса върху малкото огнище, пазѣха децата и бѣха 
при това тѣсно свързани съ  луховиата творба на 
своитѣ съпрузи. Само който е ж ивѣлъ въ тия срѣ- 
ди като приятель, като другарь, само той познава 
истинската Франция.

Леонъ Базалжетъ, тоя приятель на моитѣ прия
тели, чието име несправедливо се забравя въ повечето 
изложения на новата френска литература, предста
вляваше нѣщо необикновено всрѣдъ това поколѣ
ние поети чрезъ това, че влагаше своята творческа 
сила изключително за чужди произведения и псстѣ 
ше цѣлата своя прекрасна интензивность за хората, 
които обичаше. Въ неговото лице познахъ родения 
„другарь“, познахъ абсолютния типъ на самопо- 
жертвувателния човѣкъ,истински предания,който виж
да своята жизнена задача само въ това, да помага 
на сжщ ественитѣ стойности на своето време да 
въздойствуватъ, и не служеш е дори и иа оправда
ната гордость, да бжде славснъ като тѣхеиъ откри-
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ватель и иаеърдчитель. Неговиятъ активснъ енту- 
сиазъмъ нс бѣш е нищо друго, освсиъ естествена 
функция на неговото морално съзнание. На видъ 
воинстве.чъ, макаръ горещ ъ антимилитаристъ, 
той имаше въ отношенията си съ р д еч н о стта  на 
истински другарь. Всѣкога готовъ да помага, да съ 
ветва, нспоколебимъ въ споя га чсстность, точенъ като 
часовникъ, той сс грижеше за всичко, което засѣгаш е 
другитѣ, никога обаче за личиа облага. Времето за него 
нс бѣше нищо, паритѣ същ о, когато сс отнасяше за нѣ
кой приятель, а той имаше приятели по цѣлия свѣ тъ — 
една малка, но отбрана група. Д есеть години бѣ 
употрѣбилъ той, ла представи па сънародиицитѣ си 
У олтъ Уитманъ чрезъ преводъ на всичкитѣ му сти
хове и една монументална биография. Негова жиз
нена цель бѣ да насочи чрезъ тоя образецъ иа сво- 
боденъ, обичащъ свѣта човѣкъ духовния ногледъ 
на своята нация презь границитѣ, да направи свои
тѣ  сънародници по мъжествени, по-другарски. Той 
бѣш е най добриятъ фрзнцузинъ, но същ евремсно и 
най горещ иятъ антнсоциалистъ.

Ние станахме скоро задушевни, близки прия
тели, понеже и двамата не мислѣхме отечествено, 
понеже и двамата обичахме да служимъ съ преда
ность и безъ  всѣка вънпша облага иа чужди дѣла 
и понеже ценѣхме духовната независимость като 
първото и последното въ живота. Въ неговото лице 
азъ за пръвъ п ъть  упозиахъ оная „подземна“ Франция; 
когато по-късно прочетохъ у Роменъ Роланъ, какъ 
Оливия срѣща нѣмския Иоханъ Кристофъ, стори ми 
се почти, че виждамъ въплотена нашата личиа пре
живелица Обаче най-хубавото въ нашето приятел
ство, най-неззбравимото за мене бѣше, че то по
с т я н н о  трѣбваш е да превъзмогва една деликатна 
точка, която при нормални обстоятелства би прѣ- 
чила на честната и сърдечна интнмпость между 
двама писатели. Тая деликатна точка бѣше, че Ва- 
залж етъ съ своята прекрасна честность решително
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отхвърляш е всичко, което пишехъ тогава. Той лично 
мс обичаше, уважаваше моята преданость към ъ дѣ- 
лото иа В ерхарнъ; всѣкога, когато идвахъ въ Па
рижъ, чакаше ме вѣрно на гарата и пръвъ мс по
здравяваш е; всѣкога бѣ готовъ, когато трѣбваше 
да ми сс помогне; въ всички решаващи работи на- 
шитѣ възгледи съвпадаха дори повече отколкото 
при братя. Обаче за моитѣ собствени работи той 
казваше едно решително „не“. Той познаваше мои 
стихове и проза пъ преводитѣ на Анри Гилбо (който 
въ свѣтовната война и като приятель на Ленинъ 
игра важяа роля) и ги отричаше открито и рѣзко. 
Всичко това не било въ връзка съ  действително- 
стьта, корѣш е той неумолимо, било езотеричиа ли
тература, която той изъ основи мразѣше, ядосваш е 
го, че тъкмо азъ пиша това. Безусловно честеиъ 
към ъ себе си, той не правѣше и въ тая точка ни
какви концесии, дори не и тия, налагани отъ учти- 
востьта. Когато напримѣръ стана редакторъ на едно 
списание, той ме помоли за съдействие — това ще 
рече, поиска да му доставя сътрудници отъ  Гер
мания и статии, които бѣха по-добри отъ моитѣ 
собствени; отъ  мене самия, неговия най-близъкъ 
приятель, той упорствуваше да не поиска и да не 
публикува нито единъ редъ, макаръ че сжщеврс- 
мено прегледа съ  преданость и безъ всѣкакъвъ хо- 
нораръ, само огъ  вѣрно приятелство, френския пре- 
водъ на една отъ  моитѣ книги. Нашето братско 
другарство презъ дессть години не се наруши нито 
за часъ чрезъ това странно обстоятелство, а чрезъ 
това то ми стана особено скж ю. И никога никакво 
одобрение не ме е радвало повече отъ  това иа Ба- 
залжетъ, когато презъ свѣтовната война азъ  самъ 
апулирахъ всичко по-раншно и най-после достиг- 
нахъ до една форма на лично изказване. Защ ото 
зчаехъ, че неговото „да" къмъ моитѣ нови творби е 
сжщ о тъй честно, както бѣ въ продължение на д е
сетина години неговото рѣзко не. п
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Ако вписвамъ скъпото  име на Райнсръ Мария 
Рилке, макаръ че е нѣмски писатель, върху страни- 
цитѣ на Парижкитѣ дни, то правя това, понеже въ 
Парижъ бѣхъ най-често и най добре съ  него и виж- 
дамъ като по стари изображения неговия ликъ да 
се откроява отъ  фона на тоя градъ, който тон оби
чаше повече отъ  всѣки лругъ. Спомня ли си дчесъ 
за него и за ония други майстори на словото, ко
вано като съ  просвѣтлспа златарска вещина, спомня 
лм си за тия почитани имена, които с ъ  грѣяли като 
недостижими звезди надъ моята младость, то не
удържимо ми се налага тъж ни ятъ  въпросъ: ще 
б ъ д а т ъ  ли пакъ възможни такива чисти, устремени 
само към ъ лиричното творение поети въ нашето 
сегашно време на възбуна и общ ъ см у тъ?  Пс 
оилаквамъ ли въ тѣхъ единъ изчезналъ родъ, безъ  
потомство въ нашитѣ дни, раздруевзни отъ всички 
урагани на съ д б ата  — тия поети, които нс ламтѣха 
за нищо отъ външния животъ, не жадуваха за уча
стието на широкитѣ маси, за достойнства и отли
чия или печалби, които не се стремѣха към ъ нищо 
друго, освенъ въ тихо, но страстно усърдие да 
свързватъ строфа за строфа, всѣки редъ съвърш енъ, 
нропитъ съ  музика, свѣтещ ъ отъ багри, грѣйналъ 
отъ образи. Етна гилда образуваха тѣ, нѣкакъвъ 
почти монашески орденъ всрѣдъ нашия шуменъ 
деиь, тѣ, съзнателно отвърнатитѣ отъ  всѣкиднсв- 
ното, за които въ цѣлата вселена нищо нс бѣше 
тъй  значимо, както нѣжниятъ звукъ, който наджи
вява грохота на времето и който излъчва, когато 
рима сс реди следъ рима, неизразимъ поривъ, по- 
тихъ отъ шума на падащ ъ листъ въ вѣтъра и все 
иакъ докосващ ъ съ  своето трептение и най-далеч- 
нитѣ думи. Но колко насърдчително бѣ за насъ 
младитѣ приеътствието на тия вѣрни на себе си, 
какъвъ образецъ ни бѣха тия служители и пази
тели на езика, които отдаваха своята любовь на 
пречистеното слово, на словото, което важи не за
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времето и вестника, а за трайното и непреходното. 
Почти сс свѣнѣхмс да ги погледнемъ, защ ото тѣ  
живѣсха тихо, невидимо, единиятъ селски на по
лето, другиятъ въ нѣкаква дребна служба, тре- 
тиятъ бродейки по свѣта като встрастенъ друм- 
никъ, црички познати само отъ малцина, но затова 
още по-горещо обичани отъ тия малцина. Единъ 
бѣше въ Италия, единъ въ Германия, единъ въ 
Франция, но все пакъ всѣки въ сжщ ата родина, 
понеже тѣ  жинѣеха само въ стихотворбата, избѣг- 
ваха въ строго отречение всичко сфемерно и да
ваха обликъ, творейки художествени произведения, 
на собствения си животъ, който превръщаха сжщо 
въ художествено произведение. Все ми се вижда 
чудно, че сме имали на младини такива безукорни 
поети между насъ. И затова все се нитамъ въ нѣ- 
какъвъ таенъ страхъ : ще бж датъ ли възможни та 
кива души, изцѣло отдадени на лиричното изку
ство, и въ наше време, въ нашитѣ нови форми па 
живота, които прогонватъ човѣка отъ  всѣко углж- 
бяване въ самия него, тъй както горски пожаръ 
прогонва животнитѣ изъ най скрититѣ имъ убѣ- 
жиша ? Зная, че чудото на пѣвеца все се повтаря 
и вѣчно истинни оставатъ Гьотевитѣ думи въ не
говата надгробна жалба за лордъ Б айронъ: .З а 
щото земята ги ражда пакъ, както открай ги е 
раж дала.“ П акъ и пакъ ще се явяватъ такива поети, 
защ ото безсмъртието все дава, дори и на най-не- 
достойното време тоя скжпоцененъ залогъ. По 
тъкмо нашето време не дава и на най-чистия, най- 
странсщия никаква тишина, тишината на чакането 
и зрѣснето, вмислянего, както бѣха дадени на ония 
въ по благото и по спокойно време на европейския 
свѣтъ  преди войната Не зная, колко значатъ всич- 
китѣ тия поети, Верхариъ, Валери, Рилке, Пасколи, 
Франсисъ Ж ам ъ днесъ, какво сж тѣ  за едно поко
лѣние, въ чиито уши сж кънтѣли години наредъ, 
вмѣсто тая нѣжна музика, тракащ ото колело на
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пропагандата и два пъти  грохота на топоветѣ. 
Зная само и чувствувамъ дълга, да заявя съ  бла
го д ар н о ст , каква наука, какво щастие е било за 
насъ присътствието на такива отдадени свято па 
съвърш енството всрѣдъ единъ свѣтъ, който вече 
се механизираше. И хвърляйки погледъ назядъ къмъ 
живота си, не виж дамъ по значителна со б ств ен о ст  
отъ  това, че ми е било позволено, да б ъ д а  бли- 
зъкъ  до нѣкой отъ  тѣхъ и че моята раниа почить 
сс последва многократно отъ трайно приятелство.

О тъ  тѣхъ  всичкитѣ никой, може би, не жнвѣ 
по-тихо, по-таинствено, по невидимо отъ Рилке. По 
не бѣше нѣкаква искана, пресилена или изкуствено 
драпирана самота, както я славѣш е напримѣръ Сте- 
фанъ Гсорге въ Германия; тишината сякаш ъ растѣ- 
шс около него, къ дето  и да отидѣш е и къ дето  и 
да се намираше. Тъй като той отбѣгваш е отъ всѣ
ки шумъ, дори и отъ  своята слава — тоя „сборъ 
отъ недоразумения, които се струпватъ около едно 
име'*, както веднаж ъ тъй хубаво бѣ казалъ, то въл 
ната на любопитството докосваше само неговото 
име, но не и неговата личность. Рилке мъчно мо
жеше да се достигне. Той нѣмаше домъ, адресъ, 
дето човѣкъ би могълъ да го намѣри, нѣмаше по- 
стоянно жилище или служба, бѣше все на п ъть  
презъ свѣта, и никой, дори и той самиягъ, нс знае
ше предварително, н акъде ще се обърне. За него
вата безмѣрно чувствителна, чувствуващ а всѣки 
натискъ душ а всѣко решение, всѣки планъ, всѣко 
известие бѣше вече тегоба. Така, човѣкъ можеше да 
го срещне само случайно. Мамирзшъ сс въ нѣкоя 
италианска галерия и усѣщ аш ъ, безъ добре да раз- 
береш ъ, отъ  к ъ д е  иде, насреща ти една тиха, при 
встлива усмивка. Едва тогава познавашъ синитѣ 
очи, които оживяватъ, когато те погледнатъ, съ 
своята вътреш на свѣтлина сами по себе си не оче- 
биещ итѣ черти на лицето му. А тъкмо тая не при 
видность бѣ най дълбоката тайна иа неговото с ъ 



п а р и ж ъ 1б5

щество. Хиляди може да сж минали край тоя мла- 
деж ъ съ  меланхолно увисналитѣ руси мустаци и 
съ  малко славянското лице, безъ  да подозиратъ, че 
това е поетъ, и то единъ отъ най великитѣ на на
шия вѣкъ. Неговата особеность се проявяваше едва 
въ по-близко общуване. Той имаше нѣкакъвъ неиз- 
казано тихъ начини, да иде, да говори. Когато влѣ- 
зѣш е въ нѣкоя стая, дето бѣше събрано нѣкое об
щество, то това ставаше толкова безшумно, че едва 
го забелязваха. Той седѣш е тихо заслуш анъ, изди
гаше понѣкога неволно челото си, когато нѣщо из
глеждаше да го занимава, и когато започнѣше да 
говори, то правѣше това безъ всѣка афектация, 
безъ  особено да натъртва, разказваш е естествено и 
просто, както майка разказва приказка на детето си, 
и сжщо тъй любовно. Но щомъ усѣтѣш е, че става 
центъръ на вниманието въ единъ по голѣмъ кржгъ, 
той се прекжсваше и изпадаше пакъ въ своята мъл
чалива, внимателна заслушаность. Въ всѣко движе
ние, въ всѣки ж естъ имаше тая тишина, дори и 
см ѣхътъ му се означаваше само съ  единъ тонъ. 

-Сурдинката му бѣше потрѣбность и нищо не го 
смущаваше толкова много като шумъ и буйность. 
„И зтош аватъ ме тия хора, които храчатъ чувствата 
си като кръ вь“, ми каза той веднажъ, „а руситѣ 
ги взематъ поради това само като ликьоръ въ мал
ки дози.“ Умѣрсность въ държането му бѣш е фи
зическа потрѣбность, сжщо и редъ, чистота и тиши
на ; за часове можеше да го смути, ако биваше 
принуденъ да пжтува въ препълненъ трамвай или 
да седи въ шуменъ локалъ. Всичко вулгарно бѣ за 
него непоносимо и макаръ че живѣеше скромно, дре- 
хитѣ му представляваха всѣкога връхъ на грижли- 
ность, чистота и вкусъ. И тѣ бѣха сжшо премисле
на, поетично претворена майсторска творба, ие се 
хвърляха въ очи, но имзха нѣкаква лична нота, нѣ- 
канва дребна добавка, на която той тайно се рад
ваше, като напримѣръ нѣкаква тънка сребърна грив-
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ничка на ржката. Неговото естетично чувство за 
съвърш енство и симетрия се проявяваше и въ най 
интимното и личното. Веднажъ го гледахъ, какъ си 
стѣга куфара преди едно заминаване. Бѣше като 
нѣкаква мозайка, всѣко отдѣлно нѣщо се слагаше 
едвали ие съ  нѣжность въ грижливо разпредѣлс- 
ното мѣсто; почти престжпление би било, да по
сегне чужда ржка, макаръ и за да помогне, въ тая 
купчина, наредена като цвѣтна леха. Чувството за 
красота го придружаваше дори и въ най малкитѣ 
подробности: не само че пишеше своитѣ ржкописи 
грижливо на хубава хартия съ калиграфично кржгло 
писмо, и всѣки редъ стоеше като съ  метъръ отмѣ 
рень на еднакво разстояние отъ  другия, но и за 
най безразличното писмо-той избираше хартия и я 
изписваше равио и чисто съ  своя калиграфиченъ 
почеркъ. Дори и въ най бързото съобщ ение той ни
кога не си позволяваше да зачеркне нѣкоя дума, и 
ако нѣкое изречение или изразъ не му харесаше, 
преписваше съ  своето чудно търпение цѣлото писмо 
още веднаж ъ; никога не даваше нѣщо изъ ржката 
си, което не бѣше съвсемъ съвършено.

Тая смекченость и сжщевремено углжбеность 
на неговото сжщество покоряваха всѣки, кой
то се доближаваше до него. П редъ трептението 
на неговата тишина всѣки изгубваше своята ш ум
на смѣлость. Защ ото неговата сдърж аность бѣ като 
нѣкаква нравствена сила, която въздействува тайн
ствено, възпита.за. Следъ всѣки по дълъгъ разговоръ 
съ  него човѣкъ за часове, дори и за дни не бѣп е 
способенъ за никаква вулгарность. О гь  друга страна 
тая сдържаность, това нежелание за всеотдайность 
поставяше раниа граница на всѣка сърдечносгь и 
струва ми се, че малко хора биха могли да се по- 
хвалягь, че еж  били приятели на Рилке. Вь ш есттѣ 
тома па меговитѣ писма това обращение почги не 
се срѣша и братски довѣрчивото „ти“ той едвали 
бѣ отправяла» кьм ъ  нѣкого отъ  ученическигѣ си
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години насамъ. За неговата извънредна чувстви- 
тслиость бѣ непоносимо да остави нѣкого или нѣ
що да се доближи много до него и всичко силно 
м ъж ко възбуж даш е у него почти физическо неудо
волствие. Съ жени му бѣ по леко да разговаря. 
Той обичаше да имъ пише, пишеше имъ много и 
бѣше много по-свободенъ въ тѣхно присътствие. 
Може би му бѣше приятна липсата на гърленото 
въ тѣхния гласъ, защ ото той просто страдаш е отъ  
неприятни гласове. Още го виждамъ предъ себе си 
въ разговоръ съ единъ голѣмъ аристократа — 
цѣлъ свилъ се въ ссбс си, съ  измъчени рамена, 
безъ да дигне очи, за да не би да издадатъ, колко 
много страда физически отъ  тоя неприятенъ фал- 
цетъ. Но колко бѣш е хубаво да б ъ д еш ъ  съ  него, 
когато бѣше добре разположенъ къмъ тебе I Тогава 
човѣкъ усѣщ аш е неговата вътреш на добрина като 
нѣкакво цѣлебно, стоплящо излъчване до въ най- 
скрнтитѣ дълбочини па душата.

Боязливъ и сдърж анъ, Рилке биваше най отво- 
ренъ въ Парижъ, тоя градъ, който разтваря сърд- 
цата, може би, защ ото тукъ  още не познаваха не
говата творба, неговото име, и той като анонименъ 
се чувствуваше по-свободенъ и по щастливъ. Посе- 
тихъ го тамъ в ь  две различни жилища. Всѣко 
бѣше просто, безъ украса, но бѣ  придобило стилъ 
и тишина чрезъ неговото чувство за красота. Не 
биваше да е нѣкоя грамадна къ щ а съ  шумни с ъ 
седи, по-скоро нѣкоя стара, макаръ и неудобна, въ 
която би могълъ да се нареди като у дома К ъдето 
и да бѣше, той умѣеше да нареди помѣщението 
смислено и съответно на своето същ ество. Около 
него имаше всѣкога малко нѣща, но винаги блестя
щи цвѣтя въ нѣкоя ваза или пзница, може би, по
дарени отъ жени, а може би, и отъ  него самия 
нѣжно донесени. Всѣкога блестѣха книги до стената, 
хубаво подвързани или грижливо увити въ хартия, 
защото той обичаше книгитѣ като нѣми животни.
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На писалищната маса лежаха моливи и перя, наре
дени въ права линия, листоветѣ неписана хартия, 
събрани въ чистъ четвероъгълиикъ; една руска 
икона, едно католическо разпятие, които, струва ми 
се, го придружаваха при всички негови пътувания, 
придаваха на работпата килия леко религиозенъ ха- 
рактеръ, макаръ че неговата релнгиозность не бѣ 
свързана съ никаква олредѣлена догма. При всѣка 
дреболия се чувствуваше, че е грижливо подбрана 
и нѣжно пазена. Заемеш е ли му се нѣкоя книга, 
той я връщаше гладко увита въ тънка книга и свъ р 
зана като праздниченъ подаръкъ съ  цвѣтна л ен та ; 
спомнямъ си сще, какъ ми донесе като скъпоце- 
ненъ даръ ръкописа на „Пѣссиьта за любовь и 
см ърть“ и пазя още днесъ лентата, която го об
виваше.

Обаче най-хубаво бѣше да се разхож даш ъ съ 
Рилке изъ Парижъ, понеже това значеше да ви- 
диш ъ сякаш ъ съ  прояснено око и най незначител
ното; той забелязваше всѣка дреболия, изговаряше 
високо дори имената на фирмитѣ, когато му се 
струваха, че звучатъ ритмично; да познава тоя 
единственъ на свѣта градъ до най-последнитѣ му 
кътищ а и дълбочини, бѣш е за него страсть, почги 
единствената, която бѣхъ забелязалъ у него. Вед
нажъ, когато се срещнахме при общи приятели, азъ  
му разказахъ, че вчера бѣхъ случайно стигналъ до 
старата „бариера*, дето въ гробищата Пикпюсъ с ъ  
били заровени последнитѣ жертви на гилотината, 
между тѣ х ъ  и Андре Ш ение; описахъ му тая мал
ка трогателна ливада съ  пръснатитѣ по нея гро
бове, която рѣдко вижда чуж денци; разказахъ му, 
какъ на връщане видѣхъ презъ една отворена вра
та нѣкакъвъ манастиръ съ бегиаи, црито съ  брое
ница въ ръка  и безъ  да говорятъ обикаляха въ 
кр ъ гъ  като въ нѣкакъвъ благочестивъ съпъ. Бѣш е 
единъ отъ рѣдкитѣ случаи, когато го видѣхъ да 
става нетърнеливъ. И скахь да види всичко това,
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гроба иа Андре Шение и манастири; дали бихъ ис- 
калъ да го заведа? Отидохме на следния деиь. Той 
се спрѣ като прехласнатъ предъ това самотно гро
бище и го нарече „най-лиричното въ П ариж ъ“. Но 
на връщане вратата на онзи мзнастиръ се оказа 
затворена. „Да почакаме за случая I“, каза той и 
застана съ  леко наведена глава така, че да може 
да надникне, ако се отвори вратата. Чакахме око 
ло двадесеть минути. Тогава се зададе една сестра 
и позвъни. „Сега“, прошепна той тихо и възбуденъ. 
Но сестрата бѣ забелязала неговото тихо подслуш 
ване — нали казахъ, че у него всичко се усѣщ аш е 
отдалечъ атмосферно! Тя се приближи и го по
нита, дали чака нѣкого. Той й се усмихна съ  своята 
мека усмивка, която веднага пораждаше довѣрие, 
и каза откровено, че би искалъ да види галерията. 
Сега сестрата се усмихна: съжалявала, но не мо
жела да го пусне. Обаче тя го посъветва да отиде 
към ъ къщ ичката на градинаря, отъ  нейнитѣ про
зорци въ горния катъ се виждало добре. И така и 
това, както много друго, му бѣ дадено.

Нѣколко пъти  се кръстосаха нашитѣ пътищ а, 
но когато и да помисля за Рилке, все го виждамъ 
въ Парижъ, чийто най-иечаленъ часъ му бѣ спе
стено да преживѣе.

Хора отъ тоя рѣдъкъ  видъ бѣха голѣма пе
чалба за единъ начеващ ъ; обаче реш аващата поу
ка, тая, която трѣбва1не да важи за цѣлия ми ж и
вотъ, ми бѣ даръ на случая. При Верхарнъ ио- 
паднахъ въ споръ съ  единъ историкъ иа изкуството, 
който се вайкаше, че времето на голѣмата пла
стика и живопись било отминало. Азъ противоре- 
чихъ разгорещено. Не е ли Роденъ още между 
насъ, не по дребенъ като ваятель отъ великанитѣ 
на миналото ? Започняхъ да изброявамъ неговитѣ 
творби и изпаднахъ, както всѣкога, когато човѣкъ 
се бори срещу нѣкакао противоречие, въ почги гнѣ-
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вен ъ  размахъ. Верхариъ се усмихна. „Който така 
обича Роденъ, трѣбва всжщность да се запознае съ 
него“, каза той най после. „Утре ще съм ъ въ него
вото ателие. Ако си съгласенъ, ще те взема съ  
себе си.“

Дали съм ъ съгласенъ ? Не можахъ да спя 
отъ  радость. Обаче при Роденъ езикътъ ми се пре- 
кжена. Не можахъ дори да се обърна към ъ него и 
стоехъ между статуитѣ като една отъ  тѣхъ. Това 
мое смущение обаче като че ли му хареса, защото, 
когато си тръгнахме, стариятъ човѣкъ ме попита, 
дали не искамъ да видя сжщинското му ателие въ 
М ьодонъ и ме покани дори на обѣдъ. Първата поу
ка ми бѣ дадена, а именно: великитѣ мжже сж 
всѣкога най прйветливитѣ.

Втората бѣше, че тѣ  сж почти всѣкога най- 
проститѣ въ живота си. При тоя човѣкъ, чиято 
слава изпълняше свѣта, чиито произведения бѣха 
познати на нашето поколѣние като най близки прия
тели, се ядѣш е тъй просто, както при единъ срѣ- 
денъ селянинъ; хубаво, силно месо, нѣколко ма
слини и плодове, при това силно мѣстно вино. 
Това ми даде повече смѣлость и накрая говорѣхъ 
пакъ непринудено, сякаш ъ бѣхъ отъ години бли- 
зъкъ  съ тоя старъ човѣкъ и неговата жена.

С ледъ обѣда отидохме въ ателието. То бѣше 
грамадна зала, която съединяваше найсж щ естве- 
нитѣ негови творби въ реплики, помежду тѣхъ 
обаче стоеха и лежеха стотини прекрасни малки 
отдѣлни студии — ржка или китка, конска грива, 
женско ухо, повечето изваяни само въ ги п съ ; днесъ 
още си спомнямъ точно за много отъ  тия скици, 
правени отъ него само за собствено упражнение и 
бихъ могълъ цѣли часове да разказвамъ за тоя единъ 
часъ. Най-после майсторътъ ме заведе до една под- 
ставка, върху която стоеше, скрито задъ  мокри 
кърпи, неговото последно произведение, единъ ж ен
ски портретъ. Той свали кърш и ѣ, съ  своитѣ тежки
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набраздени селски ръц е и се дръпна назадъ. Едно 
„admirable“ се изтръгна изъ гърдитѣ ми, но веднага 
се яасрамихъ отъ тая баналность. Но съ  спокойна 
обективность, въ която не би могло да се намѣри 
нито зрънце суетность, той промърмори, разгле
ждайки своето произведение само съгласявайки с е : 
N ’est-re p a s? “ После се поколеба. „Само тукъ  при 
рамото . . . Единъ м ом ентъ!“ Той съблѣче домаш- 
ното си палто, облѣче бѣлия кителъ, взе една ло
патка въ р ъ к а  и изглади съ  майсторски похватъ 
по рамото меката женска кожа, която сякаш ь ди
шаше, после се дръпна пакъ настрана. „И ту ка“, 
промълви той. Въздействието пакъ бѣ засилено чрезъ 
една мъничка подробность. После той ие каза нищо 
повече, приближи се и се отдалечи, погледна Фигу
рата изъ едно огледало, замърмори нѣщо неясно, 
започна да поправя, да промѣня. Неговитѣ очи, при
ветливо рззеѣяни на трапезата, сега трепкаха въ 
странна свѣтлина, той сякаш ъ стана п гви сокъ , по- 
младъ, работѣше, работѣш е съ всичката сила и 
страсть на своето силно, теж ко тѣло, всѣки пъть, 
когато се дръпваше или приближаваше, подътъ пръ- 
щ-йие. Обаче той не чуваше това, не забелязваше, 
че задъ него стои, съ  силно биещо сърдце, безмъл- 
венъ единъ младъ човѣкъ, блаженъ че може да 
гл ед а , какъ работи такъвъ единъ майсторъ. Той 
съвсемъ ме бѣше забравилъ. За  него не бѣхъ тамъ. 
Само образътъ, произведението бѣше за него тамъ, 
а задъ него невидимо видението на абсолютното с ъ 
вършенство.

Това продължи четвчрть часъ, половинъ часъ, 
иезнамъ вече колко. Великитѣ моменти сж  всѣкога 
отвж дъ времето. Роденъ бѣше така вдълбоченъ, 
така потъналъ въ своята работа, че никаква гърмо- 
тевица не би го събудила. Все ио-твърди, почти по- 
гнѣвни ставаха неговитѣ движ ения; единъ видъ 
бѣсъ или опиянение го бѣ обладало; той работѣше 
все по бързо и по бързо. После рж цетѣ станаха по-
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бавни, като че ли разбраха, че нѣма какво да пра- 
вятъ. Ведиажъ, два пъти, три пъти  той се дръпва 
назадъ безъ повече да промѣня. После измърмори 
нѣщо само нодъ носа си, сложи кърпитѣ около фи
гурата тъй  нѣжно, както се слага ш алъ върху ра
мената на любима жена, въздъхна дълбоко и облек
чено. Фигурата му като че стана пакъ по-тежка. 
О гьньтъ бѣ  замрѣлъ. После настъпи непонятното 
за мене, голѣмата п о у ка: той съблѣче китела, нахлу
зи пакъ домашното палто и се обърна да излѣзе. Б ѣ 
ше ме забравилъ съвсемъ въ тоя часъ на върховна 
съсрѣдоточеность, не знаеше повече, че единъ мла- 
дежъ, когото самъ бѣ довелъ въ ателието, за да му 
покаже своитѣ произведения, бѣ стоялъ поразенъ 
задъ  него, съ затаенъ дъхь , неподвиженъ като не
говитѣ статуи.

Той пристъпи къмъ вратата. Когато поиска да 
я заключи, забеляза ме и се загледа почти разсър- 
денъ въ м ене: кой е тоя младеж ъ, който се е вмък- 
налъ въ ателието му ? Обаче въ следния мигъ си 
припомни и се приближи почти засраменъ. „Пар- 
донъ, господине“, започна той. Обаче азъ  не го 
оставихъ да продължи, уловихъ само благодзрно 
р ъката му, която най бихъ искахъ да цѣлупа. Въ 
тоя часъ видѣхъ да се разкрива вѣчната тайна иа 
всѣко велико изкуство, на всѣко земио постиже
ние: съсрѣдоточеность, сбираме на всички сили, на 
всички сѣтива, излизането извънъ себе си, извънъ 
свѣта на художника. Бѣхъ научилъ нѣщо за цѣ- 
лня си животъ.

Моето намѣрение бѣше, въ края на май да 
отида въ Лоидонъ. Обаче бѣхъ принуденъ да уско
ря заминаването си съ  две седмици, понеже въл
шебното ми жилище бѣ станало неприятно чрезъ 
едно неочаквано обстоятелство. Това бѣш е сгра- 
нень епизодъ, който ме развесели много, а съ ш е- 
времено ми позволи да надникна въ начина на ми
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слене иа съвсемъ различни френски срѣди и да се 
поуча.

Презъ двата празднични дни на Св. Д ухъ  
отсътствувахъ  отъ Парижъ, за да посетя съ  прия
тели прекрасната катедрала въ Ш артръ, която още 
не познавахъ. Когато се върнахъ въ вторникъ въ хо
тела си и поискахъ да се преоблѣка, нс намѣрихъ 
куфара си, който презъ всичкитѣ тия месеци бѣ 
стоялъ мирно въ единъ ъ гъ л ъ . Слѣзохъ долу при 
стопанина на хотела, който дене, смѣннйки се съ 
жена си, седѣш е все въ малката портиерска ложа. 
Той бѣш е единъ нисъкъ, тлъстъ , червенобузъ мар- 
силчанинъ, съ  когото често се бѣхъ ш егувалъ и 
дори бѣхъ  игралъ въ срещното кафене неговата 
любима игра трикъ-тракъ. Той се разтревожи страш- 
но, развика се, като удряше съ  ю мрукъ по масата 
и повтори нѣколко п ъти  таинственитѣ думи: „Зна
чи, все п акъ !“ Още докато си обличаше набързо 
палтото — седѣш е както всѣкога по жилетка — 
и нахлу обувки вмѣсто удобнитѣ домашни пантофи, 
той ми обясни положението. Може би е нужио, пър
во да напомня за една особеность на парижкитѣ 
къщ и и хотели, за да се разбере то. Въ Парижъ 
по-малкитѣ хотели и повечето частни къщ и  нѣматъ 
входни клю чове; портиерътъ отключва, щомъ се 
позвъни, вратата автоматически отъ портиерската 
ложа. В ь по-малкитѣ хотели и къщ и обаче стоиа- 
нинътъ или портиерътъ не остава цѣла нощь въ 
портиерската ложа, а отваря вратата отъ  съпруж е
ското си легло, като натиска — повечето пъти  въ 
полусънъ — едно копче; който излиза отъ  къщ и, 
трѣбва да извика „cordon, s ’il vous p la it“, а всѣки, 
който трѣбва да б ъ д е  пуснатъ отвънь, е длъж енъ 
да си каже името. Тъй, че, теоретически никой чуждъ 
човѣкъ не може да се вмъкне ноще въ къщ ата. 
Въ два часа презъ нощьта въ моя хотелъ се поз
вънило отвъиъ и нѣкой влѣзълъ, назовавайки едно 
име, което било подобно на това на нѣкой отъ оби-



174 сеъ тъ тъ  о тъ  в ч е р а

тателитѣ въ хотела, като взелъ и единъ ключъ отъ 
лож ата Вежщность е било д ългъ  на цсрбера, да 
провѣри идснтичностьта на късния посетятель презъ 
прозорчето, обаче навѣрно е билъ много съненъ. 
Когато обаче следъ единъ часъ се извикало, тоя 
пжть отвжтре, „cordon, s’il vous plait" и той o r 
ворилъ вратата, сторило му се странно, че нѣкой 
излиза следъ два часа сутриньта. Той станалъ, но* 
гледналъ на улицата и установилъ, че нѣкой съ  ку- 
фаръ с излѣзълъ отъ кжщата. Сега станалъ вед
нага и проследилъ, по хататъ  и чехли, подозрител 
пия човѣкъ. Щ омъ обаче видѣлъ, че онзи завива по 
улицата и отива въ единъ малъкъ хотелъ на улица 
Des Petjts Champs, той, разбира се, нс помислилъ за 
крадецъ и спокойно си лсгналъ пакъ.

Разтрсвоженъ отъ своята грѣшка, той се 
втурна съ  мене до най-близкия полицейски постъ. 
Веднага се разпита въ хотела въ улица Des Petits 
Champs и се установи, чс моятъ куфаръ наистина 
е тамъ, не обаче и крадецътъ, който навярно бѣ 
излѣзълъ, за да пие утринното си кафе въ нѣкой 
съседенъ бзръ. Д вама детективи се заложиха въ 
портиерската ложа на тоя хотелъ и крадецътъ, 
който, безъ  да подозира нѣщо, се завърна следъ 
половинъ часъ, бѣ  веднага арестуванъ.

Сега ние двамата, хазяинътъ и азъ, трѣбваше 
да отидемъ въ участъка, за да присжхствувпмс на 
следствието. Въведоха ни въ стаята на префекта, 
единъ страшно тлъстъ , добродуш енъ, мустакатъ 
господинъ, който седѣш с съ разкопчано палто предъ 
разхвърлената си, отрупана съ  книжа маса. Ц ѣлата 
канцелария миришеше на тютюнъ и голѣмото шише 
вино на масата показваше, че преф ектътъ съвсемъ 
не принадлежи къмъ жестокитѣ, враждебни на ж и
вота служители на светата Херменаада. Най напредъ 
заповѣда да внесатъ куфара и азъ  трѣбваш е да 
установя, дали не липсва нѣщо сжществено. Един
ствената нагледъ ценна вещь бѣше едно кредитно
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писмо за две хиляди франка, вече доста изгридано 
следъ моя почти псгмссечснъ престой тукъ . За 
всѣки чуж дъ човѣкъ то бѣше, разбира се, нензнол- 
зуваемо и лежеше наистина непокътнато на д ъ 
ното на куфара. Следъ като се състави протоколъ, 
чс признавямъ куфара като моя собствсность и чс 
нищо нс с откраднато, префектътъ заповѣда да 
въведатъ крадеца, когото очаквахъ съ голѣмо лю
бопитство.

И то бѣ възнаградено. М ежду двама грамадни 
стражари, поради което неговата мършава, дребна 
фигура изглеждаше още по-смѣшна, се яви единъ 
окъ сан ъ  бедпякъ, безъ  яка, съ увиснали мустаци 
и тъж н о  мише лице, което явно показваше, че е 
гладувалъ. Бѣше, ако бива да к а ж ^  така, лошъ 
крадецъ, както се доказа и чрезъ неговата неумѣла 
техника, да не избѣга още рано сутриньта съ  ку 
фара. Той стоеше съ  сведени очи, треперейки леко, 
гякаш ъ му бѣш е студено, предъ всевластния пре- 
фектъ, и за мой срамъ ще кажа, че не само ми 
бѣше жалъ за него, но дори чувствувахъ нѣкаква 
симпатия към ъ него. Съчувствието ми още повече 
се засили, когато единъ полицейски чиновникъ по
сочи търж ествено нареденитѣ на една количка ве
щи, които бѣха намѣрили у него, когато го бѣха 
претърсили. По странна колекция човѣкъ едвали 
би могьлъ да си представи: една съвссмъ мръсна 
и скъсацД носна кърпа, една халка съ  ключове и 
шнерцове отъ  всички размѣри, единъ отърканъ 
иортфейлъ, но за щастие никакво оръж ие, * което 
показваше, че тоя крадецъ упражнява своя занаягъ 
наистина като познавачъ, по миролюбивъ начинъ.

Най напредъ се прегледа предъ насъ порт
фейла. Резултатътъ  бѣ изненадващъ. Не банкноти 
по хиляда или сто франка, изобщо никакви банкноти, 
а двадессть и седемь фотографии на силно декол- 
тирани прочути балерини и актриси, чрезъ което 
не стана явенъ никакъвъ другъ деликтъ, освенъ



176 СВЪТЪТЪ ОТЪ ВЧЕРА

тоя, чс тоя мършавъ, тжж енъ приятель е страстенъ 
поклонникъ на красотата и желае непостижимигѣ 
звуци отъ  парижкия театраленъ свѣ тъ  да почиватъ 
поне само като снимки на гърдитѣ му. М акаръ че 
иреф ектътъ съ  престорено строгъ погледъ раз
глеждаш е една следъ друга тия снимки, забеля- 
захъ, че и него като мене забавлява тая странна 
наклонность у единъ делииквентъ отъ такова с ъ 
словие. Защ ото и моята симпатия към ъ тоя жа- 
лъкъ  прсстжпникъ се бѣ засилила значително чрезъ 
проявената отъ  него наклонность към ъ естетиче
ски красивото и когато префектътъ, вземайки т ъ р 
жествено перото въ ржка, ме запита, дали желая 
да подамъ оплакване противъ престжпника, азъ от- 
говорихъ съ  решително не.

За  да се разбере положението, тукъ  трѣбва, 
може би, да се вмъкне едно пояснение. Докато у 
насъ  и въ много други страни при едно престжп
ление, обвинението се извършва ех officio, т. е. дър
ж авата сама взема правоеждието въ рж цетѣ си, въ 
Франция е предоставенъ на потърпевшитѣ избо- 
рътъ , дали да подаде жалба или не. Лично иа 
мене това правово схващане ми се струва по спра
ведливо. Защ ото то дава възможность да се опро
сти па другия злото, което е причинилъ, докато 
напримѣръ въ Германия една жена, която въ при- 
падъкъ на ревность нарани любовника си, чрезъ 
никакви молби на засегнатия не може да се спаси 
отъ  ириежда. Д ърж авата се намѣсва, откжева на
силствено жената отъ  мжжа, който, може би, за 
ради тая проява на страсть, още повече я обича, и 
я хвърля въ затвора. Въ Франция обаче т ѣ ' два
мата ще се върнатъ подъ ржка вкжщи и ще смѣ- 
татъ  работата за изгладена.

Едва изрекохъ моето решително не, и се слу
чиха три неочаквани работи. М ършавиятъ човѣкъ 
между двамата стражари се изправи изведнаж ъ й 
ме погледна съ  неописуемъ благодаренъ погледъ,
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който никога нс ще забравя. П рсф ектътъ сложи 
доволенъ перото, и на него очевидно бѣш е приятно, 
че моятъ отказъ да се преследва крздсцътъ му 
спестява по нататъшни писаници. Но не така и 
моятъ хазяинъ. Той стана съвсемъ червеиъ и почна 
буйно да ми крещи, че не бива да правя това, че 
тая сбирщина, тая „гадь“ трѣбва да се изкорени. 
Нѣмалъ съмъ билъ представа, каква пакость върши 
тая пасмина, дене и ноще почтенитѣ хора трѣбвало 
да бж датъ  на щ рекъ отъ тия вагабонти, и ако се 
пусне единъ отъ тѣхъ, то това щѣло да бжде на- 
сърдчение за стотини други. Т укъ избухна цѣлата 
честность и почтеность, но и дребнавость на обез
покоения въ неговото занятие дребенъ граж данинъ; 
той ме подкани грубо и заплашително да оттегля 
отказа си съ  огледъ към ъ неприятноститѣ, които 
бѣ ималъ съ цѣлата тая работа. Обаче азъ  оста- 
нахъ твърдъ. Презъ цѣлия си животъ не бѣхъ  се 
тж ж илъ противъ никого, и съ много по-спокойно 
чувство щ ѣхъ да изямъ днесъ на обѣдъ единъ 
тл ъ стъ  бифгекъ, ако зная, че никой другъ не е 
заставенъ заради мене да яде затворническа храна. 
Х азяинътъ ми възрази още по-възбудевъ, и когато 
прсф ектътъ заяви, че не той, а азъ  решавамъ и че 
чрезъ моя отказъ работата била вече свършена, 
той напусна разяренъ стаята и затръш ва силио вра
тата следъ себе си. П рсфектътъ стана, усмихна се 
следъ разсърдения и ми подаде въ мълчаливо съ 
гласие ржка. Съ това служебниятъ актъ се завърши 
и азъ вече посегнзхъ за куфара си, за да го от
неса дома. Обаче въ тоя мигъ стана нѣщо забеле
жително. Бързо, но смирено се приближи краде- 
цътъ , който каза : „О нс, господине! Азъ ще ви 
го зан еса!“ И т-зка, азъ  тръгнахъ, последванъ отъ 
благородния крадецъ съ  куфара на ржка, към ъ хо
тела си.

Така изглеждаше да сс е приключила по иай-
V.
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приятенъ и всселъ начинъ една ядовито начената 
афера. Обаче тя има още две други последици, на 
които дълж а ценни приноси към ъ познанието на 
френската психика. На следния день отицохъ у 
Верхарнъ, който ме поздрави съ  дяволита усмивка. 
„Странни приключения имашъ изъ Парижъ", пош е
гува се той. „Не съмъ знаялъ, че си толкова бо- 

'  гатъ .“ Отначало не разбрахъ, какво иска да каже. 
Той ми подаде вестника и въ него имаше подробно 
съобщение за вчерашната случка, чиито факти оба
че едва разпознахъ въ тоя поетиченъ обликъ. Съ 
отлично вестникарско изкуство бѣ описано, какъ въ 
единъ хотелъ въ вжтрешния градъ билъ откраднатъ 
на единъ знатенъ чужденецъ куфаръ, съдърж ащ ъ 
много скжпоценни вещи, между другото и едно кре
дитно писмо за двадесеть хиляди лева. За  да бжда 
по интересенъ, направили ме бѣха знатенъ, удесето- 
рили бѣха моитѣ две хиляди франка и посочили 
моитѣ ризи и яки като незамѣними ценни обекти. 
Най-напредъ се смѣтнало за невъзможно да се н а
мѣри нѣкаква следа, тъй като кражбата била из
вършена съ  голѣма вещина и при най точно позна
ване на мѣстото. Обаче участъковиятъ префектъ, 
единъ „еди кой си* господинъ взелъ съ  своята „поз
ната енергия“ и „голѣма проницателност* веднага 
всичкч мѣрки. По телефона веднага било разпоре
дено, да се претърсятъ всички хотели и пансиони 
въ Парижъ най щателно и неговитѣ мѣрки, изпъл
нени съ  обикновената прсцизность, довели въ най- 
кж съ срокъ до залавяне на злосторника. Д иректо
рътъ на полицията незабавно изказалъ на превъз
ходния чииовникъ особеното си задоволство отъ 
това значително постижение, съ  което тоя билъ 
далъ блестящ ъ примѣръ за образцовата организа
ция на Парижката полиция. Въ това съобщение, 
разбира се, почти нищо нс бѣше вѣрно, тъй като до- 
бриятъ префектъ нито за минута не бѣш е сс мръд- 
налъ отъ  масата си и ние му бѣхме доставили на
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готово крадеца съ  ку ф ар а ; обаче той използува 
добрия случай да изкара отъ  това личио за себе си 
публицистиченъ капиталъ.

Ако епизодътъ се завърши тъй задоволително 
за крадеца и за висшата полиция, то не стана така 
и за мене. Защ ото отъ тоя часъ моятъ досега тъй 
засмѣнъ хазяинъ стори всичко, за да ми направи 
по нататъшния престой въ хотела омразенъ. Като 
слизахъ по стълбата и поздравявахъ учтиво жена 
му въ портиерската ложа, тя не ми отговаряш е и 
обидено отвръщ аш е почтеното си буржоазно лице. 
Слугата не разтрѣбваш е вече както трѣбва стаята 
ми, писма се губѣха по загадъченъ начинъ. Дори въ 
съседнитѣ магазини и въ тютюневата будка, дето 
ме поздразяваха поради моята изобилия употрѣба иа 
артикули за пушене като истински „copain“, сега 
срещ нзхъ ледени лица. Ц ѣлиятъ обиденъ дребно- 
буржоязенъ моралъ, не само на къщ ата, ио и па 
улицата, дори и на цѣлия участъка» се бѣ опълчилъ 
противъ мене, понеже бѣхъ „помогналъ“ на крадеца. 
И накрая нс ми остана нищо друго, освенъ да по
тегля съ спасения куф аръ и да напусна уютния хо- 
телъ тъй позорно, като че азъ  самъ бѣхъ  престъп- 
никъгъ.

Лондонъ ми подействува следъ Парижъ както 
ако влѣзеш ъ презъ единъ много горещ ъ деиь из- 
веднажъ въ сѣн ка: въ първия мигъ тс обхваща не
волно нѣкакво подръпване, но скоро очитѣ и сѣ- 
типата евнкватъ. Бѣхъ си онредѣлилъ отъ самото 
начало два до три месеца Англия като дългъ  — 
защ ото какъ бихъ могълъ да разбера нашия спѣтъ 
и да го преценя въ неговитѣ сили, безъ да позна- 
взмъ страната, въ чиито релси тоя свѣтъ се тъ р к а 
ляше отъ вѣкове насамъ ? После се надѣвахъ да 
поизгладя моя ръж дясълъ англий'ки (който впрочемд» 
никога ие стана плавенд»!) чрезъ оживено общуване 
и разговоръ. Д о това за жалость нс се сти гн а; азъ
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имахъ — както всички отъ континента — малко 
лигературеиъ досегъ отвж дъ канала и сс чувству- 
вахъ при всичкитѣ разговори на обѣдъ и въ на
шия малъкъ пансионъ мизерно неосведомснъ. Кога
то говорѣха за политика, не можехъ да следя раз
говора, понеже говорѣха за Джо, безъ да знамъ, че 
се отнася за Чемберленъ, когото назоваваха, както 
и всичкитѣ сърове, само съ  малкото и м е ; за ж ар
гона на колзритѣ пъкъ уш итѣ ми бѣха като съ во- 
съкъ  запушени. Така, не напредняхъ толкова бързо, 
както се нааѣвахъ. Малко по хубава дикция се по 
мжчйхъ да усвоя отъ  проповѣдницитѣ, два три п ъ 
ти присътствувахъ на съдебни процеси, ходѣхъ по 
театритѣ, за да слуш амъ правиленъ английски — 
но навсѣкжде трѣбваш е съ  м ъка да търся това, 
което въ Парижъ просто се изливаше насреща ти: 
общуване, другарство, веселость Не нам ѣрихънико
го, за да споря върху нѣщата, които ми се струваха 
най важ нитѣ; на ония между англичанитѣ, които б ѣ 
ха добре настроени към ъ мене, се виж аахъ иавѣр- 
но недодѣланъ и дървенъ порадя моето безгранич
но равнодушие към ъ спорта, политиката и всичко, 
което ги интересуваше. Н икъде не ми се удаде да 
сс приобщя вътреш но къмъ една срѣда, едииъ кр ъ гъ  
и затова прекарахъ деветь десети отъ моето лондон
ско време съ  работа дома или въ Британския музей.

Най напредъ се опнтахъ наистина съ  разход- 
китѣ. Презъ първата седмица пребродихъ Лондонъ, 
докато ме заболѣха стъпалата. Съ студентско чув
ство за дългъ обходихъ всички забележителности 
на Бедекера о ть  мадамъ Тюсо да Парламента; нау
чих ь се да пия тѣхното пиво и замѣнихъ парижка
та папироса съ тукъ  общоприетата л у л а ; помъ- 
чихъ се да приспособя въ стотини дреболии, но ни
то въ обществото, нито въ литературата не стиг- 
нахъ до истински контактъ, а който гледа Англия 
само отвънъ, отминава същ ественото, отминава 
го както дружествата въ С Л и, отъ които външно
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не се забелязва ншцо, освенъ добре лъснатата сте
реотипна месингова табелка. Въведени въ единъ 
клубъ, не знаехъ какво да правя там ъ ; вече видътъ 
на дълбокитѣ кожени кресла предизвикваше, както 
и цѣлата атмосфера, единъ видъ сънливость, поне
же не си бѣхъ заслуж илъ тая м ъдра отмора като 
другитѣ , чрезъ съсрѣдоточена дейность или спортт. 
Тоя градъ изключваше енергично бездѣлника, на
блю дателя като чуждо тѣло, докато Парижъ весело 
го повличаше въ своето пълно съ топлина движ е
ние. Едва много късно разбрахъ грѣш ката с и : тр ѣ б 
ваше да прекарамъ тия два лондонски месеца въ 
каква да е форма на занимание, било като секре
тари при нѣкой вестникъ, или като доброволеиъ 
служ ащ ъ въ нѣкой магазинъ, тогава бихъ проник- 
налъ поне единъ пръстъ навътре въ английския 
животъ. Само като наблюдатель отаънъ прежи- 
вѣхъ малко и едва следъ  много години презъ вой
ната добихъ представа за истинската Англия.

О тъ  поетитѣ виждахъ само Артуръ Саймонсъ 
Той уреди да б ъ д а  поканснъ отъ У. Б. Итсъ, чии
то стихове много обичахъ и отъ  чиято нѣжна дра
ма въ стихове ‘„Сѣнчести води* бѣхъ превелъ едиа 
часть. Пс знамъ, дали щ ѣш е да б ъ д е  вечерь съ 
сказка ; единъ малъкъ к р ъ гъ  избрани бѣ иоканепъ, 
ние седѣхме доста натъпкани въ непросторната стая, 
мнозина на малки столчета или по пода. Най после 
И тсъ запали две грамадни, дебели черковни свѣщи 
върху единъ чс-рень или облѣченъ въ черно пултъ 
и почна. Всички други лампи въ стаята се угасиха 
и енергичиата глава съ  чернитѣ къдри  изпъкна 
пластично изъ блѣсъка на свѣщ итѣ. И тсъ четѣше 
бавно, съ иелодиченъ тъменъ гласъ, безъ да изпа
да въ декламатсрство и всѣки стихъ добиваше своя
та пълна металична тежесть. Бѣш е хубаво, наисти
на тържествен®. Единственото, което ме смущ ава
ше, бѣш е черното расоподобнО облѣкло, което при
даваше на И тсъ нѣщо свещеническо, дима на де-
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белитѣ восъчни свѣщи, които напущаха нѣкакво 
леко ухание; чрезъ това литературната наслада 
ставаше по скоро нѣкаква прослава на стихове, от 
колкото спонганно четене, обаче това, отъ  друга 
страна, представляваше за мене нѣкаква нова пре- 
лесть. Спомнихъ си неволно, какъ Верхарнъ четѣше 
стиховегѣ си — по жилетка, за да може по-добре 
да отбелязва съ ржце ритъма, безъ блѣсъкъ и ин
сценировка, или какъ Рилке лонѣкога четѣше по 
нѣкой и другъ стихъ изъ нѣкоя книга, просто, ясно, 
въ тиха служ ба на словото. Това бѣш е първото, 
„инсценирано“ четене, на което нрисжтствувахь и 
ако, въпрѣки всичката си любовь към ъ неговата 
творба, се противѣхъ малко недовѣрчиво на тоя 
култовъ обредъ, то И гсъ имй тогава все пакъ единъ 
благодаренъ гостъ.

Но сжщинското откритие на единъ поетъ, 
което направихъ въ Лондонъ, бѣ  не на нѣкой живъ, 
а на единъ отдавна забравенъ худож никъ: Уилямъ 
Блекъ, тоя самотенъ и проблематнченъ гений, кой
то и днесъ още ме обайва съ  своята смѣскца оть  
безиомощность и върховно съвърш енство. Единъ 
приятель ме посъветва да видя въ Британския м у
зей цвѣтно нлюстряранитѣ книги „Европа“, „Амери
к а“, „Книгата И овъ“, които сж днесъ Ной-рѣдки у 

/ антикваритѣ и азъ  бѣхъ като омагьосанъ. Т укь  
виждахъ за пръвь пжть една отъ  ония магически 
натура, които, безъ  да знаятъ ясно своя пжть, се 
носитъ отъ  видения като отъ  ангелски крила презъ 
всички пущинаци на фантазията. Дни и седмици се 
опитвахъ да проникна по-дълбоко въ лабиринта на 
тая наивна и сжщевремено демонична душ а и да 
преведа нѣколко негови стихотворения на нѣмски. 
Д а притежавамъ единъ листъ отъ  ржката му, бѣ  
за мене нѣкаква ж аж да, но засега само мечтана 
възможность. Но единъ день моятъ приятель Арчи 
балдъ Дж. Б. Ржселъ, още тогава най добриятъ 
лознавачъ на Блекъ, ми разказа, че въ изложбата,
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която урсдилъ, имало за продань единъ отъ „визио- 
нернитѣ портрети“, споредъ него (и споредъ мене) 
най хубавата рисунка съ  моливъ на Блекъ, неговиятъ 
„Kind Yohn“. „Никога не ще й се наситите“, каза 
той и излѣзе правъ. О тъ моитѣ книги и картини тоя 
листъ ме придружава вече цѣли тридесеть години; 
и колко често се е насочвалъ отъ стената къмъ 
мене магично освѣтениятъ погледъ на тоя блу- 
ж даещ ъ краль. О гъ  всичко изгубено и далечно меж 
ду всичко, що съмъ ималъ, най много ми липсва 
при моето странствуване тая рисунка. Гениятъ на 
Англия, който напраздно се бѣхъ мжчилъ да позная 
изъ улици и градове, ми стана внезапно явенъ въ 
Блековия наистина астраленъ ликъ. И къмъ мно
гото любовь за свѣта придобихъ пакъ още една 
нова.
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Парижъ, Англия, Италия, Испания, Белгия, Хо
ландия — този интересенъ и катунарски животъ 
бѣше забаненъ и въ много отношения резултатенъ. 
Ио въ края на краищата всѣки човѣкъ се нуждае — 
кога ли съмъ го разбиралъ по добре отъ сега, когато 
моето скитане изъ свѣта не е вече доброволно, а 
представлява непрекжснато гонене — отъ една ста 
билна точка, отъ  която да може да се отдѣля, но 
къмъ която винаги да може да се върне отново. 
Въ течение на годинитѣ следъ училището бѣхъ 
събралъ малка библиотека, картини и спомени; рж- 
кописитѣ започнаха да се трунатъ въ дебели пакети, 
а този приятенъ товари, все пакъ не можеше да -се 
влачи въ куфари по цѣлия свѣтъ. Затова си наехъ 
малко жилище въ Виена, ио то нѣмаше да бжде 
истински домъ, а само „l ied h terre , както така 
сполучливо се изразяватъ французитѣ. Защ ото чув
ството, че всичко е преходно владѣеш е ао страненъ 
начинъ живота ми ^акъ до свѣтовната война. При 
всичко, което предприемахъ, убеж даьахъ самъ себе 
си, че то не е сжщ ественото и истинското — при 
работитѣ си, на които гледахъ все като на опити 
по отношение на действителность, а не по-малко и 
при женитѣ. Съ това азъ предадохъ на младостьта 
си чувството на несвързаность съ външмото, а сжще- 
временно n„diletto“ на неотежнено изпитване, опит
ване и наслаждаваме. Достигналъ вече на възрасть, 
когато другитѣ отдавна сж женени, иматъ деца, 
осигурено положение и се опитватъ да изтръгнатъ 
и последното отъ  себе си съ  съсрѣдоточената си 
енергия, азъ  гледахъ надъ себе си все още като на 
младъ човѣкъ, като на новакъ и иачевашъ, който 
има безкрайно много време предъ себе си. Затова
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се колебахъ да се установя върху нѣщо опредѣле- 
но въ къкъвто и да е смисълъ. И жилището ми 
трѣбваше сега засега да не означава нищо повече 
отъ  единъ адресъ, така както гледахъ и на рабо
тата си : за мене тя бѣше само предварителна под
готовка към ъ „сжщ ественото“, нѣщо като визитна 
картичка, която само съобщ аваше на литературата 
за моето сжществуване. Избрахъ нарочно малко 
жилище въ предградията, за да не би свободата ми 
да бжде спъвана отъ  твърде голѣмъ наемъ. Купихъ 
си не особено добра мебели, защ ото не нскахъ да 
ги „пазя“, както бѣ хъ  свикиалъ да гледамъ у ро- 
дителитѣ ми, кж дето всѣко отдѣлно кресло имаше 
калт фъ, свалянъ само при идването на гости. С ъз
нателно нскахъ да избѣгна привикването къмъ 
Виена, защ ото не искахъ да бжда свързанъ санти
ментално кждето и да било. Дълги години смѣтахъ, 
че това мое самовъзпитание въ духа на преход
н о с т т а  на нѣщ ата е грѣшка, но по късно, когато 
бѣхъ  принуждаванъ да напускамъ всѣки домъ, 
койго си създавахъ, и да гледамъ, какъ всичко 
около мене се разпада, това тайнствено чувство на 
яесвързаность съ  нѣщо ми помогна много. Усвоено 
отъ  рано, то направи по леко за мене всѣко загуб
ване и сбогуване.

Това първо жилище не можсхъ да запълня съ 
много скжпоценности. Но стената ми се украсява
ше вече отъ онази придобита въ Лондонъ рисунка 
на Блекъ, както и отъ  едно отъ най хубавитѣ Гьотеви 
стихотворения, съ  неговия едъръ и свободенъ гю- 
черкъ. По онова време последното бѣш е все още 
короната на моята сбирка отъ  автографи, която 
бѣхъ започналъ още въ гимназията. Съ сжщия 
героизъмъ, съ  който нашата литературна група 
творѣше поезия, ние ловѣхме по онова време под- 
писитѣ на артисти, пѣвци и писатели. Повечето 
отъ  насъ изоставиха този спортъ, както и поети 
зирането, заедно съ  свърш ването на училището, до-
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като у мене тази страсть към ъ земнитѣ сѣнки на 
гениалнитѣ фигури ставаше все по силна и по-дъл
бока. Голитѣ подписи скоро ми станаха безразлични; 
и международната слава и оценяване на единъ чо 
вѣкъ не ме интересуваха; онова, което търсѣхъ, 
бѣха първоначалнитѣ скици и ржкописи на поетични 
творби и композиции, защ ото проблемътъ за изник- 
ването на едно произведение на изкуството ме 
интересуваше повече отъ всичко друго, както въ 
биографичнитѣ му, така и въ психологическитѣ му 
форми. Интересуваше ме онзи таинственъ мигъ на 
преходъ, кбгато единъ стихъ или една мелодия се 
изтръгватъ отъ невидимото, отъ  видението или 
интуицията на единъ гений и навлизатъ въ земно
то чрезъ графическото отбелязване. Кжде по добре 
може да се долови и подслуш а всичко това, ако не 
въ онѣзи изникнали всрѣдъ борбата и нахвърлени 
като въ трансъ първообрази и ржкописи на единъ 
майсторъ? Не бихъ могълъ да зиамъ достатъчно 
за единъ човѣкъ на изкуството, ако имамъ предъ 
себе си само неговото завърш ено дѣло. Присъеди- 
нявамъ се къмъ думитѣ на Гьоте, че за да се раз
бере напълно едно голѣмо творение, то трѣбва да 
се види не само въ неговия завърш енъ видъ, а 
трѣбва да се долови и въ неговото изникване. Дори 
и чисто оптически една първообразна скица на 
Бетовенъ съ  нейнитѣ буйни, нетърпеливи щрихи, 
съ цѣлото диво безредие на започцати и отхвърлени 
мотиви и съ  нейната изразена само въ нѣколко 

- драсвания на молива творческа страсть на неговата 
деномично претоварена натура ми действува пси
хологически възбуж дащ о, защ ото самиятъ й видъ 
ме възбуж да духовно. Единъ коректуренъ листъ на 
Балзакъ, кж дето почти всѣки редъ е прекженатъ, 
всѣко изречение разкжсано, а полето отстрани по- 
чернѣло отъ черти, знаци и думи, олицетворява за 
мене избухването на единъ човѣшки Везувий. Оча- 
рованъ, азъ  мога да гледамъ часове наредъ нѣкой
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такъвъ мръсенъ и покритъ съ иероглифи листъ, 
както другйтѣ гледатъ нѣкоя съвърш ена картина. 
Когато видя нѣкое стихотворение, което съм ъ обн- 
чалъ години, наредъ въ неговия първообразенъ рж- 
кописъ и въ неговия пъраиченъ земенъ образъ, азъ 
изпитвамъ нѣкакво смирено религиозно чувство; 
не се осмѣлявамъ да го докосна. Къмъ гордосгьта, 
че притежавам ь н!>колко такива листа, се присъе
диняваше и почти спортното удоволствие да ги гоня 
и придобивамъ по разпродажби и въ каталози. 
Колко напрегнати часове и възбуждащ и случайности 
дълж а на този ловг! Тукъ съмъ дош елъ съ  единъ 
день закъснение, тукъ  нѣкой желанъ предмегь се 
е оказалъ подправенъ. После идваше отново нѣкое 
ч у д о : притежавашъ малъкъ ржкописъ отъ Моцартъ, 
но радостьта ти не е пълна, защ ото частъ отъ  но- 
титѣ сж отрѣзани. И ето че следъ петдесетъ или 
сто години това отрѣзано отъ нѣкой симпатичень 
ванлалинъ кжече се появява неочаквано на една раз
продажба въ Стокхолмъ, и арията става отново 
цѣла, както е била оставена отъ  М оцартъ преди 
сто и петдесетъ години. Вѣрно е, че ио онова време 
моитѣ приходи отъ литературата още не бѣха до
статъчни, за да купувамъ въ голѣмъ стнлъ, но 
всѣки колекцнонеръ 3i ае, колко по голѣма е ра
д о с т т а  отъ  нѣкой придобигъ предметъ, когато, 
за да го спечели, той е трѣбвало да се откаж е отъ 
нѣкоя друга радость. Освенъ това, изисквахъ кон
трибуции отъ всички мои приятели-поети. Роландъ 
ми подари единъ томъ отъ неговия „Ж анъ Крис- 
то ф ъ “, Рилке най популярната си творба «Мелодия 
за живота и см ъртьта“, Клоделъ „Annonci faite a 
m iarie“, Горки една голѣма скица, Фройдъ една ста
тия; всички тѣ  знаеха, че нито единъ музей иѣма 
да запази съ  повече обичь ржкописитѣ имъ. Колко 
много останало отъ  други, по незначителни прияте
ли е пръснато днесъ по всички посоки I
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Едва по късно и съвсемъ случайно узмахъ, че 
най странниятъ и най скжиоцененъ музеснъ лред- 
метъ се намира ако не въ шкафа ми, то въ е л 
шата клщ а. Надъ мене живѣеше въ подобно скром- 
но жилище едва сивокоса поостарѣла госпожица, 
по професия учителка гю пиано; единъ день тя ме 
заговори по най милъ начинъ иа стълбата. Каза ми, 
че вслщ ность й е неприятно, гдето, докато работя, 
трѣбва да бжда неволенъ слуш атель на уроцитѣ й 
по пиано и се надѣвала, че несъвърш еното изку
ство на ученицитѣ й нѣма да ме смущава твърде 
много. По време на разговора се разбра, че майка 
й живѣела при н е я ; била полуслѣпа и затова почти 
не напускала стаята. Оказа сс, че и. тази осемде- 
сеть годишна жена бѣш е не нѣкой другъ, а д ъ щ е
рята на личния лѣкарь на Гьоте, д-ръ Фогелъ, и че 
въ 1830 година тя е била кръстена отъ  Отилия 
фонъ Гьоте въ приелтетвието на самия Гьоте. За 
почна да ми се вие свѣтъ  — въ 1910 година все 
още имаше човѣкь на тази земя, върху когото се 
бѣш е сниралъ свещения погледъ на Гьоте! По онова 
време имахъ особено чувство на страхопочитание 
къмъ всѣко земно манифестирзне на гения, и освенъ 
онѣзи ржкописи азъ  събирахъ всѣкакви реликви, 
до които можехъ да се добера. По-късно една отъ 
стаитѣ на жилището ми — по време на моя вторъ 
животъ — стана така да се каже светилище за ре
ликви. Тамъ стоеше писалището на Бетовенъ и 
малката му касетка за нари, откж дето бѣ вадилъ 
вече въ леглото съ  докосната отъ смъртьта и раз 
треперана р л к а  малкитѣ суми за слугинята; тукъ 
се виждаше и единъ листъ отъ  кухненския му теф- 
теръ и една клдрица отъ  вече посивѣлата му коса. 
Години наредъ назѣхъ подъ стъкло единъ писецъ 
на Гьоте, за да избѣгна изкушението да го вземе въ 
собствената си недостойна рлка. Но колко несран- 
нимъ съ  всичкитѣ тѣзи безжизнени предмети бѣше 
все пакъ единъ човѣкъ, едно живо, дишащо създа-
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пие, което тьмпитѣ, кръгли  очи иа Гьоте бѣха по
глеждали съзнателно и съ обнчь— погледна, тъпка 
мишка, която всѣки идващ ъ мигъ можеше да скъса , 
свързваш е тази крѣхка, земна обвивка на олимпий
ския свѣтъ на Взймаръ съ съвсемъ случайната къ- 
ша въ предградието иа Кохгасе №  8. Помолихъ за 
позволението да посетя госпожа Д ем елиусъ; бѣхъ 
приетъ охотно и добродушно отъ старата дама, и 
въ нейната стая намѣрихъ не едно нѣщо отъ  дома
кинството на Безсмъртния, подарено й отъ внучката 
ма Гьоте, нейна приятелка отъ  детинство: двой- 
ниятъ свѣщникъ, който бѣ стоялъ на масата на 
Гьоте, както и други подобни белези на домакин
ството въ Ваймзрския „Фрауенпланъ“. Но не сс ли 
криеше същ инското чудо въ същ ествуването на 
тази стара дама съ  нейната бидермайровска шап
чица върху вече орѣдѣлата бѣла коса и чиято на
бръчкана уста разказваше съ удоволствие, какъ бѣ 
прекарала първитѣ петнадесеть години огъ  мла- 
достьта си въ къ щ ата на Фрауенпланъ, която по 
онова време не бѣш е музей като сега и пазѣш е не
докоснати нѣщ ата отъ  часа когато великиятъ нѣм- 
ски поетъ бѣ напусналъ завинаги дома си и свѣ 
та ? Както става винаги съ  стари хора, и тя вижда
ше младостьта си съ най голѣма яснота; трогателно 
бѣш е възмущ ението й, задето Гьотевото общество 
извършило непростимата индискрстность да публи
кува още сега любовнитѣ писма на приятелката й 
отъ  детинство Отилия фонъ Г ьо те . . .  „Още сега“ . . .  
Ахь, тя бѣше забравила, че Отилия бѣше мъртва 
вече отъ  половинъ вѣкъ. За нея любимката на Гьоте 
бѣш е още млада и живѣеше, за нея все още бѣха 
действителности нѣщата, станали отдавна вече ми 
нало и легенда за насъ! Въ нейно присътствие чув- 
ствувахъ винаги, че мс обгръщ а призрачна атмо
сфера. И тъй, ние живѣехме въ тази каменна сграда, 
говорѣхме по телефона, палѣхме електрическото 
освѣтление, диктувахме писма на пцшуща машина,
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а лвядесеть и две стжпала по висико хората се б ѣ 
ха затворили въ другъ вѣкъ и стосха въ свещен- 
ната сѣнка на Гьогевия свѣтъ.

По късно срещ ахъ не веднажъ жени, които сс 
издигаха съ  своитѣ побѣлѣли глави въ слинъ гс- 
роиченъ и олимпийски свѣтъ — Козима Вагнсръ, 
дъщ ерята на Листъ, строга, твърда и все пакъ ве
ликолепна съ  своитѣ патетични жестове, Елизабстъ 
Ф орстеръ, сестрата на Ницше, дребна, изящна, ко 
кетна, Олга. Монодъ, дъщ ерята на Александъръ 
Херценъ, която като дете бѣш е седѣла често на 
колѣната на Толстой. Чувалъ ст мъ Ж орж ъ Барндъ, 
вече като старецъ, да разказва за срещ итѣ си съ  
У олтъ Уитманъ, да описва Флобгръ, Дикснсъ или 
Рихардъ Щ раусъ, или да разправя, какъ видѣлъ за 
първи пжть Рихараъ В зп е р ъ . Но нищо нс мс е 
трогвало тача много, като лицето на онази старица, 
последната между жнвитѣ, на която сс бѣха спи
рали очятѣ на Гьоте И може би азъ, отъ своя 
страна, съм ъ последниятъ, който може да заяви 
днесъ гп ознавзхъ  човѣкъ, върху чиято глава бѣше 
почивала нѣжно за момептъ ржката на Гьоте.

Сега бѣхъ памѣрилъ мѣстото за почивка ме
ж ду две пжтуваиия. Но поваж ен ъ  бѣше другъ 
единъ домъ, който намѣрихъ пакъ по сл щ о то  вре
ме — издателството, което въ продължение на три- 
лессть голини пазѣш е и насъртчавзш е цѣлото ми 
дѣло. П отобснъ изборъ означава истинско еждбо 
носно решение въ живота на единъ авторъ За мене 
то не можеше да бжде по щастливо. Нѣколко го
лини преди това единъ дилетантъ въ поезията, ио 
отъ най-култивиранъ видъ, бѣш е решилъ да вложи 
богатството си не вь  отглеждане на коне за състе
зания, а въ едно духовно начинание. Алфредъ Вал- 
теръ Хаймелъ, като поетъ незначително явление, се 
реши да основе въ Германия, кждето, както и всѣ- 
кж де другаде, цѣлото излателско дѣло бѣ поста-
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всно на търговска основа, едно книгоиздателство 
безъ огледъ на материалната печалба. Предвиждай 
ки дори продължителни загуби, за него бѣше отъ 
значение не лесната продажба на едно произведе
ние, а неговото вътреш но съдържание. Колкото и 
доходна да бѣше, литературата за забавление трѣб
ваше да остане изключена, като, иапротивъ, се да 
ваше д о стъп ъ  на най изящното и дори на най мъч- 
но достъпното. Д евизътъ на това изключително 
книгоиздателство бѣш е да събира само творби на 
най чиста творческа воля и въ най чиста форма на 
изложение. Принудено отначало да разчита само на 
тѣсния к р ъ гъ  на истинскитѣ познавачи, това книго
издателство се нарече съзнателно гордо „Ди Ин- 
зел ъ “, а по късно „Инзелферлагъ*. Тамъ нищо не 
биваше да се печата чисто занаятчийски; на всѣка 
поетична творба трѣбваше и технически да се пре
дава външна форма, която да отговаря на нейната 
вътреш на завърш еность. 'Затова всѣко ново изда
ние ставаше истински проблемъ по отношение на 
заглавната рисунка, словореда, печата и харти ята; 
дори и проспектитѣ и листоветѣ за писма се в ъ з
дигаха отъ това честолюбиво издателство въ пред- 
метъ на най страстна грижливость. Не си спомнямъ, 
папримѣръ, въ продължение на тридесеть години 
да съм ъ намѣрилъ макаръ и само една цечатна 
грѣшка или пъкъ само една поправена сричка въ 
нѣкое писмо отъ издателството: въ всичко, дори и 
въ най малката подробность, cd криеше амбицията 
за безупрѣчность.

Лиричното дѣло както на Хофмансталъ, така 
и на Рилке бѣ събрано въ И нзелф ерлагъ; това бѣше 
достатъчно, щото по начало за единствено важеща 
мѣрка да се приеме най-висшата. Затова всѣки 
може да си представи радостьта и гордостьта ми, 
че на двадесеть и шесть години съм ъ удостоснъ съ 
пбстоянио поданство въ този „Островъ*. Тази ми 
принадлежности означаваше навънъ известно изди
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гане на литературния ми раигъ, а вжтрешио едно 
засилване на чувството на дългъ. Който влѣзѣш е 
въ този подбранъ кржгъ, трѣбваше да си наложи 
благоприличие и въздърж аность и не биваше да 
проявява никакво литературно локомислие или ж ур
налистическа суетность, защ ото печатътъ на Инзел- 
ферлагъ върху една книга означаваше за хиляди, а 
по-късно стотици хиляди хора както гаранция за 
вжтрешнитѣ качества, така и такава за образцова 
печатно-техпическа завършеность..

За единъ йвторъ не може да има по голѣмо 
щастие отъ  тоза, да попадне още като младъ па 
нѣкое новосъздаващо се книгоиздателство и да на- 
растне но значение едновременно съ н его ; само 
едно такова общо развитие създава всжщность ор
ганическа жизнена връзка между него, дѣлото му 
и свѣта. Много скоро между мене и директора на 
Инзелферлагъ, професоръ Кипенбергъ, се създаде 
сърдечно приятелство, което се засили още повече 
поради взаимното разбиране на нашата обща страсть 
към ъ частно колекционеретво. Презъ тѣзи триде- 
сеть общи години Гьотевата колекция на Книпен- 
бергъ, развиваща се паралелно съ възхода на моята 
сбирка отъ автографи, нарастна До най-монументално- 
то, което се е отдавало нѣкога нѣкому въ частния ж и
вотъ. Въ неговото лице намирахъ ценни съвети, но 
и сжщо така ценни предупреждения, а съ съ здава
нето си на чуждестранната литература азъ можехъ 
да му давамъ важни подтици; така, библиотеката 
па издателството, която съ  нейчитѣ много милиони 
екземпляри се обьрна въ могжщ ъ свѣтовснъ градъ, 
изникналъ около първоначалната „кула отъ слонова 
кость“, и направи отъ Инзелферлагъ най представи
телното нѣмско книгоиздателство, изникна по мое 
предложение. Следъ тридесеть години ние се намѣ- 
рихме по-другояче, отколкото когато започнахме: 
незначителното начинание бѣш е станало моглицо 
Книгоиздателство, а известниять въ началото само
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въ малъкъ крж гъ авторъ — единъ отъ най четенитѣ 
въ  Германия. И наистина, трѣбваш е да настжпи 
свѣтовна катастрофа и най-брутално потъпкване 
на законитѣ, за да може тази толкова щастлива за 
насъ и така естествена връзка да се разкжса. Трѣб
ва да призная, че ми бѣш е по-леко да напусна домъ 
и отечество, отколкото да не виждам ь вече върху 
книгитѣ си познатия печатъ.

Сега пж тьтъ бѣше откритъ. Бѣхъ започналъ 
да публикувамъ почти неприлично рано, но все още 
имахъ вжтрешното убеждение, че на двадесеть и 
шесть години още не съмъ създалъ  истински твор
би. Най-хубавата придобивка на младитѣ ми годи
ни, общуването съ  най-голѣмитѣ творци на време
то, се бѣ отразила по страненъ начиаъ като опас
ва прѣчка въ п родуктивн остта ми. Бѣхъ училъ 
твърде много, за да оценя нстинскитѣ ценности; 
това ме правѣше нерешителенъ. Благодарение на 
тази липса на смѣлость, азъ ограничзвахъ всичко, 
което публикувахъ досега, съ  изключение на пре- 
водитѣ съ  предпазлива икономичност въ по мал
кия форматъ на новелата и стихотворението; дълго 
време още нѣмахъ смѣлость да започна романъ (и 
това щ ѣш е да трае почти още тридесеть години). 
З а  първи пжть се реш ихъ да си послужа съ  по- 
широка форма, и то въ драматичната область. Заед 
но съ  този пръвъ опитъ започна да ме завладява 
едно изкушение, на което ме насърдчаваха да от 
стжпя нЬкои добри знамения. П резъ лѣтото иа 
1905 или 1906 година бѣхъ  нлиисалъ една пиеса, 
разбира се, въ стила на нашето време, т. е. въ сти- 
хотворна форма и античенъ духъ. Наричаше се „Тср- 
зи тъ “. Какъ мисля върху тази иначе въ формално 
отношение все пакъ ценна пиеса се доказва отъ 
факта, че никога не я преиздадохъ, както и почти 
всички мои книги преди тридесеть и втората годи
на. Все пакъ тази драма показваше вече известна

13
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характерна черта на вжтрешпото ми отношение, кое
то никога не взимаше страната на така наречения 
„герой“, а виждаше трагиката винаги въ лицето на 
победения. Въ новелитѣ ми ме привлича винаги онзи, 
който е билъ сразенъ отъ еждбата, а въ биографии гѣ 
иа този, който излиза правъ не въ реалното про
странство иа успѣха, а само въ мораленъ смисълъ — 
Еразъмъ, а не Лготеръ, Мария Стюартъ, а не Елиса
вета, Кастелио, а не К алвинъ; затова избрахъ тогава 
като героична фигура не Ахилъ, а най незабслежи- 
телния му антиподъ, Терзитъ — човѣкътъ, който 
страда, а не онзи, който причинява страдания на дру- 
гитѣ съ своята сила и сигурность въ преследване па 
цельта. Не се решихъ да покажа завърш ената драма 
на нито единъ артистъ, дори и между приятелитѣ ми, 
защ ото все пакъ имахъ вече достатъчно опитность, 
зада знамъ, че драми въ бѣли стихозе и гръцки ко
стюми не сж пригодни да „пълнятъ касата" на истин 
скитѣ сцени, дори и ако сж  написани отъ  С офокълъ 
или Шекспиръ. Само заради формата азъ  изпратихъ 
нѣколко екземпляра на голѣмитѣ театри и скоро ги 
забравихъ напълно.

Колко голѣма бѣш е за това изненадата ми, 
когато следъ около три месеца получихъ писмо, 
върху чийто пликъ се виждаше печатътъ „Берлин
ски кралски т еа тъ р ъ “ ! Какво ли може да иска отъ 
мспс прускиятъ държ авенъ театъръ, се питахъ азъ. 
За голѣма моя изненада, директорътъ Лудвигъ Бар- 
най, нѣкога най-голѣмиятъ нѣмски артистъ, ми с ъ 
общаваше, че пиесата му направила най-силно впе
чатление и била толкова по-желана, тъй като въ 
лицето на Ахилъ най сетне се намирало дълготър- 
сената роля за Адзлбертъ М атковски; затова ме 
молѣлъ, да предоставя първото й изнасяне на Б ер
линския кралски театъръ.

Почти се уплашихъ отъ  радость. По онова 
време нѣмската нация имаше двама голѣми артисти, 
Адалбертъ М атковски и Йозефъ К айнцъ; първиятъ,
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гермлнецъ отъ  северъ, нсдоетижимъ въ елементар
ната сила на същ еството  си и въ увличащата си 
пламенность, вториягъ, нашиятъ виенчанинъ И озефъ 
Кайнцъ, ощ астливяващ ъ съ  духовната си грация, 
иедостижимото си рецитационно изкуство и май
сторство, както въ устременото, така и въ мета
личното слово. Ето че сега М атковски щѣшс да 
вдъхне животъ на моя герой и да рецитира моитѣ 
стихове, а най голѣмиятъ театъръ  на столицата на 
германския Райхъ щѣше да стане кръстникъ на 
моята драма — струваш е ми се, че, безъ  ла я 
търся, предъ мене се откриваше несравнима дра- 
матичсска кариера.

Но още тогава научихъ, че никога нс трѣбва 
да сс радвашъ, изпълненъ съ очаквания, на пър
вото представление, преди завесата наистина да се 
е вдигнала. Вѣрно е, че рспетициитѣ бѣха вече за 
почнали, и приятели ме увѣряваха, че М атковски 
никога не е билъ по величественъ и по-мъж ествснъ, 
отколкото на тѣзи репетиции и сега, когато изри
чаше моитѣ стихове. Бѣхъ запазнлъ вече мѣстото 
си въ спалния вагонъ за Берлинъ, когато въ по
следния моментъ пристигна една телеграма: отла
гане поради заболяване на Матковски. Смѣтнахъ, 
че това е единъ отъ онѣзи предлози, съ които си 
служ атъ въ театъра, когато известенъ срокъ или 
обещание не могатъ да б ъ д ат ъ  спазени. Но оссмь 
дни по късно вестницитѣ донесоха новината, че 
Матковски с починалъ. Моитѣ стихове бѣха по
сле днитѣ, които се бѣха ронили отъ прекрасно 
сладкодумнитѣ му устни.

Свършено е, казахъ си азъ. Свършено! Вѣрно 
е, че два други известни придворни театри, на 
Д рсзденъ и Каселъ, поискаха пиесата; но вътреш 
но моятъ интересъ бѣш е вече замрѣлъ. С ледъ М ат
ковски азъ  не можехъ вече да си представя другъ 
Ахилъ. Но ето че пристигна една още по-смайваща 
новина; единъ мой приятель ме събуди една су-
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тринь съ  съобщението, че е изпратенъ отъ  Иозефъ 
Кайнцъ, който се натъкналъ съвсемъ случайно на 
пиесата ми и открилъ въ нея подходяща за себе 
си роля — не тази на Ахилъ, която искаше да из
несе М атковски, а противоположната, трагична роля 
на Терзитъ. Щ ѣлъ веднага да влѣзе въ връзка съ 
Бургтеатъръ. Зя голѣмо недоволство на виенчанитѣ, 
директорътъ Ш лентеръ бѣ пристигнзлъ наскоро 
отъ Берлинъ, и като пионеръ на тъкмо навремен
ния реализъмъ, ржководѣш с дворцовия театъръ 
като принципаленъ реалистъ. Той ми писа веднага, 
че драмата ми наистина го интересувала, но за съ 
жаление той не съзиралъ въ нея възможности за 
усаѣхъ  н следъ премиерата.

Свършено е, си казахъ азъ още веднажъ съ 
сксптицизъма, съ  който винаги се бѣхъ  отнасялъ 
къмъ себе си и към ъ литературното си творчество. 
Напротивъ, Кайнцъ бѣше. ожесточенъ. Той мс по
кани веднага при себе си ; за първи пжть видѣхъ 
божеството на моята младость, комуто като гимна
зисти ние на драго сърдце бихме цѣлували рж- 
цетѣ и краката. Видѣхъ го съ  неговото гъвкаво 
като пружина тѣло, съ  лице, одухотворено отъ 
умни и прекрасни тъмни очи дори и въ неговата 
петдесета година. Бѣш е истинска наслада да го 
слуш амъ да говори. Дори и въ частенъ разговоръ 
всѣка дума имаше най-чисто очертание, всѣка с ъ 
гласия най-тънка острота, а всѣка глаеча бѣш е 
пълна и ясна. И днесъ още не мога да прочета нѣ
кое стихотворение, което съм ъ чулъ рецитирано 
отъ него, безъ  да доловя отново неговия гласъ  съ 
скандиращ ата си сила, съ  съвърш ения си ритъмъ 
и героиченъ у стр ем ъ ; никога следъ това нѣмскиятъ 
езикъ не ми е носилъ толкова много радость. И гле
дай, този човѣкъ, когото обожавахъ като Богъ, се 
извиняваше на младия човѣкъ, че не му се е от
дало да наложи пиесата м и ! Но отсега нататъкъ 
ние вечб не биваше да сс губимъ единъ за другъ,
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заяви той. В слщ ность, ималъ една молба къмъ 
мене — почти се засм ѣхъ: Кайнцъ да има молба 
към ъ м е н е !— а именно: напоследъкъ гастролиралъ 
много често и ималъ за тази цель две едноактни 
пиеси. Третата още му липсувала, и онова, което 
ж елаелъ, била една малка пиеса, желателно въ сти
хове и ако е възможно съ  единъ отъ  онѣзи ли
рични водопади, които той — единственъ въ гер
манското театрално изкуство и благодарение на 
грандиозната си говорна техника, — умѣеш е да из
лива въ кристални струи и безъ да поеме дъхъ  
върху една сл щ о  така заслушана съ  затаенъ дъхъ  
публика. Дали бихъ могълъ да напиша за него по- 
добна едноактиа пиеса?

О бещ ахъ му да се опитамъ. А както казва 
Гьоте, гюнѣкога волята може да „командува“ пое
зията. Нахвърлихъ скицата на едноактната пиеса 
„Преобразения комедиантъ", една лека като перу
шина игра отъ времето на Рококо съ  вмъкнати въ 
нея два голѣми лирнчио-драматични монолози. Н е
волно бѣхъ черпилъ всѣка дума отъ неговата воля, 
като се вживѣвахъ с ъ  истинска пламснность въ 
слщ еството  на Кайнцъ и дори въ неговия начниъ 
на говорене; така тази случайна работа се пре
върна въ една отъ онѣзи щастливи случайности, 
каквито може да ослщ естви не голата срлчиость, 
а само въодушевението. Следъ три седмици мо- 
ж ахъ да покажа иа Кайнцъ полуготовата скица, 
съ едната вече вградена „ария“. Кайнцъ бѣш е 
искрено възхитенъ. Той рецитира веднага отъ  р л - 
кописа онзи водопадъ, вториятъ п лть  вече съ  не
забравимо съвърш енство. Колко време ми трѣбва 
още ? — попита той, явио нетърпеливъ. Единъ ме- 
сецъ. Прекрасно! Прилѣгало чудесно! Сега той 
заминавалъ за нѣколко седмици на гастролъ въ 
Германия, а репетициитѣ трѣбвало да започнатъ 
веднага следъ завръщ ането му, защ ото мѣстото на 
тази пиеса било въ Б ургтсагьръ . О бещ авалъ ми,
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че кж дето и да отиде, ще я взима въ ре пертоара 
си, заш ото му прилѣгала като ржкавипа. — Като 
рж кавица! — Той ие преставаше да ми повтаря 
тѣзи думи, стискайки три пжти сърдечно ржката ми.

Очевидно, Кайнцъ бѣше разбунтувалъ духове- 
тѣ  въ Бургтеатъръ още преди заминаването си, за
щото директорътъ ми телефонира личао, че би же- 
лалъ да види едноактната пиеса още въ скица; 
прие я веднага. Ролитѣ около Кайнцъ бѣха вече 
раздадени за прочитане на артиститѣ отъ Бурггеа- 
търъ. Отново изглеждаше, че съм ъ спечелилъ най 
голѣмата игра безъ особено усилие — Бургтеатъръ, 
нашата градска гордость, а въ Бургтеатъръ най-го- 
лѣмиятъ артистъ на нашето време наредъ съ Д узе, 
и то въ моя п и еса: всичко това изглеждаше прека
лено много за единъ начеващъ. Сега сжществу* 
ваше само още една опасность, именно: Кайнцъ да 
промѣни мнението си за вече завърш ената пиеса. 
Но колко малко вѣроятно бѣше това! Както и да 
е, сега нетърпението се бѣш е прехвърлило откъмъ 
моята страна. Най сетне прочетохъ въ вестника, че 
Кайнцъ се е завърналъ отъ  гастрола си. Д ва дип 
се колебахъ отъ учтивость, за да не се нахвърлямъ 
върху него още при пристигането му. На третия 
день обаче се решихъ и предадохъ на добре поз
натия ми стзръ  портиеръ на хотелъ „Захеръ“ ви
з и т а т а  си картичка: — При господинъ придворния 
артистъ Кайнцъ! — С тарецътъ ме изгледа очудено 
надъ пененото си. — Какъ, нима още не знаете, госпо
динъ докторе? — Не, не знаехъ нищо. — Тази 
сутринь рано го отведоха въ санаториум а! — Едва 
сега научихъ всичко: Кайнцъ се бѣш е върналъ теж 
ко боленъ отъ  гостуването си, по време на което 
бѣ превъзмогвалъ геройски най-ужаснитѣ болки 
предъ нищо неподозиращата публика. За после день 
пжть той бѣ игралъ голѣмитѣ си роли. На другия 
день той бѣ опериранъ отъ  ракь. Споредъ бюлети
ни гѣ вь  вестнипш ѣ, ние все още смѣехме да се
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падѣваме на едно оздравѣванс, и азъ  го посстихъ 
нѣколко пъти на болничния му одъръ. Той лежеше 
уморенъ и отслабналъ, а очитѣ му изглеждаха още 
по-голѣми въ изпитото му лице. Уплашкхъ с е : надъ 
вѣчно младитѣ и така прекрасно сладкодумни 
устни се бѣха надвесили за първи п ъть  снѣжнобѣ- 
ли мустаци. Виждахъ предъ себе си единъ старъ, 
умирающъ човѣкъ. Той ми се усмихна тж ж но: — 
Дали добриятъ Богъ ще ми позволи да играя въ 
вашата пиеса? Това би могло да ме излѣкува. — Но 
нѣколко седмици по късно ние застанахме около 
ковчега му.

Всѣки ще разбере моята неохота да продъл- 
жавамъ да работя въ областьта на драмата, както 
и загриженостьта, която ме завладѣваш е винаги, 
щомъ предадѣхъ на театъра нѣкоя нова пиеса. Не 
се срамувамъ да призная, че това, гдето двамата 
най-велики артисти на Германия бѣха починали, 
следъ като бѣха прочели като последни моитѣ сти
хове, ме правѣше суевѣренъ. Едва нѣколко години 
по-късно азъ  посегнахъ отново към ъ драмата, и 
когато новиятъ директоръ на Бургтеатъръ, Алфредъ 
Баронъ Бергеръ, виденъ специалистъ въ областьта 
на театъра и майсторъ на рецитацията, прие вед
нага пиесата ми, азъ  разгледахъ почти страхливо 
списъка на избранитѣ артисти и, колкото и да е 
парадоксално, въздъхнахъ съ облекчение: — Слава 
Богу, между тѣхъ нѣма нито една голѣма забеле- 
жителность! С ъдбата не можеше да намѣри никого, 
върху когото да се разрази. И все пакъ невероят
ното стана. Ако човѣкъ затвори едната врата, не
щастието се промъква презъ другата. Бѣхъ  мис- 
лилъ само за артиститѣ, а не и за директора, кой
то си бѣше запазилъ лично ръководството на 
моята трагедия „К ъщ ата край морето“, и бѣш е на
хвърлила. вече плана на режисурата. И какво стана ? 
Само петнадесеть дни преди започването на пър-
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е и т Ѣ  репетиции Алфредъ Баронъ Бергеръ почина. 
Следователно, все още бѣше въ сила проклятието, 
което изглежда че тежеш е надъ моето творчество. 
Дори и цѣли десеть години по късно, когато „Йере- 
мия“ и „Волгюне* шествуваха следъ свѣтовната 
война по всички сцени и на всички възможни ези
ци, азъ  не се чувствувахъ напълно сигуренъ. Дей- 
ствувахъ противъ интереситѣ си, когато завърш ихъ 
презъ 1931 година една нсва ниеса, „Агнето на 
бедния“. С ледъ като изпратихъ ржкописа си, азъ 
получихъ единъ день телеграма отъ  моя приятель 
Александъръ Мойси, да запазя за него главнята 
роля при първото представяне на пиесата. Мойси, 
бѣ донесълъ отъ своето италианско отечество едно 
чувствено благозвучие на езика на нѣмската сцена, 
каквото никой преди него не бѣше познавалъ, бѣ
ше по онова време единствениятъ великъ наслед- 
никъ на Й озефъ Кайнцъ. Съ прекрасна външность, 
уменъ, темпераментенъ, а при това добродуш енъ и 
възторженъ, той предаваше на всѣка творба нѣщо 
отъ личното си обаяние; не бихъ могълъ да по
желая по идсзленъ въплотителъ на ролята. Но ко
гато той ми направи предложението си, у мене все 
пакъ се събуди споменътъ за М атковски и Кайнцъ, 
и азъ  отклокихъ Мойси подъ нѣгакъвъ  предлогъ, 
безъ  да му открия истинската причина, Знаехъ, че 
е наследилъ отъ Кайнцъ така наречения Йфландовъ 
пръстенъ, който най-великиятъ артистъ на Герма
ния предаваше винаги на своя най-великъ наслед 
никъ. Трѣбваше ли въ края на краищата и той ла 
прсживѣе участьта на Кайнцъ ? Въ всѣки случай, 
що се отнася до мене, азъ не искахъ за трети 
пжть да стана причина за злополучията сждба на 
най-великия германски артистъ. Само отъ суевѣрие 
и любовь азъ се отказахъ отъ  почти решителното 
и съвършено изнасяне на моята пиеса- Но дори и 
сд» отказа си ие можахъ да го запазя, при все че 
не му далпхъ ролята си и отъ  тогава се отказахъ
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да давамъ каквато и да е нова пиеса на нѣмската 
сцена. Безъ всѣкаква вина, азъ  трѣбваше все още 
да се чувствувамъ внлетенъ въ чуждото нещастие.

Съзнавамъ, че бихъ могълъ да изпадна подъ 
подозрението, че разказвамъ истории за призраци. 
Станалото съ  М атковски и Кайнцъ може да се обяс
ни като нещастна случайность. Но какво да се ка
же тогава за Мойси, следъ като му отказахъ ро
лята и не написахъ нито една нова драма отъ 
тогава? Случи се следното: години по-късно — 
тукъ  изпреварвамъ времето въ хрониката си — азъ 
прекарвахъ лѣтото на 1935 година въ Цюрихъ, ко
гато съвсемъ неочаквано получихъ телеграма отъ 
А лександъръ Мойси отъ  Милано, въ която ми съоб
щаваше, че сж щ ата вечерь пристига само заради 
мене въ ЦгориХъ и ме молѣше да го чакамъ на 
всѣка цена. Странно, казахъ си азъ. Какво ли го 
кара да бърза толкова? Нѣмахъ никаква нова пие 
са и отъ години вече бѣхъ станалъ твърде равно- 
душ енъ къмъ театъра. Разбира се, очаквахъ го съ 
радость, защ ото обичахъ съ  истинска братска лю- 
бовь този пламененъ, сърдеченъ човѣкъ. Той скочи 
отъ  вагона, втурна се към ъ мене, и ние се прегър
нахме по италиански маниеръ. Ощ е въ автомобила 
отъ  гарата той ми разказа съ  присжщото си оча
рователно нетърпение, какво мога да направя за 
него. Ималъ една молба къмъ мене, една голѣма 
молба. Пирандело му направилъ особена честь, ка
то му представилъ премиерата на неговата нова 
пиеса „Non si s& m ai“ не само на италианската сце
на, а и на истинската свѣтовна сцена — тази пре
миера щѣше да се състои въ Виена и то на нѣм- 
ски езикъ. За първи пжть единъ такъвъ  италиански 
майсторъ давалъ съ  своята творба предимство на 
една чужда сцена. Дори и за Парижъ той не мо
гълъ да се реши. Сега обаче Пирандело, който се 
страхувала., че въ превода може да се изгуби музикал-



202 СВЪГ ЬТЪ ОТЪ ВЧЕРА

ностьта и крилатостьта па неговата проза, ималъ при- 
сърдце едио особено желание. Би ж елалъ неговата пие 
са да бжде преведена на нѣмски не отъ случаень пре 
водачъ, а отъ  мене, чието езиково изкуство отдав
на ценѣлъ. Естествено, Пираидело не се реш авалъ 
самъ да се обърне къмъ мене; какъ би могълъ да 
поиска да губя времето си съ преводи! Затова 
Мойси се заелъ самъ да ми предаде молбата на 
Пирандело. Наистина, отъ  години вече не се зани- 
мавахъ съ  преводи. Но азъ уваж авахъ твърде мно
го Пирандело, съ  когото бѣхъ имглъ нѣколко ху
бави срещи, за да го разочаровамъ, а за мене бѣше 
и голѣма радость да мога да докажа приятелството 
си на единъ толкова сърдеченъ другарь като Мой
си. И зоставихъ за една или две седмици собстве
ната си работа; не следъ много пиесата на Пиран
дело въ мой преводъ бѣш е оповестена за меж ду
народна премиера въ Виена. Поради политически 
причини, на тази премиера щѣше да се предаде 
особено голѣмо значение. Пирандело бѣш е се 
съгласилъ да приежтетвува лично, и тъй като по 
онова време Мусолини се смѣташ е за приятель на 
Австрия, всички официални кржгове начело .съ са 
мия канцлеръ съобщиха, че щ е приежтетвуватъ. 
Тази вечерь трѣбваш е да бж де и политическа де
монстрация на австро италианското приятелство, 
(всжщность, на протектората на Италия надъ 
Австрия).

Презъ днитѣ, когато трѣбваше да започнатъ 
първитѣ репетиции, азъ  се намирахъ случайно въ 
Виена. Радвахъ се на срещ ата съ  Пирандело и все 
пакъ бѣхъ  любопитенъ да чуя думитѣ на моя пре
водъ, предадени отъ говорната музика на Мойси. 
Но следъ четвърть вѣкъ се повтори съ  призрачна 
подобность сж щ ото събитие. Когато рано сутринь- 
та разгърнзхъ вестника, азъ  нрочетохъ, че Мойси 
е заболѣлъ отъ теж ъкъ  грнпъ, донесенъ отъ  Швей-
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царин, и репетициитѣ трѣбва да б ъ д а т ъ  отложени 
поради разболяваието му. Единъ грипъ не може да 
бъде. нѣщо сериозно, си помислихъ азъ. Но сър- 
дцето ми заби силно, когато се приближихъ до хо
тела. Слава Богу, утеш авахъ се азъ, този п ъть  не 
е хотелъ „Захеръ“, а „Грандъ хотелъ*. И скахъ да 
посетя стария си приятель: споменътъ за онова 
безрезултатно посещение се съживи съ  ужасна яс 
нота. Четвърть вѣкъ по късно се повтори точно 
същ ото, което бѣш е станало съ  най-великия гер 
мански артистъ на онова време. Не ми позволиха 
да видя М ойси; кризата бѣш е започнала. Д ва дни 
но-късно, вмѣсто на репетиция, азъ  застанахъ предъ 
ковчега му. С ъщ о както при Кайнцъ.

Изпреварихъ времето, за да разкажа за това 
последно повторение на мистичното проклятие, свър
зано съ  моитѣ театрални опити. Естествено, и са- 
миятъ азъ  виждамъ в ь  това повторение само слу
чайности. Но нѣма съмнение, че по онова време 
бързо последвалата смърть на М атковски и Кайнцъ 
имаше решително въздействие върху насоката на 
живота ми. Ако М атковски въ Берлинъ и Кайнцъ 
въ  Виена бѣха изнесли за първи п ъ ть  на сцената 
драмитѣ на двадесеть и шесть годишния момъкъ, 
сигурно, благодарение на изкуството имъ, което оси 
гуряваше успѣхъ и на най слабата пиеса, азъ  щ ѣхъ 
много скоро и може-би дори несправедливо бързо 
да изпъква предъ по-широкитѣ кръгове. Така, щ ѣхъ 
да пропустна годинитѣ на бавно разучаване и опоз
наване иа свѣта. Разбира се, по онова време азъ  се 
см ѣтахъ преследванъ отъ  съдбата . Т еатъ р ъ тъ  ми 
разкриваше още въ самото начало възможности, за 
които не смѣехъ и да мечтая и ме примамваше съ 
тѣхъ, за да ми ги отнеме жестоко въ последния 
моментъ. Презъ първитѣ години на младостьта слу- 
чайностьта изглежда идентична съ съдбата . По
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късно човѣкъ разбира, че сжщ инскиятъ му житей
ски пжть е билъ вжтрешно предопредѣленъ; колко
то и да изглежда, че този пжть се отклонява ко
лебливо и безсмислено ®тъ нашитѣ желания, въ края 
на краищата той все пакъ пи отвежда до нашата 
невидима цель.



ИЗВЬНЪ ЕВРОПА

Д али тогава времето вървѣш е по-бързо отъ 
днссъ, когато то е препълнено съ събития, които 
щс промѣнятъ нашия свѣтъ  отъ  главата до петитѣ 
за вѣкове наредъ? Дали тѣзи последни години отъ 
моята младость преди първата европейска война не 
ми се струватъ само затова нѣкакъ неясни, защ о
то бѣхъ  изпълменъ съ редовенъ тр у д ъ ?  Пишехъ, 
нубликувахъ, въ Германия и извънъ нея позна
ваха донѣ клде името ми, имахъ последователи, 
— и врагове, — нѣщо, което говори за известно 
своеобразие. Всички голѣми вестници на Райха б ѣ 
ха на мое разположение, не трѣбваше вече да из- 
пращамъ, а ме молѣха за това. Но вжтрешно азъ 
нс се заблуж давахъ нито за мигъ, че всичко онова, 
което пишехъ и творѣхъ презъ онѣзи години, нс 
би имало днесъ никаква стойность; всички наши 
амбиции, грижи, разочарования и огорчения ми се 
струватъ днесъ лилипутски. Измѣренията на наше
то време промѣниха оптиката ни. Ако бѣхъ започ- 
налъ тази книга преди нѣколко години, сигурно 
щ ѣхъ да разкажа за разговоритѣ си съ  Герхардъ 
Хауптманъ, А ртуръ Шницлеръ, Бееръ Хофманъ, Дс- 
мелъ, Пирандело, Васерманъ, Ш аломъ Ашъ и Аиа- 
толъ Франсъ (последното би било вслщ ность ве
село, защ ото стариятъ господинъ ни поднасяше по 
цѣлъ подиробѣдъ неприлични истории, но съ  спо
койна сериозность и неописуема грация). Бихъ мо- 
гълъ  да разкажа за голѣмитѣ премиери, за Д есе
тата симфония на Густавъ М алеръ въ Мюнхснъ, за 
.К авалера на розитѣ въ Дрезденъ, за Карсавнна и 
Нижински, защото, като лесно подвиженъ и любо- 
питеиъ гостъ, азъ  бѣ хъ  свидетель на много „исто
рически“ събития въ областьта на изкуството. Но



206 СВЪТЪТЪ ОГЪ ВЧЕРА

всичко това, което нѣма вече никакво отношение 
съ  проблсмитѣ на нашето днешно време, изостава 
назадъ предъ нашата строга мѣрка за съ щ естве
ното. Д несъ онѣзи м ъж е отъ времето на моята 
младость, които привлѣкоха погледа ми върху ли
тературата, отдавна вече не ми се струватъ така 
важни, както тѣзи, които ме насочиха към ъ дей- 
ствителностьта.

Въ това отношение на първо мѣсто стои единъ 
човѣкъ, който трѣбваш е да ръководи съ д б ата  па 
германския Райхъ въ една трагична епоха и който 
бѣ улученъ сдинадсссть години преди идването на 
Хитлеръ на власть отъ първия смъртоносснъ нз- 
стрелъ на националъ-социалистйтѣ: Валтеръ Ратс- 
нау. Нашитѣ приятелски връзки бѣха стари и съ р 
дечни. Бѣха започнали по чудноватъ начинъ. Единъ 
отъ  първитѣ хора, на които още като дсветнаде- 
сеть годишенъ. дълж ехъ благодарность за насърд- 
чението имъ, бѣше Максимилианъ Харденъ, чието 
.Б ъ д е щ е “ играеше решителна роля въ последннтѣ 
десетилѣтия на вилхелминското царуване; тласнатъ 
към ъ политиката лично отъ Бисмаркъ, който оби
чаше да си служи съ  него като високоговоритсль 
и гръмоотводъ, Харденъ сваляше министри, направи 
да експлодира аферата Ооленбургъ и караше дво
реца на кайзера всѣка седмица да трепери и отъ 
други атаки и разкрития. Но, въпрѣки това, истин
ската любовь на Харденъ оставаше театър ътъ  и ли
тературата. И така, единъ день въ „Бъдещ е* сс 
появиха редица афоризми, подписани съ  нѣкакъвъ 
псевдонимъ, който вече нс мога да си спом ня; тѣ 
ми направиха впечатление съ  особената си м ъд- 
рость, както и съ  езиковата си концентрационна 
сила. Като неговъ постояненъ сътрудникъ, азъ  пи- 
сахъ на Х арденъ: — Кой е този новъ човѣкъ ? О тъ 
години не съм ъ челъ толкова добре изгладени 
афоризми.

О тговорътъ дойде не отъ Харденъ, а отъ  единъ
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господииъ съ подписа В алтеръ Ратенау. Както раз
брахъ отъ писмото му, а и отъ  другаде, той бѣше 
ие другъ, а сииътъ на вссмогжщия директоръ па 
Берлинското електрическо дружество. И самиятъ 
той бѣше голѣмъ търговецъ, индустриалецъ и пред- 
седатель на безброй друж ества — единъ отъ но- 
витѣ германски „свѣтостранни* търговци, за да си 
послужа съ  думитѣ на Ж анъ Паулъ. Той ми писа 
сърдечно и съ благодарност*,, че моето писмо било 
първиятъ отвстъ, който е получилъ за единъ свой 
литературенъ опитъ. М акаръ и десеть години ио- 
възрастенъ отъ мене, той ми призна открито коле
банията си, дали да публикува цѣла книга съ  свои 
мисли и афоризми. Въ края на краищата, той билъ 
случаенъ човѣкъ, и цѣлата му досегашна дейность 
била съсрѣдоточена въ областьта на стопанския жи
вотъ. Насърдчихъ го искрено, останахме въ писме
на връзка, а при следващия си престой въ Берлинъ 
азъ  го иззикахъ по телефона. Отвърна ми единъ 
колебливъ г л асъ : —  Ахъ, ето ви и в а с ъ ! Но колко 
жалко, че утре сутриньта въ 6 ч. заминавамъ за 
южна Африка. . . П рекжснахъ го: — Тогава, разби
ра се, ще се видимъ другъ пжть. —  Но гласътъ 
му продължи бавно и у вѣ рен о : — Не, почакайте 
за мигъ. . . С ледобѣдъ съм ъ на конференция. . . Д о
вечера трѣбва да отида въ Министерството, а следъ 
това ще има вечеря въ клуба. . . Не бихте ли могли 
да дойдете при мене въ единадессть и четвърть? 
Д адохъ съгласието си. Разговаряхме до два часа 
сутриньта. Въ ш есть часа той замина за югозапад- 
на Африка по поржка иа германския кайзеръ, как
то узнахъ по-късно.

Разказвамъ тази подробность, защ ото е необик
новено характерна за Ратенау. Този многозаетъ чо
вѣкъ имаше винаги свободно време. Виждахъ го и 
въ най теж китѣ дни на войната, както и малко пре
ди Локарнската конференция. Само нѣколко дни 
преди убийството му пжтувахъ заедно съ  него въ
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сжщия автомобилъ, въ който бѣ застрелянъ, и то 
по сжщия пжть. Времето на всѣки неговъ день бѣ 
запълнено до минута, и въпрѣки това той можеше да 
минава безъ усилие отъ една материя към ъ друга, 
защото м озъкътъ  му бѣше винаги на щ рскъ — 
единъ инструментъ съ  такава скорость и прециз
н о с т ,  каквато не съмъ виждалъ у  нито единъ 
другъ човѣкъ. Той говорѣше гладко, като че ли че- 
тѣш е отъ невидимъ листъ, но всѣко негово изрече
ние бѣш е така ясно и пластично, че ако рззгово- 
рътъ  съ  него се стенографираше, щѣш е да пред
ставлява напълно готово за печатъ изложение. Съ 
сжщ ата сигурность, съ която говорѣше нѣмски, той 
си служеш е и съ  френски, италиански и английски. 
Паметьта му никога не му измѣняше, и той нико
га не се нуждаеш е отъ предварителна подготовка 
въ каквато и да е материя. Когато говорѣше съ 
него, човѣкъ се чувствуваш е глупавъ, недостатъч
но образованъ, несигуренъ и смутенъ предъ него
вата спокойно обмислена и обхващащ а винаги ясно 
нѣщата предметность. Но въ тази заслѣпяващ а свѣт- 
лина и въ тази кристална яснота на мисъльта има
ше нѣщо, което те караше да се чувствуваш ъ неу
добно, както въ жилището му съ  най подбрани ме
бели и най-хубави картини. Въ феодалния му дво- 
рецъ отъ времето на кралица Луиза човѣкъ не м о
жеше да се стопли отъ прекалена чистота, преглед
н о с т  и редъ. Въ мисъльта му имаше нѣщо стък- 
лсно-прозрачно и затова лишено отъ  материя; 
сдвали съм ъ долавялъ нѣкога по силно трагизъ- 
ма на евреина, отколкото както въ неговата лич
н о с т ,  която бѣш е изпълнена съ  дълбоко безпокой 
ство и несигурност, въпрѣки привидното спокой
ствие. Д ругитѣ ми приятели като наиримѣръ Вер
харнъ, Еленъ Кей и Базалжетъ, не бѣха нито на 
една десета часть така умни, нито на една стотна 
така универсално образовани и познаващи свѣта, 
но тѣ  бѣха сигурни въ себе си. У Ратенау азъ до-
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лавяхъ винаги, чс, въпрѣки неизмѣримата му мжд- 
рость, нему липсува почва подъ краката. Цѣлото му 
сжществуваиме бѣше единъ непрекжендтъ коифликгь 
между все пози противоречия. Той бѣш е наследилъ 
о тъ  баща си всѣко възмежно могжшество, но ие иска
ше да бжде негов ь наследникъ; бѣше търговецъ, 
а искаше да се чувствува като човѣкъ на изкуство
то ; притежаваше милиони, а си играеше съ  нѣкакви 
социалистически идеи; чувствуваше се евреинъ, а 
кокетираше съ Христосъ. М ислѣше интернационал
но, а обохеаваше прусащината, мечтаеше за народ- 
на демокрация, а се чувствуваш е всѣки пжть осо 
бено поласканъ, когато биваше приеманъ и загова- 
рянъ отъ  кайзеръ Вилхелмъ, чиито слабости и сует- 
ность долавяше ясно, безъ да може да превъзмогне 
собствената си су е т н о с т . Затова неуморната му 
дейность бѣше може би само опитъ, за да се у та
ложи вжтрешната н ер в н о с т  и да се приспи самот
н о с т т а , която обгръщ аш е вжтрешния му животъ. 
Едва въ отговорния часъ. когато следъ погрома 
на германската армия въ 1919 година му бѣше в ъ з
ложена най теж ката историческа задача, да издигне 
отъ  хаоса порутената държава и да я направи от
ново годна за животъ, огромнитѣ дрѣмещи у него 
сили се превърнаха изведнаж ъ въ сжщииска мощь. 
И той си спечели отреденото за неговия гений ве
личие, влагайки всички сили на живота си въ една 
единствена идея: да се спаси Европа.

Наредъ съ  не единъ погледъ въ далечината, 
народъ съ  живителпитѣ разговори, които могагъ да 
се сравнятъ по духовна и нтензивност и яснота с а 
мо съ  тѣзи  съ Хофмансталъ, Валери и графъ Кай- 
зерлингъ, народъ съ разширяването на моя хори- 
зоитъ отъ  чисто литературното въ историческото, 
азъ  дълж а на Ратенау и първия подтикъ, ла из- 
лфза извъиъ Европа. — Не можете да разберете
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Англия, докато познавате само острова, — ми каза 
той. —  А не можете да опознаете и нашия конти
нента, ако не сте били извънъ него поне два пжти. 
Вие сте свободенъ човѣкъ, използувайте свободата 
си I Литературата е прекрасна професия, защ ото въ 
нея е излишно да се бърза. Квгато сс касае за 
истинска книга, една година по рано или една по- 
късно нѣма никакво значение. Защ о не заминете 
за Индия и Америка? Тѣзи случайни думи проник
наха въ мене, и азъ  решихъ веднага да последвамъ 
съвета му.

Индия ми направи още по-зловещо и поти
скащо впечатление, отколкото си бѣхъ прсдставялъ. 
Бѣхъ уплашенъ отъ нищетата на изтощеиитѣ фи
гури,' отъ  безрадостната сериозность на тъмнитѣ 
погледи, отъ често пжти ж естоката монотонность на 
пейзажа, но преди всичко отъ безогледното разпре- 
дѣляне на класи и раси, за което бѣхъ получилъ 
известна представа още на парахода. Съ насъ пж- 
туваха две прелестни девойки, чернооки, стройни, 
скромни, образовани, елегантни и съ  отлични м а
ниери. Ощ е първия день азъ  забелязахъ, че тѣ  се 
държ атъ  настрана или че биватъ държани настра
на отъ  нѣкаква невидима преграда. Тѣ не идваха 
да танцуватъ, не се мѣсѣха въ разговора, а седѣха 
винаги настрана, потънали въ четенето на френски 
и английски книги. Едва на втория или третия день 
открихъ. че не тѣ  бѣха оиѣзи, които избѣгваха англий
ското общество, а другитѣ се държаха настрана отъ 
тѣзи „halfcasts“, макаръ че очарователнитѣ девойки 
бѣха дъщери на голѣмъ индуски търговецъ и една 
французойка. Д ве или три години тѣ  се бѣха пол- 
зували съ пълни права въ пансиона въ Лозана или 
въ finishing slhooe въ Англия; на парахода обаче 
започваше онази студена, невидима, но затова ие 
по-малко ж естока форма на обществено незачита
не. За първи пжть видѣхъ чумата па расовата чи
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стота, която стана по-оиаена за нашия свѣтъ , откол
кото истинската чума презъ миналитѣ столѣгия.

Чрезъ тази първа среща погледътъ ми се изо
стри още въ началото. Съ известенъ срамъ азъ  се 
иаслаждавахъ на отдавна изчезналото само по наша 
вина страхопочитание спрямо европееца. Той бѣш е 
нѣщо като бѣ лъ  богъ, който се придружаваше не- 
премѣнно отъ дванадесеть до четиринадесеть слуги, 
когато предприемаше нѣкаква туристическа експе
диция, като онази въ Адампсикъ въ Ц ейлон ъ ; всич
ко друго би било оскърбително за неговото „до
стойнство“. Не можахъ да се освободя отъ  неприят
ното чувство, че идващитѣ десетилѣтия и столѣ- 
тия трѣбва да донесатъ нѣкаква промѣна и обрать 
въ тѣзи невъзможни условия, за които иие не 
смѣехме и да подозремъ нѣща въ наш ата удобна 
и смѣтащ а се сигурна Европа Благодарение на то
ва наблюдение азъ  видѣхъ Индия не въ пурпура на 
зората и въ „романтичното“, както я бѣш е видѣлъ 
Пиеръ Лоти. Видѣхъ я като нѣкаква зап лаха; не 
бѣха прекрасиитѣ храмове, запустѣлитѣ дворци и 
Хималайскитѣ пейзажи, които допринесоха най-мно
го за моето вътреш но оформяване по време на то
ва пътуване, а хората, които опознахъ — хора отъ 
по-другъ видъ и свѣ тъ  отъ  онзи, който писатсльтъ 
срѣщ аш е обикновено въ европейския континентъ. 
Който напускаше Европа по онова време, когато хо 
рата бѣха по-пестеливи въ смѣткитѣ си, а Кукъ 
още не бѣш е организиралъ своитѣ пътувания за 
удоволствие, бѣш е почти винаги човѣкъ, който се 
отличаваше отъ другитѣ по разбирания и поло
жение. Т ърговецътъ не бѣш е дребенъ продавачъ 
съ  ограниченъ погледъ, а истински търговецъ, 
лѣкарьтъ истински изследователь, предприемачътъ 
— отъ расата на конквистадоритѣ. Дори и писа
тсльтъ  бѣше човѣкъ съ повишснъ духовенъ ин- 
тсресъ. Презъ дългитѣ  Дни и пощи иа п ъ ту в а 
нето, още незапълнени отъ  брътвеж а радио-
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то, и пъ общуване съ  този другъ видъ хора азъ 
научихъ повече за силитѣ и напреженията, които 
движ атъ нашия свѣтъ, отколкото бихъ могълъ да 
узная отъ  стотици книги. Промѣненото разстояние 
но отношение на родината промѣня и вжтрешната 
мѣрка. С ледъ завръщ ането ми не една дреболия, 
занимавала мс по-рано така много, започна да ми 
се вижда незначителна, а на нашата Европа азъ  ве
че съвсемъ нс гледахъ като па вѣчна ось на все
мира.

М ежду м лж етѣ , които срещнахъ по време на 
индийското си плтуване, имаше единъ, който упра
жни огромно, ако и не ясно видимо влияние. Плу
вайки съ  рѣченъ корабъ нагоре по течението на 
ИраваЛди отъ Калкута за зядна Индия, азъ  пре- 
карвахъ всѣки день часове наредъ съ  Карлъ Х аус
хоферъ и неговата жена. Хаусхоферъ бѣ команди- 
рованъ въ Ячоиия въ качеството си на германски 
воененъ аташе. Този изправемъ, слабъ м л ж ъ  съ 
костеливо лице и остъръ орлевъ носъ ми даде въз- 
можность да хвърля за пръвъ п лть  погледъ върху 
извънреднитѣ качества и влтреш на дисциплина на 
единъ германски генерзлщ абенъ офицерь. Естестве
но, азъ  бѣхъ обш увалъ преди това въ Виена съ  
нѣкой офицери, любезни, приятни и дори весели 
млади хора, които произхождаха предимно отъ  се
мейства съ  затруднено материално положение и 
бѣха потърсили изходъ въ уш фзрмата. Т ѣ се опит
ваха да изтръгнатъ най-приятното отъ  своята сл у 
жба. Напротивъ, при Хаусхоферъ човѣкъ долавяше, 
че произлиза отъ  културно и издигнато буржоазно J  
семейство. Баща му бѣше публикувалъ доста сти 
хотворения и, ако не се лъжа, бѣш е професоръ въ 
Унивирситета. Образованосльта бѣше универсална и 
извънъ военната наука. Натоварени да изучи иа 
самото мѣсто бойнигѣ полета на руско-японската 
война, той бѣш е усвоилъ заедно съ жена си япон
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ския езикъ и бѣше се запозналъ съ  японската пое
зия. Въ неговото лице азъ  разбрахъ още веднаисъ, 
че всѣка наука, дори и военната, може при случай 
да надхвърли тѣсната специализация и че трѣбва 
да се допре до всички останали науки, стига само 
на нея да се гледа въ по-едри черти. На кораба 
той работѣш е по цѣ лъ  д е н ь ; проследяваше съ  би
нокъла си всѣка подробность, пишеше дневници или 
реферати, изучаваше речници. Рѣдко съмъ го виж далъ 
безъ книга въ  ръка. Като точенъ наблюдатель, той 
умѣеш е и добре да представя видѣното. Въ разго- 
воръ съ  него научихъ много за загадката на Ориента. 
С ледъ като се върнахъ, азъ  останахъ въ приятелска 
връзка съ семейство Х аусхоф еръ; размѣняхме 
писма и си правѣхме взаимни посещения въ Зйлц- 
бургъ и Мюнхенъ. Едно тежко бѣлодробно заболя
ване, което го задърж а цѣла година въ Д авосъ или 
Ароза, го откъсна отъ  военщииата и го насочи 
къ м ъ  науката. О здравѣлъ, той можа да участвува 
въ Свѣтовната война. По време на погрома азъ  
мислѣхъ често и съ  симпатия за него; можехъ да 
си представя колко страда, следъ като години на- 
редъ бѣш е работилъ въ скромна отдалеченость 
върху изграждането на германската мощь, а може- 
би и на германската военна маш ина; сега той трѣ б
ваше да види между неприятелитѣ-победители и 
Япония, къ д ето  бѣш е спечелилъ много приятели.

Скоро стана ясно, че той бѣш е единъ отъ 
първитѣ, които работѣха системно и благородио 
за новосъграждането на германската мощь. Той 
издаваше едно списание за геополитика. Както ста
ва често, въ началото азъ  не разбрахъ по-дълбокия 
смисълъ на това ново движение. М ислѣхъ си че
стно, че се касае само до това, да се долови играта 
иа отдѣлннтѣ сили въ тѣхното взаимодействие въ р
ху нациитѣ; дори и думата „жизнено пространство* 
на народитѣ, която, струва ми се, той употрѣби за 
първи пъть, азъ  разбирахъ въ духа на Ш пенглеръ
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като относителна и промѣняща се въ различни гѣ 
епохи енергия, която всѣка нация излжчва веднажъ 
въ Течение на цикъла на времето. И подканянето 
на Хаусхоферъ, да се изучатъ по-отблизо индиви- 
дуалнитѣ особености на народитѣ и да се създаде 
постоянеаъ инструкционенъ анаратъ отъ  наученъ 
характеръ, ми се струваше напълно правилно, за 
щото смѣтахъ, че това изследване ще служи само 
на сближаващи народитѣ тенденции; не мога да 
кажа, но може-би първоначалното намѣрение на 
Х аусхоферъ наистина не е било политическо. Вь 
всѣки случай, четѣхъ съ  голѣмь интересъ и безъ 
всѣкакво подозрение книгитѣ му, (въ които той 
дори ме цитира веднаж ъ); чувахъ, какъ всички 
обективни хора хвалѣха неговитѣ сказки като не
обикновено поучителни; никой не можеше да го 
обвини, че идеитѣ му ще послуж атъ на една нова 
империалистична и агресивна политика и че само 
ще мотивиратъ идеологично и въ нова форма ста- 
ритѣ великогермански въжделения. По единъ день, 
когато съвсемъ случайно споменахъ името му въ 
Мюнхенъ, нѣкой ми каза съ  такъвъ  тонъ, сякаш ъ 
се разбираше отъ  само себе с и : — Ахъ, прияге- 
льтъ  на Х итлсръ? — Едвали нѣкой можеше да 
бжде по очуденъ отъ мене. Защ ото най-напредъ ж е
ната на Хаусхоферъ съвсемъ не бѣш е отъ  чиста 
раса, а неговитѣ много даровити и симпатични си
нове въ н и к о й  случай не можеха да не попаднатъ 
подъ нюренбергскитѣ закони за евреитѣ; освенъ 
това, не съзирахъ никакви възможности за прѣка 
духовна връзка между високообразования, универ
сално мислещъ ученъ и единъ иеобузданъ агита- 
торъ, разбиращ ъ германщината въ нейния най тѣ- 
сенъ и най-бруталенъ смисълъ. Но единъ отъ  уче- 
ницитѣ на Хаусхоферъ бѣш е Рудолф ъ Хесъ, и той 
именно бѣш е успѣлъ да създаде в р ъ зк а та ; малко 
полатливъ на чужди идеи, Хитлерь притежаваше 
още отъ  самото начало инстинкта, да приобщава
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към ъ себе си всичко, което би могло да бжде отъ  
полза за неговитѣ лични цели. Затова за него гео- 
политиката се изчерпваше напълно въ националъ- 
социалистическата политика, и той използува отъ 
нея всичко, което можеше да послужи на целитѣ 
му. Техниката на националъ социализма се бѣш е 
състояла винаги въ това, да се украсяватъ идеоло- 
гично и псевдо морално неговитѣ недвусмислено 
егоистични властнически инстинкти; въ понятието 
„жизнено пространство“ най-сетне бѣ намѣрено фи
лософското палтенце за неговата гола агресивна 
политика; съ  своята малко неопредѣлена дефини 
ция тази дума можеше въ случай на успѣхъ да 
оправдае всѣка анексия, дори и най-своеволната, 
като етическа и етнологическа необходимость. Не 
зная дали нарочно и съзнателно, но моятъ старъ 
съпж тникъ стана причина, щото онова отначало 
строго ограничено върху националностьта и чистата 
раса разбиране да добие въ лицето на Хитлеръ 
единъ фундаменталенъ и сждбоносенъ за цѣлия 
свѣтъ  обратъ, миналъ презъ теорията за жизне
ното пространство и изродилъ се по-късно въ де
виза: „Днесъ ни принадлежи Германия, а утре цѣ
лия с в ѣ т ъ !“ — характеренъ примѣръ, че по-' 
срѣдствомъ иманентната сила на думата едно един
ствено и значително формулиране може да се пре
върне въ дѣло и сждба, както по рапо схващанията , 
на енциклопедиститѣ за владичеството на тъй на
речения „raison“ се изродиха точно въ обратното 
—  въ тероръ и масови емоции. Д околкото зная, 
Х аусхоферъ никога не е заемалъ нѣкакъвъ опре- 
дѣленъ постъ, а може-би дори не е билъ и членъ 
на партията; въ неговото лице азъ  не виждамъ 
онова „демонично, ужасно създание“, за което го- 
ворятъ сржчнитѣ днешни журналисти и което, 
скрито на заденъ планъ, кове най опаснитѣ планове 
и после. ги суфлира на Хитлеръ. Но нѣма никакво 
съмнение, че съзнателно или несъзнателно неговитѣ



216 СВѢГЬТЬ ОТЪ ВЧЕРА

теории, много повече отъ  вай-закорзвѣлитѣ съвет
ници на Хитлеръ, тласнаха агресивната политика на 
националъ-социализма огъ чисто националното към ъ 
универсалното; едва потомството ще може съ  по- 
добро документиране, отколкото онова, съ  което 
разполагатъ съвременницитѣ, да измѣри съ  истин
ска историческа мѣрка неговата фигура.

Следъ известно време това първо презокеан
ско пжтуване бѣ последвано и отъ  второ, въ Аме
рика. И този пжть нѣмахъ пикакво друго намѣре- 
ние, освенъ това, да видя свѣта и ако е възможно 
една чзсть отъ лежащ ото предъ насъ бждеще. Смѣ- 
тамъ, че наистина съм ъ единъ отъ малкото писа
тели, които сж  преплували океана не за да пече- 
лятъ  пари или да ограбятъ журналистически Аме
рика, а само за да примирятъ съ  дей ствителността 
една твърде неопредѣлена представа за новия свѣтъ.

Не се срамувамъ да призная, че тази моя пред
става бѣш е твърде романтичва. За мене Америка 
бѣш е Уолтъ Уитмзнъ, страната на новия ритъмъ 
и иа идващото свѣтовио братство; преди да за
мина прочетохъ още веднажъ буйно изливащитѣ 
се дълги изречения на голѣмия „Cam erado“ и влѣ- 
зохъ въ М анхатанъ съ  открито и братски готово 
чувство, вмѣсто съ присжщото на европееца висо- 
комѣрие. Спомнямъ си, че първото нѣщо, което на- 
правихъ, бѣш е да попитамъ портиера на хотела за 
гроба на У олтъ Уитманъ, който искахъ да посетя; 
искането ми постави бедния италианецъ въ  най го- 
лѣмо смущение. Никога не бѣш е чувалъ това име.

Първото, впечатление бѣш е много силно, ма- 
каръ че Ню-Иоркъ още не притежаваше онази за 
майваща нощна • красота, която има днесъ. Лип
сваха още обайващитѣ свѣтлинни водопади Times- 
square и онова приказно звездно небе на града, 
което съ  своитѣ милиарди изкуствени звезди затъм- 
няваше тѣзи на истинското и действително небе.
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Иа картината на града и на движението липсваше 
днеш ното дръзко величие, защ ото новата архитек
тура правѣше само несигурни опити съ  нѣкой ви
соки сгради; и очудващ ото развитие на добрия 
вкусъ въ  витринитѣ и декорациитѣ бѣш е още въ 
плахъ зачатъкъ. Но да се погледне към ъ приста
нището отъ винаги леко разклатения отъ  движе
нието Бруклинъ бриджъ и да се скита изъ камен- 
нитѣ пропасти на улицитѣ все пакъ бѣш е едно от
критие, причиняващо вълнение, което следъ два или 
три дни отстъпваш е на друго, по-силно чувство: 
това н аопълна самотность. Нѣмахъ никаква работа 
въ Ню-Йоркъ, а никъде единъ незаетъ човѣкъ не 
е по-малко на мѣстото си, отколкото тамъ. Н ѣма
ше още кина, к ъ д ето  човѣкъ да може да се от
клони за единъ часъ, липсваха и малкитѣ, удобни 
кафенета, нѣмаше и толкова магазини за худож е
ствени предмети, библиотеки и музеи като днесъ. 
Въ културно отношение всичко стоеш е много по- 
назадъ, отколкото въ Европа. Следъ като два или 
три дни обикаляхъ добросъвѣстно музеитѣ и всич
ки забележителности, започнахъ да се люшкамъ като 
лодка безъ  кормило изъ ледено-студенитѣ, вѣтро- 
вити улици. Най-сетне чувството за безсмисленото 
ми скитане изъ града стана толкова силно, че мо- 
жахъ да го превъзмогна само като го направихъ 
по привлѣкателно посрѣдствомъ единъ фокусъ. Из- 
намѣрихъ една игра съ  самия мене. Тъй като ски- 
тахъ тукъ съвсем ъ самъ, азъ  си представяхъ, че 
съм ъ единъ отъ  онѣзи безбройни изселници, които 
не зиаятъ какъ да започнатъ и иматъ само седемь 
долара въ  джоба си. Направи доброволно това, 
което други с ъ  принудени да правятъ, си казахъ 
азъ. Представи си, че си принуденъ най-късно следъ 
три дни да започнешъ да изкарвашъ прехраната си. 
Огледай се наоколо, какъ би могълъ, като чужде- 
нецъ и безъ всѣкакви връзки, да си намѣришъ вед
нага работа! Така, започнахъ да скитамъ о гъ  едно
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бюро до друго и да разучавамъ обявитѣ по в р а т т  ѣ, 
Тукъ търсѣха хлѣбарь, тамъ помощникъ-писарь, 
който да знае италиански и френски, тамъ пъкъ по- 
мощникъ-счетоводитель. Последното бѣш е все пакъ 
единъ шансъ за моето въображаемо азъ. Изкачихъ 
тритѣ етажа на една желѣзна вита стълба, осве- 
домихъ се за заплатата и я сравнихъ съ  наема на 
една хуая въ обявитѣ на вестницитѣ. Следъ два 
дни „търсене на работа“ азъ  бѣхъ  намѣрилъ тео 
ретически петь служби, които биха могли да ме 
изхранятъ. Така, въ обикновено скитане, азъ  се 
бѣхъ  убедилъ, колко мѣсто и колко възможности 
се откриватъ въ тази страна за всѣки младъ чо
вѣкъ, който иска да работи. Това ми допадна. Съ 
това скитане отъ  агенция до агенция и съ  предста
вянето ми въ фирмитѣ азъ  бѣхъ хвърлилъ погледъ 
и върху божествената свобода въ тази страна. Никой 
не ме попита за националността, религията и произ 
хода ми. При това — достатъчно фантастично за 
нашия днешенъ свѣтъ  на отпечатъци отъ пръститѣ, 
визи и полицейски легитимации — аз?» бѣхъ  пжту- 
валъ безъ  паснортъ. Но работата бѣше ту къ  и ча-* 
каше човѣка. Това бѣш е решително. Въ една ми
нута бѣш е сключенъ договора съ  тази станала въ 
наше време легендарна свобода, и то безъ прѣче- 
щ ата намѣса на държавата, безъ формалности и 
Трейдъ Юниони. Благодарение на това „търсене на 
работа“ можахъ още въ нървитѣ дни да науча по
вече за Америка, отколкото презъ следващ итѣ сед
мици, когато обиколихъ като удобно пжтуващ ъ 
туристъ Филаделфия, Бостонъ, Балтиморе и Чикаго. 
Б ѣхъ  винаги сам ъ; само въ Бостонъ прекарахъ нѣ
колко приятни часове при Чарлсъ Льофлеръ, който 
бѣш е композиралъ музиката къмъ нѣкой отъ  моитѣ 
стихотворения. Единъ единственъ пжть аноним
н о с т т а  на същ ествуването ми бѣш е нарушена 
отъ  една изненада. Все още си сломнямъ ясно този 
моментъ. Скитахъ по една широка алея въ Фила
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делф ия; сарѣ хъ  сс предъ витрината на една кни
жарница, за да почувствувам ь нѣщо близко и вече 
познато, макаръ и само въ имената на авторитѣ. 
Изведнажх се стреснахъ. Въ лѣвия доленъ ъ гъ л ъ  
на витрината на тази книжарница се виждаха шесть 
или седемь нѣмски книги, а отъ  една отъ  тѣхъ  
изскочи насреща ми моето собствено име. Гледахъ 
го каго омагьосат» и започнахъ да размислямъ. 
Нѣщ о отъ моето „азъ“, което скиташе непознато 
и привидио безцелно изъ чуждитѣ улици, неизвестно 
никому и отъ никого нетърсено, бѣш е съ щ еству 
вало тукъ  преди мене; сигурно книжарьтъ е напи- 
салъ името ми върху листа за поръчки, за да може 
тази книга да премине за десеть дни океана. За 
мигъ чувството на самота изчезна, и когато преди 
две години минахъ презъ Филаделфия, азъ  потър- 
сихъ несъзнателно съ щ ата витрина.

Нѣмахъ вече смѣлостьта да стигна до Санъ- 
Франциско — по онова време Холивудъ още не 
бѣш е изиикналъ. Но все пакъ мож ахъ да спра из
пълнения си съ  копнежъ погледъ върху Тихия 
оксапъ, който ме бѣш е привличалъ оше отъ  дете 
съ  описанията на първигѣ околосвѣтски п ътеш е
ствия. М ѣстото, къ д ето  стана това, днесъ е изчез
нало, и окото на никой смъртенъ не може вече да 
го види: нослсднитѣ хълмове на намиращия се т о 
гава въ строеж ъ Панамски каналъ. Бѣхъ пристиг- 
иалъ тукъ съ  м алькь  параходъ презъ Бермуда и 
Хаити — та нали нашето писателско поколѣние се 
бѣше научило оть  Верхариъ да се възхищава на 
техническитѣ чудеса на нашето време съ  същ ия 
ентусиазъмъ, съ  който нашитѣ прадѣди се бѣха 
възхищавали отъ  римскитѣ старини ? Сама за себе 
си, Панама представляваш е незабравима гледка — 
това издълбано отъ машини и багери корито на 
рѣката, което имаше цвѣта иа охра и горьш е очнтѣ 
дори презъ тѣхнигѣ очила, и едииъ дяволски въз- 
духъ, изпълнень съ  бръмченето на милиони и ми
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лиарди комари, чиито жертви се виждаха въ б ез
крайни редици на гробищата. Колцина бѣха паднали 
за това дѣло, започнато отъ  Европа и завърш ено 
отъ  Америка ? Едва сега, следъ тридесеть години 
на катастрофи и разочарование, то стана действи
телности. Само още нѣколко месеца на заключи
телна работа около шлюзоветѣ, после едно нати
скане съ н ръсгь  върху електрическото копче, и 
следъ хилядолѣтия двегѣ  морета се слѣха зави
наги ; като единъ отъ последнитѣ на нашето време, 
азъ  ги видѣхъ още раздѣлени и съ  пълно и живо 
историческо чувство. Този погледъ върху нейното 
най-голѣмо творческо дѣло бѣш е най-доброто сбо
гуване съ  Америка.

/



I

Сега азъ  бѣхъ  изживѣлъ вече десеть години 
отъ новия вѣ къ  и б ѣ хъ  видѣлъ Индия, часть отъ 
Америка и А ф рика; започнахъ да гледамъ съ  новъ, 
изиьлненъ съ  по-голѣмо разбиране погледъ на на
шата Европа. Никога не съм ъ обичалъ повече на
шия стзръ  континентъ, отколкото презъ тѣзи  по
следни години преди Свѣтовната война; никога не 
съм ъ  вѣрвалъ повече въ европейското единение, ни
кога не съм ъ очаквалъ съ  по-голѣма вѣра бж де
щето. отколкото презъ онѣзи години, когато ние 
смѣтахме, че съзираме нова утринна заря. Въ дей
с т в и т ел н о ст  обаче, това бѣш е само отражението 
на вече приближаващия се пожаръ.

Можс-би е мжчно да сс опише на днешното 
поколѣние, израствало въ катастрофи, погроми и 
кризи, за които войната е постояниа в ъ зм о ж н о ст  
и всѣкидневно очакване, онзи оптимизъмъ и онази 
вѣра въ свѣта, които въодуш евяваха насъ, младе- 
житѣ отъ  края на миналия вѣкъ. Четиридесеттѣ 
години на мнрь бѣха укрепили стопанския органи- 
зъм ъ на странитѣ, техниката бѣш е раздвижила ри
тъма на живота, научнитѣ открития бѣха повдигна
ли го р д о с т т а  на онова поколѣние; започна подемъ, 
който се чувствуваш е еднакво въ всички европей
ски държави. О тъ  година на година градоветѣ ста
ваха все по-красиви и гжето населени. Бсрлинъ отъ 
1905 година не приличаше на онзи, който бѣхъ 
опозналъ въ 1901 година; резиденцията се бѣш е 
превърнала въ свѣтопенъ градъ, нацхвърленъ още 
повече отъ  Берлинъ презъ 1910 година. Когато и 
да отидѣше въ Парижъ, Милано, Виена, Лондонъ 
или Амстсрдамъ, човѣкъ винаги се чувствуваше 
щастливъ и о ч у д е н ь ; улицитѣ ставаха все по ши-

ЕЛѢСЪКЪ И СѢНКА ИАДЪ ЕВРОПА
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роки и по разкошни, общ ествеиитѣ сгради все по- 
гнушителни, магазинитѣ все по луксозни и подре
дени съ  все по изтънченъ вкусъ. Въ всичко се до
лавяше, какъ богатството нараства и се разширява; 
дори и ние, писателитѣ, почувствувахме това въ 
многократнитѣ нови издания на произведенията ни 
презъ този промеж дутъкъ отъ десеть години. На- 
всѣкжде изникваха нови театри, библиотеки и му
зеи; удобства, като баня и телефонъ, по-рано при
вилегии само на тѣсснъ к р л гъ  хора, проникнаха и 
въ крлга на дребната бурж оазия; откакъ работното 
време бѣш е съкратено, пролетаризтътъ започна да 
взима поне своя малъкъ дѣ лъ  отъ дребнитѣ ра
дости и удобства на живота. Н явсѣкж ае се вървѣ 
ше иапредъ. Който рискуваше, печѣлеше. Онзи, кой
то купуваше склпа клщ а, рѣдка картина или книга, 
виждаше, какъ цената й се покачва. Колкото въ 
по широки размѣрм се започнаше нѣкое предприя
тие. толкова по-гочѣми печалби носѣшс. Съ това 
надъ свѣта ее бѣш е спуснало прекрасно безгрижие, 
защ ото какво можеше да преклсие подема, да спре 
устрема, който черпѣше все нови сили отъ собстве
ния си полетъ ? Никога Европа не е била по-хубава, 
по-богата и по-силна; никога тя не е вѣрвала пове
че въ по доброто б л д ещ е ; никой вече не стж аля- 
ваше за „доброто старо време“, съ  изключение мо
же би на нѣколцина оглупѣли старци.

Не само градоветѣ. а и хората бѣха станали 
по-хубави и по здрави, благодарение па спорта, на 
по-добрата храна, на съкратеното работно време и 
иа по-тѣсната вжтрешна връзка съ  природата. Зи 
мата, по рано време на пустота, което хората пре
карваха недоволно въ игра на карти изъ кръчмитѣ 
или въ скука въ претопленитѣ си стаи. започна да 
ги привлича въ планинитѣ като изворъ на филтри
рано слънце, като нектаръ за дробоветѣ и наслада 
за буйно движещата се подъ кожата кръпь. Плани- 
нцтѣ, езерата и моретата не лежаха ьсчр такр да-
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лечъ като по-рано. Велосипедътъ, автомобнлътъ и 
електрическитѣ влакове бѣха съкратили разстоя
нията и бѣха дали на свѣта нова представа за про
странството. Д есятки хиляди хора, облѣчени въ 
свѣтли спортни дрехи, се спускаха въ недѣленъ 
день съ  ски или шейни по заснѣженитѣ склонове. 
Н авсѣкжде изникваха спортни салони и плувни б а
сейни. Промѣната можеше да се забележи най-добре 
тъкмо въ басейиитѣ; докато по време на моята 
младость всѣки добре сложенъ младежъ правѣше 
силно впечатление всрѣдъ онѣзи съ  дебели вратове, 
голѣми кореми и хлътнали гърди, днесъ ту к ъ  се 
надпреварваха въ антично-весела игра гъвкави, за- 
горѣли отъ слънцето и укрепнали отъ спорта 
фигури. Като се изключатъ най-беднитѣ, никой 
другъ не оставаше вкжщи недѣленъ день. Мла- 
деж ьта правѣше екскурзии, катерѣш е се и се съз- 
тезаваше, упражнена въ всички видове сп о р тъ ; онзи, 
който имаше ваканция, не се настаняваше вече въ 
покрзйнинитѣ на града или въ най-добрия случай 
въ Залцкамергутъ, както въ времето на родители- 
тѣ  м и ; хората бѣха ставали любопитни и искаха да 
знзятъ, дали и другаде свѣтътъ  е така хубавъ. 
Докато по рано само привилегированитѣ можеха да 
видятъ чужбина, сега дори и дребнитѣ банкови чи
новници и занаятчии заминаваха за Италия или Фран
ция. Пжтуването бѣш е станало по-евтино и по 
удобно, но имаше и нѣщо друго, много по важно: 
това бѣше новата смѣлость, която правѣше хората 
по-дръзки въ пжтуването и по-малко пестеливи въ 
живота — да се страхуваш ъ бѣш е едвали не срам- 
но. Ц ѣлото поколѣние реши да се подм лади ; за 
разлика отъ  свѣта на родителитѣ ми, сега всѣки 
бѣш е гордъ, че е м ладъ; брадитѣ изчезнаха извед
нажъ, най напредъ у по-младитѣ, а после и у по- 
възрастинтѣ, за да не изглеждатъ стари. Паролата 
бѣш е: да бж деш ъ младъ, заравъ  и да ие важни- 
чншъ. Ж спитѣ захвърлиха корсетитѣ, които прити
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скали тѣлата и м ъ ; тѣ  се отказаха отъ  слъичобра- 
нитѣ и воалитѣ, защ ото не се страхуваха отъ  въз
духа и слънцето; скъсиха роклитѣ, за да могатъ 
да се движ атъ по свободно при игра на тенисъ и 
нс се стѣсняваха вече да показватъ краката си. М о
дата ставаш е все по-естествена, м ъ ж етѣ  носѣха 
бричъ, женитѣ се решаваха да яздятъ  по мъжки. 
Вече не се криеха и прикриваха едни отъ други. 
С вѣ тътъ  бѣш е станалъ не само по-хубагь, но и по- 
свободенъ.

Тази свобода и въ нравитѣ бѣ спечелена само 
отъ здравето и самоувѣреностьта на новото дошло 
следъ насъ поколѣние. За  първи п ъть  можеха да 
сс видятъ при спортъ или излети млади момичета 
безъ  гувернантки заедно съ  Своитѣ млади приятели 
въ открито и спокойно другарство. Девойкитѣ вече 
не бѣха страхливи и превзети, тѣ  знаеха какво 
нскатъ и какво не искатъ. Освободили се отъ  кон- 
тролата на страха и на роднтелитѣ си, изкарващи 
прехраната си като секретарки и чиновнички, тѣ  си 
присвоиха правото сами да ръковод ять  живота си. 
Проституцията, тази единствено позволена любовна 
институция на стария свѣтъ, започна видимо да на
малява, благодарение на тази нова и по-здрава фор
ма на свобода; преструвката въ каквато и да е 
форма се превърна въ старомодность. Дървената 
преграда, която отлѣляш е женитѣ отъ  м ъ ж етѣ  въ 
плувнитѣ басейни, започна все по-често да изчезва. 
Ж енитѣ и м ъ ж етѣ  вече не се страхуваха да пока- 
ж агъ, какъ с ъ  създадени отъ природата; въ тѣзи 
дессть години бѣ  спечелена много повече свобода, 
непринуденость и естествен ость, отколкото въ сто 
години преди това.

Защ ото въ свѣта бѣше се появилъ новъ ри- 
тъмъ. Една година — колко много нѣщо можеше 
да се случи въ една година! Едно откритие, едно 
изследване гонѣше другото, и всѣко отъ  своя стра
на ставаш е веднага всеобщо благо. За първи п ъть
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народитѣ се почувствуваха по-свързаии, когато се 
касаеше за общото. В ь деня, когато цепелинътъ се 
издигна за първия си полетъ, азъ  се намирахъ слу
чайно на пжть за Белгия и то точно въ Щ расбургъ, 
кж дето той обиколи при гръмкото ликуване на 
тълпата около катедралата, сякаш ъ носешиятъ се 
въ въздуха гиганта искаше да се поклони предъ 
едно хилядогодишно творение. Сжщата вечерь бѣхъ 
вече при Верхгрнъ въ Белгия, когато се получи 
новината, че въздуш ниятъ корабъ се е разбиль на 
земята при Ехтердингенъ. Очитѣ на Верхарнъ се 
изпълниха съ  сълзи ; той бѣш е страшно възбу- 
денъ. М акаръ и белгиецъ, той ие бѣш е равноду- 
ш енъ към ъ тази нѣмска катастрофа. Като евро- 
пеецъ и човѣкъ на нашето време, той изпитваше 
съчувствие както къмъ общата победа надъ еле- 
ментитѣ, така и към ъ общото изпитание. Виена ли
куваше, когато Блерио прелетѣ канала, сякаш ъ той 
бѣш е нзшъ националенъ герой. О тъ гордостьта по
ради всѣкичасно надпревзрващитѣ се триумфи на 
нашата техника и наука, започна постепенно да 
изниква едно чувство на европейска общность и 
европейско нациопално съзнание. Колко безсмислени 
сж, казвахме си ние, тѣзи граници, щ омъ всѣки са
молета може да ги прехвърли така лесно! Колко 
изкуствени и провинциални тѣзи митнически пре
гради и пазачи, колко сж противоречиви на духа 
на нашето време, което явно желае обединение и 
свѣтовно братство! Този полетъ на чувството не 
бѣш е по-малко прекрасеи ь отъ  полета на сам олета; 
еъж алявам ъ всѣкиго, кей го не е изживѣлъ заедно 
съ  насъ още като младъ тѣзи последни години иа 
довѣрие. Защ ото въздухътъ  около насъ не е пра- 
зенъ и мъртъвъ, той носи въ себе си трепета и 
ритъма па часа. Той го наслоява въ  кръвьта ни и 
го отвежда дълбоко въ сърдцето и чакъ до мозъка 
ни. Презъ тѣзи години всѣки отъ насъ поглъщаше

15
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въ себе си сили отъ  този всеобщ ъ подемъ на вре
мето, а неговата лична сигурность се засилваше 
огъ колектизната. Неблагодарни като всички хора, 
може би ние тогава още не разбирзхме, колко си- 
гурно ни носи вълната. Само онзи, който е изжи- 
вѣлъ  заедно съ насъ тази еноха иа. всеобщо довѣ- 
рие, знае, че всичко, дошло следъ това, е само 
мракъ и упадъкъ.

Тази тонична вълна отъ  сила, която преливаше 
въ сърдцата ни откъм ъ всички брѣгове на Европа, 
бѣш е прекрасна. Но онова, което ни правѣше най- 
щастливи, бѣш е въ същ ото време и о п асн о ст , 
която нс подозирахме. Бурята отъ  гордость и до- 
вѣрие, която се носѣше тогава надъ Европа, носѣ- 
ше въ себе си и обльци. Може-би възходътъ бѣше 
дош елъ много бързо, може-би държавитѣ и градо- 
ветѣ бѣха засилили много бързо могъщ еството си 
— а чувството на сила кара както хората, тъй и 
държ авитѣ да я приложатъ и дори да злоупотрѣбятъ 
съ  нея. Франция се пръскаше отъ богатства. Но тя 
искаше още, искаше още една колония, при все че 
и въ старитѣ си колонии нѣмаше достатъчно хора; 
насмалко не избухна война за Мароко. Италия 
искаше Кирензйка, Австрия си присъедини Босна, 
Сърбия и България отъ  своя страна нахлуха ьъ 
Турция, а Германия, засега оше стояща отвънъ, 
вдигаше вече меча си за гнѣвенъ ударъ. Н авсѣкъде 
кръвьта на държ авитѣ нахлу въ глазитѣ имъ и ги 
замая. О гъ  плодоносното желание за соли дарн ост  
започна едновременно и навсѣкъде да се рззвиаа 
жаждата за експанзия, сякаш ъ бѣш е нѣкакъвъ за- 
разитсленъ бацилъ. Френскитѣ индустриалци, отру
пани съ  печалби, се нахвърляха върху нѣмскигѣ, 
които печелѣха не по-малко, защ ото както Крупъ, 
така и Ш найдеръ — Крьозо искаха по-голѣмо произ
водство иа топове. Хамбургското корабоплаване съ  
неговитѣ огромни дивиденти работѣш е противъ оно
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ва въ Сутамптонъ, унгарскитѣ стопаиоведи противъ 
сръбскитѣ, еднитѣ концерни противъ другитѣ — 
конюнктурата бѣш е накарала всички, отсамъ и 
огтатъкъ, да бѣснѣятъ  за все повече и повече. Ако 
днесъ човѣкъ размисли спокойно и се запита, защо 
Европа създаде войната отъ  1914 година, той не 
ще намѣри нито една разумна причина, нито дори 
иоводъ. Не се касаеш е за идеи, а едвали и за нѣ- 
каквп малки гранични области; бихъ могълъ да го 
обясня само съ  излиш ъка отъ  сила като трагична 
последица отъ  онзи вжтреш енъ динамизъмъ, който 
се бѣш е натрупалъ презъ тѣзи четиридессть години 
на миръ и трѣбваш е насилствено да се отреагира. 
Изведнажъ всѣка държ ава изпита чувството, че е 
силна и забрави, че и другата чувствува по сжщия 
начинъ. Всѣки искаше повече. Всѣки искаше и по 
нѣщо отъ другия. А най-лошото бѣш е тамъ, че ние 
бѣхме заблудени тъкмо отъ онова чувство, което 
обичахме най-много: общ иятъ ни оптимъзъмъ. Всѣ
ки се нздѣваше, че въ последната минута все пакъ 
ще успѣе да изтласка д р у ги я; така, дип доматитѣ 
започнаха своята игра на взаимни блъфове. .Четири 
или петь пжти — при А дагить, въ Балканската 
война и въ Албания, — играта си остана игра; но 
голѣмитѣ коалиции се затвърдяваха все по-здраво 
и по-воинствсно. Въ Германия се въведе воененъ 
данъкъ въ мирно време, въ Франция времето па 
военното обучение бѣш е продълж ено; най-сетие то
зи излиш ъкъ на сила трѣбваш е да се уталожи, и 
свѣткавицитѣ надъ Балкана показаха посоката, от- 
кж дето се приближаваха облацитѣ надъ Европа.

Все още нѣмаше паника, но затова пъкъ едно 
чувство на постоянно и увеличаващо се безпокой
ство; всѣкога, когато на Балкаиитѣ се чуваха из
стрели, ние изпитвахме нѣкаква лека тревога. Дали 
наистина войната щѣше да ни погълне, безъ да 
знаемъ какъ и защ о? Бавно — твърде бавно и ко
лебливо, както ни е известно днесъ — започнаха да
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се събиратъ и противопожнитѣ сили. Т укъ  бѣше 
социалистическата партия, милиони хора отсамъ и 
оттатъкъ, която отричаше въ програмата си войната; 
тукъ  бѣха и мощнитѣ католически групи подъ во
дачеството на папата, нѣкои интернационално раз
клонени концерни, както и нѣколцина разумни по
литици, които се противопоставиха на тѣзи подзем
ни машинации. И ние, писателитѣ, се намирахме въ 
редицата противъ войната, макаръ и както винаги 
индивидуално изолирани, вмѣсто обединени и ре
шителни. За  съжаление, поведението на повечето 
интелектуалци бѣш е пасивно безразлично, защ ото 
поради нашия оптимизъмъ проблемътъ на войната съ  
всичкитѣ негови морални последици още съвсемъ 
не бѣше навлѣзълъ въ нашия вътреш енъ зрите- 
ленъ к р ъ г ъ — въ  нито едно същ ествено произведе
ние на първенцитѣ на онова време нѣма да се на- 
мѣри макаръ и само едно принципално разглеждане 
или пламенно предупреждение. Смѣтахме, че пра- 
вимъ достатъчно, като мислимъ по европейски и 
се сприятеляваме интернационално или като в ъ з
вестяваме за свой идеалъ мирното разбирателство 
и духовно побратимяване на всички народи и езици. 
Тъкмо новото покблѣние държеш е най-много на 
тази европейска идея. В ь Парижъ азъ  намѣрихъ 
около моя приятель Базалж етъ група млади хора, 
които, за разлика отъ  миналото поколѣние, отричаха 
най-рѣзко тѣсния национализъмъ и нападателния 
империализъмъ. Ж галъ Роменъ, който по време на 
войната написа голѣмо стихотворение къмъ Европа, 
Ж орж ъ Дюамелъ, Ш арлъ Вилдракъ, Дюртенъ, Рене 
Аро, Ж анъ Ришаръ Блохъ, обединени най-напредъ 
около „АЬЬауе“,а  после около „Effort libre“, бѣха пла
менни борци на една нова бъдещ а европейска общ- 
ность и бѣха непоколебими въ своето отвращение 
към ъ всѣки милитаризъмъ, както се показа и отъ  
огненото изпитание на войната. Никога Франция не 
бѣ  раждала по-смѣла, по-надарена и по-решителна
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въ мораленъ смисълъ младежь. Въ Германия иай- 
силнитѣ лирични акценти за свѣтовно побратимяване 
прозвучаха у Верфелъ съ  неговия „W eltfrennd“. При- 
тиснатъ съдбоносно между две нации, олзасецътъ 
Рене Ш икелъ работѣш е пламенно за разбирателство, 
отъ Италия ни изпращаше приятелски поздрави 
Г. А. Боргезе, отъ  скандинавскитѣ и славянски 
страни ни насърдчаваха. „Елате веднажь при н асъ !“ 
— ми писа единъ руски писатель. — Покажете на пан- 
славиститѣ, които искатъ да ни тласнатъ въ война, 
че вие въ Австрия не я ж елаете!“ Ахъ, ние обичах
ме нашето време, което ни носѣше на крилата си. 
11ие обичахме Европа! Но тази довѣрчива вѣра, че 
разум ътъ ще спре безумието въ последния моментъ, 
бѣш е и нашата единствена вина. Отнесохме се не
достатъчно недовѣрчипо към ъ появилитѣ се приз
наци, ио нима на една истинска м ладеж ^ не е при
съ щ о да б ъ д е  довѣрчива, вмѣсто недовѣрчива ? 
Имахме довѣрие въ Ж оресъ и въ  социалисти'еския 
иптернационалъ; очаквахме, че желѣзничаритѣ по- 
скоро ще хвърлятъ въ въздуха ж елѣзопътнитѣ 
линии, отколкото да товарягъ другаритѣ си и да 
ги отвеж яатъ като говеда на фронта. Разчитахме н 
иа женитѣ, които щѣха да откаж атъ да дадатъ 
своитѣ съпрузи и синове иа кървавия Молохъ и 
бѣхме убедени, че духовната и морална сила на 
Европа ще се наложи победоносно въ последния, 
критически моментъ. Нашиятъ всеобщ ъ идезлизъмъ 
нашиятъ обусловенъ отъ напредъка оитимизъмъ, 
станаха причина да не разберемъ и да нрезремъ 
всеобщата онасность.

И после: липсваше ни организаторъ, който ла 
събуди и насочи към ъ опредѣлена цель дрѣмеш итѣ 
у насъ сили. М ежду насъ имаше само единъ едии- 
ственъ човѣкъ, който можеше да ни предупреди и 
който виждаше по лалечъ ; но най странното бѣше 
тамъ, че той живѣеше между насъ, а ние дълго не 
знаехме нищо за него, за този водачъ, избрань отъ
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сждбата. Една отъ  най гцастливитѣ случайности за 
мене бѣше тази, че все пакъ можахъ да го открия, 
макаръ и въ последния часъ. А не бѣше лесно да 
се открие, защ ото той живѣеше всрѣдъ Парижъ, 
настрана отъ  „foire sur la place“. Ако нѣкой се зае
ме нѣкога да напише истинска история на френ
ската литература отъ  двадесетия вѣкъ, тсй сигурно 
нѣма да пропусне да обърне внимание върху онова 
очудващ о явление; парижкитѣ вестници словосла- 
вѣха всички възможни писатели, а не познаваха или 
споменаваха погрѣшно имената на тримата най- 
голѣми между тѣхъ. О тъ 1900 до 1914 година не 
срещнахъ нито веднажъ въ „Фигаро“ или „М атеиъ“' 
името на писателя П оль Валери, М арселъ П рустъ 
минаваше за салоненъ глупакъ, а Роменъ Роланъ 
за високо образованъ ученъ въ областьта на музи
ката ; тѣ  бѣха почти петдесеть годишни, преди пър 
виятъ плахъ лжчъ иа славата да озари имената имъ, 
а тѣхното велико дѣло оставаше въ мракъ всрѣдъ 
най любопитния и най духовенъ градъ иа свѣта.

Това, че все пакъ открихъ навреме Рсмепъ 
Роланъ, бѣш е само с л у ч а й н о с т  Една руска скулп 
торкя въ Флоренция ме бѣш е поканила на чай, за 
ла мм покаже работитѣ си и да се опита да ми 
направи една скица. О тидохъ точно въ четири часа, 
забравяйки, че тя е рускиня и следователно е ска
рана съ  времето и точностьта. Една стара бабушкп, 
която, както научихъ, била дойка още на майка й, 
ме въведе въ ателието, кж дето царуваше най жи- 
вописно безредие. Помоли ме да почакамъ. Въ стая 
та имаше само четири малки скулптури, и следъ 
две минути ги бѣхъ вече разгледалъ. За да запъл
ня времето сн, азъ  посегнахъ къмъ една книга, или 
по-скоро къмъ нѣколко кафяви тетрадки, пръснати 
наоколо. Наричаха се „Colliers de la Q uitizainc“. 
Спомнихъ си, че съм ъ  чувалъ това заглавие още 
преди и то въ Парижъ. Но кой бѣше този човѣкъ,
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който бѣ проследилъ всички малки списания, явя- 
ващ ъ се тукъ  и тамъ изъ цѣлата страна като крат
котрайни, идеалистични цвѣтове, за да изчезнатъ 
п акъ? Прелистихъ тетрадката „L’aube“ отъ Роменъ 
Ролаиъ и започнахъ да чета, все по-очуденъ и заин- 
тересованъ. Кой бѣш е този французинъ, който по
знаваше така добре Германия? Скоро се почувству- 
вяхъ дори благоларенъ иа добрата рускиня за ней
ната неточность. Когато тя най-сетне пристигна, пър- 
виятъ ми въпросъ б ѣ ш е : — Кой е този Роменъ Ро
ланъ ? — Тя не можа да ме осведоми много точно, 
и едва когато си доставихъ и останалитѣ томове 
(последнитѣ още не бѣха излѣзли), азъ  разбрахъ; 
ето най-сетне една творба, която служи не на н ѣ 
коя отдѣлна европейска нация, а на всички и на 
тѣхното побратимяване. Ето човѣкътъ, писательтъ, 
който творѣше съ  всичкитѣ си сили — съ  изпъл
нено съ  обкчь знание и съ честна воля, съ  изпита
на и прецедена сп раведли вост и съ  укриляща вѣ- 
ра въ обединяващ ата мисия на изкуството. Докато 
ние се разкжевахме въ дребни манифестации, той 
бѣ  пристжпнлъ тихо и търпеливо към ъ работа — 
да покаже народнтѣ въ  онѣзи тѣхни качества, въ 
които тѣ  сж  най индивидуални и най-достойни за 
обичь. Тукъ се творѣш е първия съзнателно европей
ски романъ, първиятъ реш ителенъ призивъ за по
братимяване, по-внуиителенъ и засѣгащ ъ по-широ
ки маси, отколкото химнитѣ на Верхарнъ, по-крас- 
норечивъ огъ  всички памфлети и протести. Т укъ бѣ 
създадено тихо онова, за което всички ние бѣхме 
копнѣли и несъзнателно очаквали.

Когато отидохъ въ Парижъ, първата ми рабо
та бѣше да се осведомя за него, припомняйки си 
думитѣ на Гьоте: „Той е училъ, той може да нау
чи и насъ“. Разпитахъ приятелитѣ за него. Ма Вер
харнъ се струваш е, че може да си припомни една 
негова драма „В ълцитѣ“, играна въ социалистиче
ския „Theatre du pcuple“. Базалж етъ пъкъ  бѣше
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чулъ, че Роланъ е музикологъ и е написалъ една 
малка книга върху Бетовеиъ; въ каталога на дър- 
жавната библиотека азъ  намѣрихъ дузина творби 
върху старата и модерна музика, седемь или осемь 
драми, издадени все отъ  малки издатели или въ 
„Cahiers de la Quinzainc“. За да получа нѣкаква 
връзка, азъ  му изпратихъ най сетне една моя книга. 
Скоро се получи писмо, което ме канѣше да отида 
при него. Така се сложи началото на едно приятел
ство, моето, наредъ съ  онова съ  Фройдъ и Верхарнъ, 
стана едно отъ  най-плодоносиитѣ и въ нѣкой часове 
дори отъ  най-решаващитѣ въ живота ми.

Забележителиитѣ дни въ живота излжчватъ 
п о  голѣма свѣтлинз, отколкото обикновеяитѣ. Така 
азъ  си спомнямъ все още съ  изключителна яснота 
това първо посещение. Изкачихъ петь тѣсни иизги  
ти стълби на една невзрачна къ щ а близо до буле- 
вардъ Монпарнасъ. Още предъ вратата почувству- 
вахъ нѣкаква особена тишина; ш ум ъгь  иа буле
варда едвали се чуваше по силно отъ вѣтъра, кой
то си играеше съ дърветата на старата манастирска 
градина подъ прозореца. Ролапъ ми отвори и ме въве
де въ малка, отрупана чакъ до тавана съ  книги с т а я ; 
за пързи п ъть  погледнахъ въ неговитѣ забележ ител
но лъчисти сини очи, най яснитѣ и същ евременно най- 
добродушнитѣ чопѣшки очи, които съм ъ виждалъ 
иѣкога; очи, които въ време на разговора черпѣхл 
цвѣтъ и огънь отъ най-съкровеното чувство, по
тъмняващи въ скръбьта, ставащи по-дълбоки при 
размисляне, изпълнени съ блѣ съкъ  при възбуждение 
— едииственитѣ по рода си зеници между уморе- 
питѣ, леко зачервени отъ четене и недоспиване кле
пачи, крито грѣеха така прекрасно съ  една свойска 
и ощастливяваща свѣтлина. Разглеж дахъ малко пла 
хо фигурата му. Много писокъ и слабъ, той ходѣ- 
ше малко приведенъ, сякаш ъ нсизброимигѣ часове 
край писалищната маса бѣха привили врата му. Съ
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остроизрѣзанитѣ си черти и м н о го б л сд ен ъ ц вѣ тъ то й  
изглеждаше по скоро болнавъ. Говорѣше много тихо, 
защ ото изобщо щ адѣш е до крайность тѣлото си. Поч
ти никога не се разхождаше, ядѣш е малко, не пие
ше и избѣгваше всѣко тѣлесно пресилване. По-къс- 
но, обаче, трѣбваш е да разбера, каква огромна из
д р ъ ж л и в о с т  се крие въ това аскетично тѣло, как 
ва духовна работоспособност лежеш е задъ тази 
привидиа слабость. Часове наредъ той пишеше на 
малката си претрупана писмена маса, часове наредъ 
четѣш е зъ  леглото, не позволявайки на измореното 
си тѣло никога повече отъ петь шесть часа сънъ. 
Като единствена отмора му служеш е музиката ; той 
свирѣше прекрасно иа пиано съ  незабривимо нѣ- 
женъ ударъ и галейки така клавишитѣ, сякаш ъ 
искаше не да изтръгне, а да примами тоноветѣ изъ 
тѣхъ. Слуш алъ съм ъ въ най-тѣсенъ крж гъ М аксъ 
Регеръ, Бузони и Бруно Валтеръ, но никой виргу- 
озъ не е извиквалъ у мене до такава степень чув
ството на непосрѣдствено общуване съ любимия май- 
сторъ.

Знанията му бѣха толкова многостранни, че те 
караха да се засрамвашъ. Ж ивѣещ ъ въ действител
н о с т  само чрезъ четенето, той владѣеш е литера
турата, философията, историята и проблемитѣ на 
всички страни и времена. Познаваше всѣки тактъ  
въ музиката; дори и най отдалеченитѣ произведения 
на Галупи, Телеманъ и други музиканти отъ  шести 
или седми разредъ му бѣха добре познати. При 
това той взимаше пламенно участие въ всѣко с ъ 
битие на настоящето. С вѣтътъ се отразяваше като 
въ camera obscura въ тази монашески скромна килия. 
Като човѣкъ той се бѣш е наслаж давалъ на довѣ- 
рието на великаиитѣ на своето време, бѣш е госгъ 
въ кжщата на Взгнеръ, приятель на Ж оресъ и уче- 
викъ на Ренанъ; Толстой му бѣш е написалъ онова 
прочуто писмо, което, като човѣшка изповѣдь, заема 
достойно мѣстото си наредъ съ  литературното му
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дѣло. Т укъ азъ  доловихъ — а за мене то винаги 
е означавало чувство на щастие —  човѣчна и мо- 
рална издигнатость и вътреш на свобода безъ гор- 
дость, свобода, присъщ а на една силна душа. Още 
отъ пръвъ погледъ азъ  откриХъ въ неговото лице чо 
вѣка, който щ ѣш е да олицетвори въ решителния 
часъ европейската съвѣсть. По късно времето ми 
даде право. Заговорихме за „Ж анъ К ристсф ъ“. Ро- 
лапъ ми обясни, че съ  това си произведение се е 
опиталъ да изпълни единъ троенъ д ългъ  — бла
го д ар н о стта  си към ъ музиката, приобщаването си 
към ъ европейското единение и иризивъ за опомня
ме на европейскитѣ народи. Всички ние трѣбвало да 
лсйствуваме, всѣки съ  собствената си душа, соб
ственото си тѣло и на собствения си езикъ. Време 
било да бдимъ, и то все повече. Поради своята по- 
долна природа, силитѣ, тласкащи към ъ омраза, били 
по-дейни и по-нападателни отъ примирителнитѣ; 
освенъ това, задъ  тѣ хъ  се криели материални инте
реси, които били сами по себе си още по)безоглед- 
11и отъ  нашитѣ. Противоречието било очевидно, а 
борбата срещу него по-важна дори отъ  нашето из
куство. Почувствувахъ още по-вълнуващо скръбьта 
поради крѣхкостьта на земната структура и то 
у единъ човѣкъ, който съ  цѣлото си дѣло бѣ чс- 
ствувалъ само непреходностьта на изкуството. „Насъ, 
малцината, то може да теши, — ми отвърна той, 
— но то не може да стори шищо противъ действи
т е л н о с т т а /

Това стана презъ 1913 година и този бѣше 
първиятъ разговоръ, който ме накара да разбера, че 
е иашъ д ългъ  да не чакаме неподготвени и бездей- 
ни все по*вѣроятното избухване на една европейска 
война. Но въ решителния моментъ нищо не даде на 
Роланъ такова огромно и морално превъзходство 
нядъ другитѣ, както това, че той предварително бѣ
ше закалилъ душ ата си, макаръ и всрѣдъ болки.
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Може би и нне, въ нашия кръгъ , все пакъ бѣхме 
сторили нѣщо. Бѣхъ превелъ много творби, бѣхъ 
обърналъ внимание на писателитѣ иа нашитѣ съ се 
ди, бѣхъ  придружилъ презъ 1912 година Верхариъ 
при неговата обиколка изъ цѣла Германия, превър
нала се въ символично френско германско побрати
мяване: въ Хамбургъ се прегърнаха публично Вер
хариъ и Д емелъ, няй-голѣмиятъ френски и най го- 
лѣмиятъ иѣмски лирикъ. Бѣхъ спечелилъ Райнхардъ 
за новата драма на Верхариъ, и никога нашата съв- 
мѣстна работа отсамъ и оттзтъ къ  не е била по- 
сърдечна, по интензивна и по импулсивна. Въ нѣкои 
часове на ентусиазъмъ ние се отдавахме на заблу
дата, че сме посочили истинското и спасителното 
иа снѣта. Но свѣ тътъ  съвсемъ не се тревожеш е за 
подобни литературни манифестации; той следваше 
своя собственъ, лош ъ пъть. Въ сградата се чуваше 
нѣкое електрическо изпръщяване поради невидими 
търкания, и всѣки п ъ ть  изхвърчаше нова искра 
—  аферата на Забернъ, кризитѣ въ Албания, нѣкое 
неудачно интервю — все отдѣлни искри, но всѣка 
отъ  тѣхъ  можеше да възпламепи натрупания експло- 
зпвъ. Ние, въ Австрия, чувствувахме особено ясно, 
че се намираме въ самото сърдце на неспокойната 
зона. Въ 1910 година императоръ Францъ Йосифъ 
прехвърли осемдесетата си година. Превърналиятъ 
сс вече въ символъ старецъ не можеше да издър
жи още дълго време, и въ Австрия започна да се 
шири мистичното чувство, че следъ изчезването на 
неговата личность процеса на разкъсване хилядо- 
годишната монархия пѣма вече да може да се спре. 
В ътреш но натискътъ на народитѣ единъ върху 
другъ нарастваше все повече; външно Италия, Сл р- 
бйя и Румъния, а въ известенъ смисълъ и Германия 
чакаха да сн подѣлятъ империята. Балканската вой
на, презъ време на която Крупъ и Ш найдеръ- 
Крьозо изпробваха топовегѣ си върху „човѣшки 
материалъ“, както по-късно, въ испанската война,
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Германия и Италия своитѣ самолети, ни притегли 
още повече къмъ срѣдата на бързея. Плашехме се 
постоянно, но всѣки п ъ ть  си отдъхвахме о тн ово : 
„Този п ъть  не още. И дано не стане никога I*

Знае се отъ  опитъ, че е хиляди пъти  по лесно 
да се възстановятъ фактитѣ, отколкото да се пре
създаде душевната атмосфера. Последната намира 
отражението си не въ официалнитѣ събития, а по- 
скоро въ малки, лични случки, нѣкой отъ които 
бихъ искалъ да вмъкна тукъ. Искрено казано, по 
онова време азъ  не вѣрвахъ, че ще има война. Но 
на два пъти, така да се каже, я сънувахъ съ  от
ворени очи и се събудихъ съ  уплашена душа. Г1ър- 
виятъ случай бѣш е този съ „аферата Р ед л ъ “, която 
е малко позната, като всички важни задкулисни епи
зоди на историята,

Лично азъ  бѣхъ познавалъ много бѣгло този 
полковникъ Редлъ, героя на една отъ  най сложнитѣ 
шпионски драми. Той жнвѣеше въ същ ия кварталъ, 
само че една улица по-далечъ. Веднажъ моя прия 
тель, адвокатътъ Т , ме представи в ь  кафенето на 
този спокоеиъ и пушещ ъ съ  наслада пурата си 
госполинъ; отъ  тогава ние се поздравявахме. Но 
по късно азъ  открихъ, до каква степень ние сме 
заобиколени отъ тайни въ живота, и колко малко 
знаемъ за най близкитѣ си хора. Този полковникъ, 
който изглеждаше външно като благодуш еиъ и 
посрѣдственъ австрийски офицеръ, бѣш е довѣренъ 
човѣкъ на престолонаследника; нему бѣш е повѣ- 
ренъ единъ важенъ ресоръ — жа ръководи разузна
вателната служ ба въ войската и да парализира тази 
на противника. Ето ie бѣш е t е разбрало, че по вре
ме на кризата около Балканската война презъ 1912 
голина, когато Русия и Австрия мобилизираха една 
срещу друга, е билъ продаденъ най важниятъ таенъ 
документъ на австрийската войска, н р й н и я  настъиа- 
теленъ планъ. Ако войната бѣш е избухнала, това
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би причинило невиждана катастрофа, защ ото руситѣ 
знаеха предварително всѣки ходъ и всѣко такти
ческо движение на австрийската армия. Това преда 
телство предизвика страш на паника въ крж говетѣ 
на австрийския генераленъ щабъ. Тъй катополков- 
никъ Редлъ бѣше най-голѣмиятъ специалистъ. нему 
бѣ възложено да открие предателя, който трѣбваше 
да се търси въ най-тѣснитѣ и най висши кржгове. 
Безъ да осведоми генералния щ абъ и не довѣря- 
вайки особено иа сржчностьта на военнитѣ власти, 
— типиченъ примѣръ за ревнивата игра на взаимно 
прѣчене между различнитѣ ресори — Министер
ството на външнитѣ работи започна да разследва 
самостоятелно и заповѣда на полицията наредъ съ  
другитѣ мѣрки да отваря безогледно и всички пие 
ма отъ  чужбина, идващи „до поискване“.

Единъ день въ  нѣкакъвъ пощенски клонъ се 
получи писмо отъ руската погранична станция Под- 
волосчиска. Писмото бѣш е надписано „де поискване* 
и носѣше като шифръ думата „Балъ въ О перата“. 
Когато го отвориха, видѣха, че то не съдърж а ни
какво писмо, а само шесть или осемь нови австрий
ски банкноти отъ  по хиляда крони. Тази подозри
телна находка бѣ съобщ ена веднага на полицията, 
която даде нареждането, на гишето да застане единъ 
гаенъ агентъ, който дз арестува незабавно лицето, 
дошло да поиска това подозрително писмо.

За мигъ трагедията започна да става виснски- 
забавна. По обѣдъ се появи единъ господинъ и 
поиска писмото подъ означението „Балъ въ Опе
рата“. Чиновникътъ на гишето даде веднага скритъ 
предупредителенъ знакъ на детектива. Но послед- 
ниятъ тъкмо бѣ излѣзълъ  да пийне чаша вино, и 
когато се върна, можа само да се установи, че не- 
познатиятъ господинъ е наелъ фиакъръ и е зами- 
иалъ въ неизвестна посока. Скоро започна и вто- 
риятъ актъ  на виенската комедия. По онова време 
на фиакритѣ, тази модерна и елегантна двуколка,
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кочияш ътъ се смѣташ е за твърде знатна личность, 
за да мие собственоръчно колата си. Затова на 
всѣка пиаца сс намираше по единъ отъ така наре- 
чеиитѣ „миячи“, чиято задача бѣш е да храни ко- 
нетѣ и да мие колата. За щастие, този миячъ бѣше 
запомнилъ номера на фиакъра, който току-що бѣше 
миналъ отъ  т а м ъ ; следъ четвърть часъ бѣха вдиг
нати въ тревога всички полицейски служби — трѣб- 
взше да се намѣри фиакъра. Той описа господина, 
който отишелъ въ онова кафен? Кайзерхофъ, кжде- 
то винаги срещ ахъ полковникъ Редлъ. При това, въ 
колата се намѣри по нѣкаква щастлива случайность 
и джебното ножче, съ  което бѣше отворенъ онзи 
пликъ. Агентитѣ се втурнаха веднага въ кафене 
Кайзерхофъ. М ежду това, господинътъ, когото опи
саха, бѣше излѣзълъ отново. Но съ най-голѣма увѣ- 
реносгь келнсритѣ заявиха, че този човѣкъ не е 
никой другъ, а тѣхниятъ старъ и постоя ненъ гостъ 
полковникъ Редлъ, и че той току-що се върналь 
въ хотелъ Кломзеръ.

Агентътъ се вцепени на мѣстото си. Тайната 
бѣш е разкрита. Полковникъ Редлъ, нгщ-висшиять 
началникъ на шпионажа при австрийската армия, 
бѣш е същ евременно и платенъ агентъ на руския 
генераленъ щабъ. Той не бѣш е продавалъ само 
тайнитѣ и военнитѣ платове — изведнажъ стана 
ясно, защ о презъ последнитѣ години всички изпра
щани отъ  него въ Русия агенти биваха арестувани 
и осъждани. Започна бѣсно телефониране, докато 
най-сетне се добраха до Конрадъ фонъ Хьотцен- 
дорфъ, началника на австрийския генераленъ щабъ. 
Единъ очевидецъ на тази сцена ми разказа, че още 
следъ първитѣ думи Хьотцендорфъ побледиѣлъ 
като платно. Телефонътъ продължи да звъни и въ 
Хофбургъ, едно съвещание следваше друго. Какво 
да се направи сега? О гъ  своя страна полицията се 
бѣш е погрижила, щото полковникъ Редлъ да не 
може да избѣга. Когато той се тъкмѣш е отново да
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напусне хотела и даваше нѣкаква поржлка на иор- 
тнера, къмъ него се приближи неусѣтно единъ 
агентъ, показа му джебното ножче и попита учтиво :
— Д а ие би господияъ полковникътъ да е забра- 
вилъ това ножче въ ф иакъра? — Въ тази секунда 
Редлъ вече знаеше, че е изгубенъ. На кж дето и да 
се обърнѣше, той виждаше все добре познатитѣ 
лица на гайнитѣ агенти, които го наблюдаваха, а 
когато се върна въ хотела, въ стаята му го послед
ваха двама офицери и оставиха револверъ на ма
сата му. М ежду това, въ Хофбургъ бѣха решили i 
да ликвидират?» колкото може по-безшумно тази | I 
срамна за австрийската армия афера. Д вамата офи- ' 
цери останаха на постъ предъ стаята на Редлъ въ \v 
хотелъ Кломзеръ. Револзерниятъ изстрелъ се чу 
едва въ два чзса презъ нощьта.

На следния день въ вечернитѣ вестници се 
появи кратъкъ  некрологъ за многозаслужилия офи- 
церъ полковникъ Редлъ, който почииалъ внезапно.
Но въ разнищването иа тази афера бѣха вплетени 
твърде много лица, за да може тайната да бжде 
запазена. Постепенно бѣха узнати и подробности, 
които я разясниха и психологически. Безъ това да 
бжде известно на началницитѣ и приятелитѣ му, 
полковникъ Редлъ бѣше хомосексуалистъ и отъ 
години вече се намираше въ ржцетѣ на изнудвачи, 
които най сетне го бѣха тласнали към ъ това отчая
но срѣдство за спасение. Тръпки на уж асъ  разтър
сиха войската. Всички знаеха, че ако войната бѣш е 
избухнала, този единственъ човѣкъ щ ѣш е да по
губи живота на стотици хиляди хора, а монархията 
щ ѣш е да б/й де тласната отъ  него на самия рд»бъ 
ма пропастьта; едва въ  този мигъ ние въ Австрия 
разбрахме, колко близко сме били до Свѣтовната 
война още преди една година.

Това бѣше първиятъ пжть, когато почувству- 
вахъ уж асъ и въ самото си гърло. На другия день
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срещнахъ случайно Берта фонъ Кутнеръ, велико
лепната и благородна Касандра на нашето време. 
Аристократка отъ  едно отъ първитѣ семейства, тя 
още въ най-ранната си младость бѣш е видѣла ужа- 
ситѣ на войната отъ 1866 година наблизо около 
родовия си зам ъкъ въ Бохемия. Съ пламенностьта 
на една Флорансъ Найтингелъ, тя видѣ сега само 
една задача въ живота си : да попрѣчи за избухва
нето на втора война и изобщо на войната. Тя на
писа романа „Свалете орж ж ието!“, който имаше 
свѣтовенъ успѣхъ. Организираше и безброй паси- 
фистични събрания. Но триумфътъ на нейния жи
вотъ бѣш е този, че тя събуди съвѣстьта на Ал- 
ф редъ Нобелъ, откривателя иа динамита, и го 
склони да основе Нобеловата награда за миръ и 
международно сътрудничество, като възмездие за 
злото, причинено отъ неговия динамитъ. Тя се от
прави къмъ мене, извънъ себе си отъ  възбуж дение:
— Хората не разбиратъ какво ттава, извика тя 
съвсемъ високо посрѣдъ улицата. — Това е било 
вече война, а тѣ  сж скрили всичко огъ  насъ и сж 
го държали въ тайна! Защ о вие, младитѣ хора, не 
правите нищо ? Та то засѣга най-много в а с ъ ! Бра
нете се, обединете с е ! Не оставайте все насъ, нѣ- 
колкото стари жени, които никой вече ие сл у ш а!
— Разказахъ й, че отивамъ въ  П ариж ъ; може би 
наистина бихме могли да опитаме една обща мани
фестация. — Защ о само може-би? — настояваше 
тя. — Положението е по-лошо отъ  всѣкога, маши
ната е вече въ ходъ. Самъ разтревоженъ, азъ  я 
успокоихъ съ  мжка.

Но тъкмо въ Парижъ единъ втори, личенъ 
спизодъ трѣбваш е да ми напомни още по-ясно, кол
ко пророчески гледаше на бждещ ето старата жена, 
на която въ Виена гледаха съвсемъ несериозно. 
Това бѣш е малка случка, но която ми направи мно
го силно впечатление. П резъ пролѣтьта на 1914 го
дина азъ  бѣхъ отиш елъ заедно съ  една приятелка
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въ Туренъ, за да видя гроба на Леонардо да Вин- 
чи. Бѣхме скитали часове наредъ по приветливитѣ 
и слънчеви брѣгове на Лоара, затова вечерьта 
бѣхме много уморени. Бѣхме решили да отидемъ 
на кино въ малко заспалия градъ Туръ, къ дето  
преди това бѣхъ поднесълъ почитанията си на род- 
ната къ щ а на Балзакъ.

Влѣзохме въ едно малко кино въ предградия
та, не приличащо по нищо иа днешнитѣ дворци отъ 
стомана и стъкло. Намирахме се въ  малка, приго
дена за случая зала, пълна съ  работници, войници 
и продавачки, съ  истински народъ, който бъбрѣш е 
весело и издухваш е въ и безъ това задушния въз- 
д ухъ  сини облаци отъ Скаферлати и Капоралъ, 
въпрѣки че бѣш е забранено да се пуши. Най на- 
предъ на платното се прожектираха „Новини отъ 
цѣлия св ѣ тъ “. Състезание на лодки въ А нглия: 
хората бъбрѣха и се смѣеха. Воененъ парадъ въ 
Франция; и тукъ  хората не взеха особено участие. 
Като трета картина се появи „Кайзеръ Вилхелмъ 
посещава кайзеръ Францъ Йосифъ въ Виена“. Из- 
веднаж ъ видѣхъ на платното добре познатия ми 
перонъ на грозната виенска Западна гара съ  нѣ
колко полицаи, очакващи пристигането на влака. 
Последва сигналъ: стариягъ императоръ Францъ 
Йосифъ, който минаваше покрай почетната рота, за 
да посрещне своя гостъ. Когато стариятъ кайзеръ 
се появи на платното и тръгна напредъ малко при- 
веденъ и съ  слабо полюляваща се глава, хората отъ 
Т уръ започнаха да се см ѣятъ добродуш во на ста
рия господинъ съ  бѣлитѣ бакембарди. После на 
картината се показа влакътъ, първиятъ, вториятъ, 
третиятъ вагонъ. Вратата на салонъ-вагона се отво
ри, и отъ  тамъ излѣзе Вилхелмъ 11 съ  високо щ рък
нали мустаци и въ униформа на австрийски генералъ.

Въ момента, когато кайзеръ Вилхелмъ се поя
ви на платното, въ цѣлата тъмна зала започна спон-

16
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танно свиркане и тропане. Всичко викаше и свирѣ- 
ше, жени, м ъж е и деца се възмущ аваха така, ся
каш ъ нѣкой ги бѣш е обидилъ. Добродуш нитѣ жи
тели на Туръ, които знаеха за политиката и свѣта 
само онова, което стоеше въ вестницитѣ имъ, бѣха 
побѣснѣли само въ една минута. Уплашихъ се. Уп- 
лашихъ се до дъното на сърдцего си, защ ото ио- 
чувствувахъ, колко дълбоко трѣбва да е проникна
ла отрозата на водената отъ  години пропаганда 
на омраза, щомъ и тукъ , въ малкия провинциаленъ 
градъ, безобиднитѣ граждани и войници бѣха на
строени, до такава степеиь срещу кайзера и Герма
ния, че една бѣгла картина на платното бѣш е въ 
състояние да ги накара да избухнятъ. Бѣш е само 
една секунда, една единствена секунда. Щ омъ дой
доха други картини, всичко бѣше забравено. Хорага 
се смѣеха отъ  сърдце на въртящ ия се сега коми- 
чеяъ филмъ и отъ  удоволствие се удряха шумно 
по колѣната. Бѣш е само една секунда, но тя ми 
показа, колко лесно би било въ моменгь на сериоз
на криза народитѣ отсамъ и оттатъкъ  да б ъ д атъ  
насъскани едни срещ у други, въпрѣки всички опити 
за разбирателство и въпрѣки нашитѣ собствени 
старания.

Ц ѣлата ми вечерь бѣш е развалена. Не можахъ 
да спя. Ако това бѣш е станало въ Парижъ, то все 
пакъ щ ѣш е да ме разтревожи, но не и да ме по
търси до такава степень. Но това, че омразата бѣ
ше разяла дори дълбоката провинция и бѣш е про
никнала дълбоко въ  сърдцего нз наивния, доброду- 
шеиъ народъ, ме накара да потреперя. С ледъ н ѣ 
колко дни разказахъ случката на приятелитѣ си. 
Повечето отъ  тѣхъ  погледнаха на нея несериозно: 
— Колко много ние, французитѣ, се подигравахме 
на дебелата кралица Виктория, а две години по- 
късно имахме съю зъ  съ  Англия! Ти не познавашъ 
французитѣ, у които политиката пе отива много 
дълбоко. —  Само Роланъ погледна другояче на ста
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налото. — Колкото ио-паивенъ е единъ народъ, 
толкова по-лесно с да б ъ д е  увлѣчеиъ. Положение
то е лошо, откакъ бѣ избранъ Поанкаре. П ъ ту в а
нето му до Петерсбургъ нѣма да му достави у д о 
волствие. — Разговаряхме още дълго върху меж 
дународния социалистически конгресъ. който трѣб- 
ваше ла се състои презъ лѣтото въ Виена. Но и 
ту къ  Ролачъ бѣш е по-голѣмъ скептикъ отъ други- 
т ѣ : — Кой знае, колцина щ е удърж атъ , когато по 
стенитѣ б ъ д а т ъ  разлепени обявитѣ за обща моби
лизация ? Ж ивѣемъ въ време на масови емоции и 
масови хистерии. Още не мож емъ да знаемъ, какъ 
ще се разрази силата имъ въ  случай на война.

Но както вече кгззхъ , тѣзи моменти на загри
ж е н о с т  отлитаха като паяжина на вѣтъра. Вѣрно 
с, чс понѣкога помисляхме за война, но по същ ия 
начииъ, по който човѣкъ помисля понѣкога и за 
смъртьта — като нѣщо възможно, но вѣроягно още 
далечно. Парижъ бѣш е твърде хубавъ презъ ония 
дни, а ние твърде млади и щастливи. Още си спом- 
нямъ очарователната шега, измислена отъ  Ж ю лъ 
Роме.чъ — за да се осмѣе т. н. „prince des poetes“, 
трѣбваш е да се короняса единъ „prince des pcn- 
scurs“, единъ добъръ, но малко простичекъ човѣкъ, 
който се остави да б ъ д е  отведенъ търж ествено 
отъ  сгудептитѣ до статуята на Роденъ предъ Паи- 
тсона. А всчсрьта ние лудувахме като ученици на 
дадения народиченъ банкетъ. Д ърветата цъвтѣха, 
възд ухътъ  бѣш е лекъ  и сл ад ъ къ ; кой би могълъ 
да мисли за нѣщо така нсонредѣлеио предъ ли
цето на толкова, прелести? Приягелигѣ бѣха ста
нали по голѣми приятели, а към ъ тѣ х ъ  се бѣха 
присъединили и пови, и то въ една „неприятелска 
страна“. Градътъ бѣш е по безгриженъ отъ всѣкога, 
и въ собственото си безгрижие човѣкъ обичаше 
и неговото. Презъ тѣзи дни придружихъ Верхарнъ 
до Руанъ, къ д ето  той щѣше да изнесе сказка. Но- 
щемъ ние заставахме предъ катедралата, чиито вър
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хове блестѣха магически на лунната свѣтлина — 
нима тѣзи прекрасни чудеса принадлежаха само на 
едно „отечество* ? Не бѣха ли тѣ  на всички насъ ? 
Сбогувахме се на гарата въ Руанъ, на съ щ о то  мѣ- 
сто, к ъ д ето  две години по-късно една отъ  тѣзи 
толкова възпѣвани отъ  него машини щ ѣш е да го 
разкъса. Той ме прегърна. — На първи августъ  у 
мене въ „Caillou qui bique* I О бещ ахъ му, защото 
и безъ  това го посещ авахъ асѣка година въ лѣт- 
ната му къ щ а, за да превеждамъ р ъ к а  за р ъ к а  съ 
него последнитѣ му стихове. Защ о не и презъ тази 
година? Б езъ  всѣкаква загриженость, азъ  се сбо- 
гувахъ и съ  останалитѣ приятели, сбогувахъ се и 
съ  Парижъ — спокойно и несантимеитално сбогу
ване, както когато човѣкъ напуска за нѣколко сед
мици собствения си домъ. П ланътъ ми за следва- 
щ итѣ месеци бѣш е ясенъ. Усамотенъ н ѣ къ д е  на 
село, азъ  щ ѣхъ да продължа най-напредъ работата 
си върху Д остоевски (която щѣш е да излѣзе едва 
следъ петь години), и съ  това да завърш а книгата 
си „Тримата майстори“, която трѣбваш е да покаже 
една отъ  голѣмитѣ нации въ лицето на нейния най- 
голѣмъ романистъ. С ледъ това при Верхарнъ, а 
презъ зимата може-би отдавна планираното п ъ т у 
ване до Русия, за да създам ъ тамъ една група отъ 
привърженици на нашето духовно разбирателство. 
Всичко лежеш е гладко и ясно предъ погледа ми 
въ моята тридесеть и втора година; въ това л ъ ч е 
зарно лѣто свѣ тътъ  ми се предлагаше красивъ и 
смислснъ като прекрасенъ плодъ. И азъ  го оби- 
чахъ заради настоящ ето му и заради още повели- 
кото му бъдещ е.

Но ето че на 28 юний 1914 година въ С а
раево прозвуча онзи изстрелъ, който само въ една 
секунда щѣше* да разчупи на хиляди късове като 
глиненъ с ъ д ъ  свѣта на сигурностьта и на творче
ския разумъ, въ който бѣхме родени, възпитани и 
израствали.
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Онова лѣто на 1914 г. би ни останало неза
бравимо и безъ злата сждба, която донесе надъ 
европейската земя. Защ ото рѣдко бѣхъ  преживѣ- 
валъ лѣто, което да е по-разкошно, по-богато, и 
почти бихъ казалъ, по-лѣтно. Копринено синьо не
бето день следъ день, мекъ, но не зноенъ възду- 
хътъ, уханни и тоали ливадитѣ, тъмни и пълни го- 
рнтѣ въ своята млада зеленина; днесъ още, като 
изговоря думата лѣто, неволно мисля за ония лжче- 
зарни юлски дни, които прекарахъ тогава въ Ба- 
денъ при Виена. Бѣхъ  се оттеглилъ въ това малко, 
романтично градче, което Бетовенъ обичаше да си 
избира за лѣтуване, за да посветя тоя месецъ съ в 
семъ съсрѣдоточено на работа, а останалата часть 
отъ  лѣтото мислѣхъ да прекарамъ при Верхарнъ, 
моя почитанъ приятель, въ неговата полска кжща 
въ  Белгия. Въ Баденъ не е нуждно да излизатпъ 
о тъ  кжщи, за да се наслаждаваш ъ на пейзажа. Х у
бавата хълмиста гора се вмъква незабелязано м еж 
ду низкитѣ кжщи въ бидермайеровски стилъ, кои
то сж запазили простотата и прелестьта на Бето- 
веиовото време. Въ кафенета и ресторанти седиш ъ 
все на открито, можешъ, ако искашъ, да се смѣ- 
сишъ между веселата тълпа на лѣтовницитѣ, които 
държ атъ  корсо въ парка, или да се изгубиш ъ по 
самотнитѣ пжтища.

Ощ е въ навечерието на 29 юний, който день 
католическа Австрия празднува като Св. П етъръ и 
Павелъ, бѣха надошли много гости отъ  Виена. Въ 
свѣтли лѣтни дрехи, весела и безгрижна, сновѣше 
тълпата около музиката въ парка. Д еньтъ бѣш е 
мекъ, безоблачно се простираше небето надъ кло- 
неститѣ кестени, бѣш е истински день за щастие.
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За децата, за хората изобщо, идѣше скоро вакан
цията и тѣ  съ тоя пръвъ лѣтенъ праздниченъ день 
като че поемаха предварително цѣлото лѣто  съ  не
говия сладъкъ  въздухъ, неговата наситена зеленина 
и забравянето на всички грижи. Азъ седѣхъ на
страна отъ  тълпата въ парка и четѣхъ една книга 
— и днесъ още помня коя бѣш е: Д о лсто й  и Д о 
стоевски“ отъ  М ережковски — четѣхъ я внимателно 
и съ  напрежение. Но вѣ търътъ  между дърветата, 
чуруликането на птичкитѣ и музиката, която доли
таше отъ  парка, все бѣха въ моето съзнание, чу- 
вахъ ясно мелодиигѣ, безъ  това да ме смущава, 
защ ото нашето ухо е толкова способно да се на
гажда, че единъ постояненъ шумъ, едно шумящо 
поточе, грохота по улицата следъ нѣколко мига се 
нагзж датъ към ъ съзнанието и само неочаквано спи
ране въ ритъма ни кара да се вслушаме.

Така, азъ  неволно се спрѣхъ въ четенето си, 
когато музиката внезапно се прекъсна всрѣдъ 
такта. Не знасхъ какво парче се свири, усѣтихъ 
само, че музиката изведнажъ престана. Издигнахъ 
очи отъ книгата. И тълпата, която като една леко 
люляна, свѣтла маса се разхождаше между д ъ р ве
тата, като че ли се промѣни; и тя внезапно спрѣ 
въ своето движение нагоре-надолу. Нѣщ о трѣбва 
да се бѣш е случило. Станахъ и вияѣхъ, че музи- 
кантитѣ напущ атъ павилиончето. И това бѣш е 
странно, тъй като концертътъ траеше обикновено 
единъ часъ или повече. Нѣщо трѣбва да бѣ  при
чинило това рѣзко прекъсване. Като се прибли 
жихъ малко, забелязахъ, че хората се трупатъ въз
будени предъ павилиона около едно тъкмо залепено 
тамъ обявление. Бѣш е, както узнахъ следъ нѣколко 
минути, телеграмата, че Негово Императорско Висо
чество престолонаследникътъ Францъ Фердинандъ 
и неговата съпруга, които бѣха отишли на мане- 
вритѣ въ Босна, станали жертва на политическо 
убийство отъ  засада.
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Все повече хора се трупаха около обявлението. 
Единъ на другъ си предаваха неочакваното изве
стие. Обаче да призная: по лицата не можеше да 
се прочете никаква ожесточеноеть или стрѣсване. З а 
щото престолонаследникътъ не бѣш е никакъ обичанъ. 
Още отъ  най-ранното си детинство си спомнямъ 
за онзи другъ день, когато кронприицъ Рудолфъ, 
единствениятъ сииъ на императора, бѣ намѣренъ 
застрелянъ въ Майерлингъ. Тогава цѣлия грацъ бѣ 
възбуденъ, потресенъ, огромни маси се трупаха да 
видятъ тѣлото, по поразителенъ начинъ се проя
виха уплахата и съчувствието къмъ императора, че 
единствениятъ му синъ и наследникъ, на когото 
гледаха съ  най-голѣми надежди като на единъ на- 
предничавъ и човѣшки извънредно симпатиченъ чо
вѣкъ, бѣ загиналъ въ разцвѣта на живота си. На 
Францъ Фердинандъ напротивъ липсваше тъкно то 
ва, което въ Австрия е неизмѣримо важно за истин
ска популярность: лична приветливость, чаръ и об- 
щителиость. Често го бѣхъ наблюдавалъ въ теа
търа. Той седѣш е въ своята ложа, едъръ  и широ- 
коплещъ, съ студени, втренчени очи безъ да отпра
ви ни единъ приветливъ погледъ към ъ публиката 
или да насърдчи артиститѣ чрезъ искрено одобре
ние. Никога не го виждаха да се усмихва, никаква 
снимка не го показваше малко по-откритъ; нѣмаше 
чувство за музика, за хуморъ, а сл щ о  тъй  непри
ветливо поглеждаше неговата жена. Около двамата 
имаше нѣкакъвъ леденъ въздухъ, знаеше се, че нѣ- 
матъ никакви приятели, че императорътъ го нена
вижда отъ цѣлата си душа, понеже той не умѣе 
да прикрива тактично нетърпението си да стане вла- 
дѣтель. Моето почти мистично предчувствие, че отъ 
тоя човѣкъ, съ  шия на булдогъ и студени, непод
вижни очи, ще произлѣзе нѣкакво нещастие, не б ѣ 
ше следователно само мое лично, а разпространено 
между цѣлия народъ, и поради това известието за 
неговата смърть не извика дълбоко участие. Два
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часа по-късно не можеше да се забележи никакъвъ 
признакъ на истинска скръбь. Хората се разговаря
ха и смѣеха, късно вечерьта музика пакъ засвири 
изъ лркалитѣ. Имаше мнозина тоя день, които тай
но си отдъхнаха, че тоя наследникъ на стария импе- 
раторъ е премахиатъ въ полза иа много по-обича- 
ния младъ ерцхерцогъ Карлъ.

На следния день вестницитѣ издадоха, разбира 
се, подробни оекролози, и изразиха както подобава, 
възмущението отъ атентата. Нищо обаче не со
чеше, че това събитие ще се използува като поли
тическа акция срещ у Сърбия. За императорския 
домъ тая смърть засега създаде само една съ в 
семъ друга грижа - -  тази за церемонията на погре
бението. Споредъ ранга си като престолонаследникъ 
и особено понеже бѣше умрѣлъ при изпълнение иа 
службата си за монархията, мѣстото му бѣше, раз
бира се. въ гробницата иа Капуцинитѣ, истори
ческата гробница на. Хабсбургитѣ. Обаче Фравцъ 
Фердинзндъ се бѣ оженклъ, следъ дълги, ож есто
чени борби противъ императорското семейство, за 
една графиня Хотекъ, голѣма аристократка наисти
на, обаче съгласно тайнствения, вѣковенъ дома- 
шенъ законъ на Хабсбургитѣ тя не бѣш е равно
правни съ  него и ерцхерцогинитѣ запазваха при го- 
лѣмитѣ церемонии упорито своето първе ;ство спря
мо съпругата на престолонаследника, чиито деца 
нѣмаха право на наследство. Придворното високо- 
мѣрие се насочи дори и къмъ умрѣлата. К акъ? — 
Д а се погребе една графиня Хотекъ въ Хабсбург- 
ската императорска гробница? Не, това не бива да 
бжде. Започна стрсшна интрига; ерцхерцогинитѣ 
дигнаха буря предъ стария императоръ. Докато 
искаха офчциално отъ  народа дълбокъ трауръ, въ 
двореца враждитѣ се борѣха буйно и, както всѣ- 
кога, мъртвата излѣзе крива. Церемонимайсторитѣ 
изнамѣриха твърдението, че личното желание на 
покойния било, да бжде погребанъ въ  Артщетенъ,
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едно малко австрийско провинциално градче, и съ  
това псевдоблагоговѣйно оправдание можаха да се 
отърватъ  отъ публичното излагане на тѣлото, траур- 
ното шествие и всички свързани съ  това разправии. 
Ковчезитѣ на убититѣ се отнесоха безшумно въ 
Артщетенъ, дето ги погребаха. Виена, чиято голѣма 
ж аж да за зрелища бѣ  лишена отъ  единъ голѣмъ 
случай, започна вече да забравя трагичната случка. 
Въ края на краищата бѣха вече свикнали, чрезъ 
насилствената смърть на императрица Елисавета, на 
престолонаследника и чрезъ скандалното бѣгство на 
разни членове h i императорския домъ, съ  мисъльта, 
че стариятъ императоръ ще преживѣе самотенъ и 
непоколебимъ своята Танталова къщ а. Ощ е една 
две седмици, и името и образа на Францъ Ферди- 
нандъ щ ѣха да изчезнатъ завинаги въ историята. 

Обаче следъ приблизително една седмица из- 
веднажъ започнаха престрелки въ вестницитѣ, чие
то кресчеидо бѣш е много сжщевремено, за да бжде 
само случайно. Сръбското правителство бѣ обви
нено въ съучастие, загатна се, че Австрия не ще 
остави безъ  отмъщение убийството на — уж ъ  тол
кова обичния — престолонаследникъ. Ч овѣкъ не 
можеше да се освободи отъ  впечатлението, че се 
готви публицистично нѣкаква акция, обаче за война 
никой не мислѣше. Нито банкитѣ, нито търговскитѣ 
къщ и, нито частнитѣ лица не промѣниха своитѣ пла
нове. Какво ни засѣгаш е тая вѣчна престрелка съ  
Сърбия, произлѣзла, както всички знаеха, само по
ради нѣколко търговски договора за износъ на 
свинско месо ? Куфаритѣ ми бѣха приготвени, за да 
замина при Верхарнъ въ Белгия, работата ми вър- 
вѣше добре, какво общ о имаше съ  моя животъ 
мъртвия ерцхерцогъ въ неговия саркофагъ ? Лѣ- 
тото бѣш е хубаво и обещаваше да стане още по- 
хубаво ; всички гледахме безгрижно на свѣта. Спом- 
нямъ си, какъ въ последния день се разхож дахъ 
съ  единъ приятель презъ лозята край Баденъ и
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единъ старъ лозарь ни каза : „Такова лѣто като 
сега отдавна ие сме имали. Ако остане така, ще 
имаме вино каквото никога не сме имали. Щ е пом- 
нятъ хората това лѣто .“

Стариятъ човѣкъ въ  своята синя винарска 
блуза не знаеше каква страхотно истинска приказка 
бѣ  изрекълъ.

И въ  Ле Кокъ, малкото банско мѣсто близо 
до Остенде, дето искахъ да прекарамъ две седмици, 
преди да бжда, както всѣка година, гостъ въ 
малката лѣтна кжщ а на Верхариъ, царѣше сж щ ото 
безгрижие. Лѣтовницитѣ лежаха подъ своитѣ пъстри 
палатки по брѣга или се кж пѣха, децата пускаха 
хвърчила, предъ кафенетата младитѣ танцуваха. 
Всички нации се бѣха събрали тукъ , чуваше се 
особено много да се говори нѣмски, защ ото, както 
всѣка година, близката реинска область пращаше 
своитѣ лѣтни гости най-вече на белгийския брѣгъ. 
Единственото безпокойство идѣше отъ вестникарче- 
тата, които, за да засилятъ продажбата, крещѣха 
високо застрашителнитѣ заглавия на парижкитѣ 
вестници: „Австрия предизвиква Русия“, „Германия 
готви мобилизация". Виждаше се, какъ лицата на 
хората се помрачаватъ, когато купуваха вестници- 
тѣ, ала това траеше само една-две минути. Нали 
познавахме тия дипломатически конфликти отъ  го
дини, тѣ  винаги се изглаждаха блогополучно въ 
последния моментъ, преди да стане съвсемъ се
риозно. Защ о не и тоя пжть ? С ледъ половинъ часъ 
тия сж щ итѣ хора пакъ пляскаха весело изъ водата, 
хвърчилата се издигаха, чайкитѣ подхвръкваха, а 
слънцето се смѣеш е ясно и топло надъ мирната 
страна.

Обаче лош итѣ новини се трупаха и ставаха 
все по-застрашителни. Първо ултиматумътъ на Ав
стрия към ъ Сърбия, уклончивиятъ отговоръ на сж- 
щия, телеграми между монарситѣ и най после едва
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скриванитѣ мобилизации. Не ме сдърж аш е повече 
въ малкото отстранено мѣсто. Всѣки день отивахъ 
съ  електрическата желѣзница въ Остенде, за да 
б ъ д а  по близо до новииитѣ, които ставаха все по- 
лоши. Още се къпѣха хората, още бѣха пълни хо- 
телитѣ, още се тълпѣха по плажа бъбрещи, засмѣ- 
ии лѣтовници. Ала за пръвъ п ъ ть  между всичко 
това се вмъкна нѣщо ново. И зведнажъ се появиха 
белгийски войници, които иначе никога не се показ
ваха на плажа, картечници въ малки колички се 
докараха отъ впрегнати кучета — една особеность 
на белгийската войска.

С едѣхъ веднажъ съ  нѣколко белгийски прия
тели въ едно кафене, единъ младъ художникъ 
и поета Кромелинкъ. Бѣхме прекарали следобѣда 
при Д ж емсъ Енсоръ, най-великия модеренъ белгий
ски художникъ, единь много страненъ затворенъ 
пустинникъ, който се гордѣеше много повече съ  
лошитѣ дребни полки и валсове, които компонира- 
ше за военнитѣ музики, отколкото съ  своитѣ фанта
стични платна, нахвърлени въ блестящи багри. Бѣ
ше ни показалъ своитѣ произведения, всъщ ность 
много неохотно, защ ото го безпокоеше мисъльта, 
че нѣкой може да му откупи нѣкое отъ  тѣхъ. Не
говата мечта бѣше, както приятелитѣ съ  см ѣхъ ми 
разказаха, да може да ги продаде много скъпо, но 
същ евремено да ги задържи, понеже държ еш е с ъ 
що така алчно на паритѣ, както на всѣко отъ свои
тѣ  произведения. Всѣкога, когато дадѣш е нѣкое 
платно, биваше за два три дена отчаянъ. Тоя гениа- 
леиъ Харпагонъ ни развесели съ  своитѣ странности 
и когато край насъ мина една група войници съ  во 
зена' отъ  кучета картечница, единъ отъ масата ни 
стана и погали кучето, за голѣмъ ядъ на придру
жаващия офицеръ, който се страхуваше, че чрезъ 
тая милувка на воененъ обектъ би могло да се увре
ди достойнството на една военна институция. „За 
какво е това глупаво маршируване нагоре-надолу",
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изръмжа единъ отъ групата ни, другъ обаче възра
зи възбудено: „Трѣбва да се взематъ мѣрки. Го
вори се, че въ случай на война нѣмцитѣ ще искатъ 
да нахлуятъ презъ насъ.* „И зклю чено!“ казахъ азъ 
съ  най искрено убеждение, понеже въ стария свѣтъ 
още вѣрвахме въ свегостьта на договоритѣ. „Ако 
стане нѣщо и Франция и Германия се унищ ожатъ 
до последния човѣкъ, то вие белгийцитѣ ще си 
останете непокътнати.“ Обаче нашиятъ песимистъ 
не се убеди. Сигурио има причина, каза той, дето 
въ Белгия се взематъ такива мѣрки. Преди години 
още били подушили нѣкакъвъ таенъ планъ на гер
манския генераленъ щабъ, да се нахлуе презъ Б ел
гия въ случай на нападение върху Франция, въпрѣ
ки всички договори. Обаче и азъ  .не отстъпвахъ . 
Струваше ми се съвсемъ абсурдно, че, докато хи
ляди и хиляди нѣмци се наслаж даватъ ту къ  весело 
и безгрижно отъ  гостоприемството на тая малка, 
ненамѣсепа страна, нѣкаква армия да стои готова 
за нахлуване на границата. „Глупости!“ казахъ азъ. 
„Тукъ на тоя фенеръ бихте могли да ме обесите, 
ако германцитѣ наелѣзатъ въ Белгия.“ И днесъ още 
трѣбва да благодаря на приятелитѣ си, че не се за
ловиха за думитѣ ми.

Но после дойдоха най-последнитѣ критични 
юлски дни и всѣки часъ носѣше новина, която про
тиворечеше на предидущата — телеграми на кайзеръ 
Вилхелмъ до руския царь, на царя до кайзера, обя
вяването на война отъ  Австрия на Сърбия, убий
ството на Ж оресъ. Чувствувахме, че става сериозно. 
Единъ студенъ вѣтъръ  повѣ по брѣга и го измете. 
По хиляди хората напущаха хотелитѣ, влаковетѣ се 
вземаха съ  пристъпъ, дори и най-вѣрующитѣ поч
наха бързо да стѣ гатъ  куфаритѣ си. И азъ  си анга- 
жирахъ билетъ, щомъ се научихъ за обявяването 
на война между Австрия и Сърбия, и наистина вре
ме бѣше. Защ ото тоя Остенде-експресъ бѣш е по
следния, който тръгна отъ  Белгия за Германия.



ВОЙНАТА ВЪ 1914 г. 253

Стояхме по ходницитѣ възбудени и изпълнени съ  
нетърпение, всички говорѣха. Никой не можеше да 
седи спокойно или да чете, на всѣка гара се впу- 
щахме навънъ, за да получимъ прѣсни новини, из
пълнени съ  тайна надежда, че нѣкоя решителна 
ржка ще може още да дръпне назадъ освободената 
отъ  окови сждба. Все още не вѣрвахме въ войната 
И още по-малко въ нахлуване въ Белгия, не мо
жехме да го повѣрваме, понеже не искахме да вѣр- 
ваме въ такова безумие. Влакътъ постепенно се при
ближаваше към ъ границата, минахме Вервие, бел
гийската гранична гара. Нѣмски желѣзничари се 
качиха въ влака, следъ  десеть минути щѣхме да 
бждемъ на нѣмска земя.

Обаче на половината пжть към ъ Хербесталъ, 
първата нѣмска станция, влакътъ внезапно спрѣ 
всрѣдъ полето. Ние се втурнахме към ъ прозорцитѣ. 
Какво бѣ станало ? И въ тъмнината видѣхъ, че 
идатъ насреща ни единъ следъ другъ  товарни влако
ве, открити вагони, забулени съ  платнища, подъ 
които неясно ми се стори, че разпознавамъ формитѣ 
на орждия. С ърдцето ми спрѣ. Това трѣбва да е 
предниятъ маршъ на германската армия. Но може 
би, утеш авахъ се азъ, е само предпазна мѣрка, само 
заплаха съ  мобилизация, а не самата мобилизация. 
Въ часове на опасность волята, още веднаж ъ да 
се надѣваш ъ, става великански голѣма. Най-после 
се даде знака „Пжть свободенъ“, наш иятъ влакъ 
се раздвижи и влѣзе въ гара Хербесталъ. Азъ ско- 
чихъ долу да купя вестници и да науча нѣщо. 
Обаче гарата бѣш е заета отъ  войска. Когато по- 
искяхъ да влѣза въ чакалнята, предъ затворената 
врата стоеш е единъ строгъ бѣлобрадъ чиновникъ 
— никой не бивало да влиза въ гарата. Обаче вече 
бѣхъ  успѣлъ да чуя задъ  грижливо забуленитѣ 
стъкла на вратата леко подрънквано на саби и 
тракане на приклади. Никакво съмнение, страхотно 
Т<? реч? се извършващо, иѣмско нашествие ПЪ Бел-
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п-я противъ всички у ст а в ц  на международното пра- 
‘го. И зтръпналъ се качихъ пакъ въ влака и иродъл- 
жихъ пжтя си назадъ към ъ Австрия. Сега вече 
нѣмаше никакво съмнение: отивахъ право към ъ 

.войната.

На следната сутринь въ Австрия. На в :ѣ ка 
гара бѣха разлепени обявитѣ, които възвестяваха 
общата мобилизация. Влаковстѣ се пълнѣха съ  току 
що свикани новобранци, знамена се вѣеха, музика 
кънтѣш е, въ Виена нимѣрихъ цѣлия градъ въ опия
нение. П ървата уплаха отъ войната, кояго никой ме 
искаше, нито народитѣ, нито правителството, тая 
война, която се бѣ  изплъзнала изъ неержчнитѣ рж- 
це иа дипломатитѣ противъ собственото" имъ намѣ- 
ренне, докато още тѣ  само играеха и блъфнрзха 
съ  нея, сега се бѣ превърнала въ внезапенъ енту- 
сиазъмъ. По улицитѣ се образуваха шествия, мла 
дитѣ войници маршируваха триумфално, лицата имъ 
свѣтѣха, понеже около тѣ хъ  ликуваха, тѣ, дребнитѣ 
хорица на всѣкидневието, които досега никой ие 
бѣ  поглеждалъ, сега се чествуваха, знамена и ленти 
се развѣваха, музика се разнасяше.

Д а отдамъ честь иа истината, трѣбва да при
зная, че въ тоя подемъ на маситѣ имаше нѣщо ве
личаво, увлѣкателно и дори съблазнително, отъ  
което човѣкъ не можеше да убѣгне. Въпрѣки всич
ката ми омраза и отвращение отъ  войната, ие бихъ 
искалъ да съм ъ лишенъ отъ спомена за тия дни. 
Както никога досега, тия хиляди и стотици хиляди 
люде чувствуваха това, което по би трѣбвало да 
чувствуватъ въ м и ра: че сж свързани едипъ съ  
другъ, че еж  едно. Единъ градъ отъ два ми
лиона, една страна отъ почти петдесеть милиона 
сега чувствуваха, че нреживѣватъ задружно свѣ- 
товна история, единъ мигъ, кой го никога ие ще се 
върне и че всѣки е призованъ, да хвтрли своето 
нищожно азъ  въ тая нажежена маса, за да сс пре
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чисти тамъ отъ  всѣко себелюбие. Всички съсловни, 
езикови, класови и религиозни различия бѣха за тоя 
едничъкъ мигъ удавени отъ  бликналото чувство на 
братство. Чужди хора си заговаряха по улицата, 
хора, които години наредъ се бѣха отбѣгвали, си 
стискаха ржка, навсѣкжде се виждаха оживени ли
ца. Всѣки единъ преживѣваше иѣкакво повишение 
на своето азъ, не бѣш е вече по-раншния изолиранъ 
човѣкъ, а вглобенъ въ една маса. Той бѣш е нароаъ, 
а неговата личность, неговата иначе незабелязана 
личность бѣ добила смисълъ. Д ребниятъ [пощенски 
ч шовникъ, който иначе отъ  рано до късно презъ 
нощьта сортираше писма, все сортираше, непрекжс- 
нато сортираше отъ  понедѣлннкъ до ежбота, пи- 
сарьтъ, обущ арьтъ, тѣ  всичкитѣ имаха сега извед- 
нажъ нѣкаква иова, роиантична възможность въ 
своя животъ — можеха да станатъ герои, и всѣки, 
койго носѣше униформа, бѣ вече чествуванъ отъ 
женитѣ, и останалитѣ дома вече предварително го 
поздравяваха съ  това романтично име. Тѣ призна
ваха неведомата сила, която ги издигаше отъ тѣх- 
ното всѣкидневие; дори скръбьта на майкитѣ, стрз- 
х ътъ  иа женитѣ се срамуваха да проявятъ въ тия 
часове на първия приливъ своето все пакъ твърде 
естествено чувство. М оже би, въ това опиянение 
бѣ намѣсена и друга, по-дълбока тайнствена сила. 
Тъй мощно, тъй внезапно рукна тая вълна надъ хо
рата, че облѣ сѣ пѣна повръхностьта, увлѣче на
горе тъмнитѣ, несъзнателни праинстинкти и нагони 
на човѣка животно —  това, което Фройдъ, знаейки, 
наричаше „неохота към ъ културата“ — желанието, 
да се отскубнатъ веднажъ отъ буржоазния свѣтъ 
на законитѣ и параграфитѣ и да оставятъ да сс 
набѣснѣятъ иъреичнитѣ инстинкти на кръвьта. М о
же би, и тия тъмни сили имаха своя дѣ лъ  въ буй
ното опиянение, въ което се смѣсваш е всичко — 
алкохолъ и готовность за жертви, ж аж да за прик
лючения и чиста вѣра, старата магия на знамената
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и [патриотичнитѣ думи — това страшно, съ  думи 
едва описуемо опиянение на милиони, което за единъ 
даденъ мигъ даде на най голѣмия престжпникъ на 
нашето време буенъ, почти пленителенъ замахъ.

Днешното поколѣние, което е видѣло само из
бухването на втората свѣтовна война, се запитва, 
може би, защ о н и е  не преживѣхме това ? Защ о въ 
1939 г. не пламнаха маситѣ въ сжщ ото въодуш е- 
вение, както въ 1914 г. ? Защ о се подчиниха на зова 
само решено и сериозно, въ мълчание и фанатизъмъ ? 
Не се ли отнасяше до сжщото, всжщность и до мно
го повече, до по-свето, по висшо въ тая сегашна 
война, която бѣ  война на идеи, а не само война за 
граници и колонии?

О гговорътъ е простъ : защото свѣ тъ тъ  отъ 1939 
г. не разполагаше вече съ  толкова детски-наивна до- 
вѣрчивость като онази отъ  1914 г. Тогава народътъ 
вѣрваше, безъ да мисли, на своитѣ авторитети; ни
кой въ Австрия не би дръзналъ да помисли, че об- 
щопочитаниятъ бащ а на страната си, императоръ 
Францъ Йосифъ, би призовалъ презъ осемдесеть и 
четвъртата си година своя народъ към ъ борба, безъ 
най-крайна принуда, би изискалъ кървавата жертва, 
ако мирътъ на империята не бѣш е застраш енъ отъ 
зли, коварни, престжпни врагове. Нѣмцитѣ пъкъ б ѣ 
ха прочели телеграмитѣ на своя кайзеръ до руския 
царь, съ  които той се борѣше за мира ; почить предъ 
„Горнитѣ“, предъ министритѣ, дипломатитѣ и тѣх- 
ното усмотрение, тѣхната честность въодуш евява
ше още простосмъртнитѣ. Ако се стигна до война, 
то това можа да стане само противъ волята на соб- 
ствснитѣ имъ държ авници; тѣ  сами не можеха да 
иматъ никаква вина, никой въ цѣлата страна нѣм а
ше ни"най-малката вина. Значи оттатъкъ, въ друга 
страна трѣбва да са  престжпницитѣ, подстрекате- 
литѣ, ние посегнахме към ъ оржжие само за отбра
на, отбрана противъ единъ цодълъ, коваренъ не*
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приятель, който безъ  причина „нападна мирната 
Австрия и Германия. Въ 1939 г. обаче, тая почти ре
лигиозна вѣра въ честностьта или поне въ способ
н о с т т а  на собственото правителство бѣ изчезнала 
въ цѣла Европа Презираха дипломацията, откакъ 
съ  огорчение видѣха възмож ноститѣ за единъ тра- 
енъ м и р ъ ; народитѣ си спомняха твърде ясно, какъ 
безсрамно ги бѣха мамили съ обещания за разо р ъ ж а
ване и премахване на тайната дипломация. Всъщ ность 
въ 1939 г. никой отъ държ авниаигѣ не се ползуваше- 
съ почить, никой вѣрую щ ъ ие имъповѣряваш е своята 
съдба. Най дребничть уличенъ работникъ въ Фран
ция се подиграваше съ  Даладие, въ Англия бѣ из
чезнало — отъ М#>нхенъ часамъ — псѣко довѣряе 
въ далекогледството на Чемберленъ, въ Италия и 
Германия маситѣ гледаха изпълнени съ  страхъ на 
Мусолини и Х и тлеръ : на к ъ д е  ше ни закара ? Не 
можехме, наистина, да се противимъ, отнасяше се до 
отечеството, и войнвцитѣ взеха пушкитѣ, женитѣ 
оставиха децата сн да тръгнатъ, обаче не както нѣ- 
кога, съ  ненарушимата вѣра, че жертвата е неизбѣж- 
на. Подчиниха се, обаче не ликуваха. Отидоха на 
фронта, обаче не мечтаеха да б ъ д атъ  герои ; и н а 
родитѣ н отдѣлииягъ чувствуваха, че с ъ  жертва 
или на земна, политическа лудость или на нѣкаква 
непонятна и зла съдбозна сила.

А после — какво знаеха въ 1914 г., следъ 
почти половинъ вѣ къ  миръ, широкитѣ маси за вой 
ната? Тѣ не я познаваха, едва бѣха помислили за 
нея, за тѣ хъ  тя бѣш е легенда и тъкмо отдалече
н о с т т а  я бѣ  направила героична и романтичка. Тѣ 
все още я виждаха огъ  перспективата на учебни 
цитѣ и картинитѣ изъ музеитѣ: бслѣпителни конни 
атаки въ блестящи униформи, смъртоносния кур- 
ш умъ право въ сърдцето, цѣлиятъ ' походъ побе- 
денъ маршъ — „по Коледа сме си пакъ дома", ви
каха презъ августъ 1914 новобранцитѣ засмѣно на

17
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майкитѣ си. Кой изъ села и градове си спомняше 
още за истинската война ? Само нѣкой и другъ  ста- 
рецъ, който въ 1866 г. се бѣ  сражавалъ срещ у Пру
сия, сегашния съюзникъ, и каква бърза, безкръв
на, далечна война била тя, походъ само за три сед 
мици, безъ много жертви, свърш енъ, преди още чо
вѣкъ да е поелъ д ъ х ъ ! Н ѣкакъвъ бръзъ  излетъ въ 
романтичното; буйно, мжжествено приключение — 
така се рисуваше войната отъ  1914 г. въ въображ е
нието на простия човѣкъ, а младеж итѣ дори искре
но се боеха, че може да пропуснатъ чудно въз
будителното, тласкаха се поради това към ъ знаме
ната, ликуваха и пѣеха въ влаковетѣ, че отиватъ на 
касапница, трѣскаво течеше червената кървава въ л 
на презъ цѣлата империя. Поколѣнието отъ  1939 г. 
обаче познаваше войната, не се мамѣше вече, знае
ше, че не е романтична, а варварска, знаеше, че тя 
ще трае години и години, една ужасна педя време, 
знаеше, че войникътъ не се хвърля, накиченъ съ 
джбови листа и съ  ленти, срещу врага, но виси 
въш кавъ полум ъртъвъ отъ  ж аж да по седмици въ 
окопи и землянки, че може да бжде разкжсанъ и 
осакатенъ отъ  далечината, безъ да е видѣлъ нѣко- 
та врага съ  очитѣ си. Познавахме войната предва
рително, отъ  кината знаехме новитѣ сатанински 
унищ ожителни технически срѣдства, знаехме, че ги 
гантскитѣ танкове по пжтя си смачкватъ раненитѣ, 
а самолети разкж сватъ жени и деца въ леглата имъ, 
знаехме, че една свѣтовна война въ 1939 г., благо
дарение на своята бездуш на машинация, ще бжде 
хиляди пжти по подла, по-звѣрскз, по-безчовѣчна отъ 
всички по раншни войни на човѣчеството. Нито единъ 
отъ  поколѣнието отъ  1939 г. не вѣрваше въ една 
отъ  Бога желана справедливость на войната, дори 
и по-лош о: не вѣрвахме вече въ справедливостьта 
и трайностьта на мира, който трѣбва да се извоюва. 
Защ ото много ясно си спомняхме още за всички 
разочарования, които бѣ донесла последната: обед-
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няваие вмѣсто обогатяване, озлобение вмѣсто у с 
покоение, гладъ, обезценяване на паритѣ, бунтове, 
загуба на граж данската свобода, заробване отъ  д ъ р 
жавата, несигурность, която рушеше нервитѣ, недо- 
вѣрие на всички спроти всички.

Това създаде разликата. Войната отъ  1939 г. 
имаше духовенъ смисълъ, отнасяше се за свобо
дата. за съхранението на едно морално благо, а да 
сс боришъ за нѣкакъвъ смисълъ те прави твърдъ 
и решенъ. Войната отъ  1914 г. напротивъ не знаеше 
нищо за дейстеителноститѣ, служеш е само на н ѣ 
какъвъ блѣаъ, на мечтата за по добъръ, миролю- 
биаъ и справедливъ свѣтъ. А само блѣнътъ, не 
обаче и знанието, праву човѣка щастливъ. Затова 
отиваха, затова ликуваха тогава жертвитѣ, затова 
тичаха опиянени към ъ касапницата, увѣнчани съ 
цзѣтя и съ  джбови листа по шлемоветѣ, а ули
цитѣ ехтѣха и свѣтѣха като при праздненство.

Азъ самиятъ не се подадохъ на това внезап
но патриотично опиянение не отъ  нѣкаква трезве
н о с т  или ясновидство, но поради досегаш ната фор
ма на живота ми. Д ва дена преди това бѣхъ още 
въ „вражеска зем я“, и бѣхъ ималъ в ъ зм о ж н о ст  
да се убедя, че голѣмитѣ маси въ Белгия бѣха 
сащ о  тъй миролюбиви и спокойни, както нашитѣ 
собствени хора. Освенъ това, бѣхъ  живѣлъ много 
време космополитично, за ла мога изведнаж ъ да 
намразя единъ свѣтъ, който бѣш е толкова мой, 
както и отечеството ми. О тъ  години насамъ не вѣр- 
вахъ на политиката и тъкмо презъ последнитѣ го
дини бѣхъ обсА ж далъ въ безброй разговори съ  
м оитѣфренски и италиански приятели безсмислицата 
на една военна възм о ж н о ст . Така, бѣхъ до изве
стна степень ваксиниранъ съ  недовѣрие противъ 
заразата на пагриотичното въодушевение и, при- 
готвенъ както бѣхъ противъ първия пристжпъ на 
треска, останахъ решенъ, да не се разколебая въ
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своето убеждение за н еобходи м остта отъ  европей
ска едипность чрезъ една братска свада, докарана 
отъ  несръчни дипломати и брутални индустриалци 
на муниции.

Вътреш но бѣхъ  поради това сигурснъ като 
гражданинъ на свѣта. По-мъчно бѣш е обаче да на- 
мѣря като гражданинъ на една страна истинското 
си мѣсто. М акаръ че бѣхъ само на тридесеть и две 
години, нѣмахъ засега военни задължения, тъй 
като при всички прегледи бѣхъ  намиранъ все за 
нсгоденъ, на което азъ  още на времето си се бѣхъ 
радвалъ отъ  сърдце. Защ ото това отлагане ми спе
стяваше първо една година, прахосана въ глупава 
военна служба, 1второ, струваше ми се престъпенъ 
анзхронизъмъ, да б ъ д а  упражняванъ въ двадесе
тия вѣкъ да боравишъ съ  оръдия за убийство. 
Истинското държане за човѣкъ съ  моитѣ убе
ждения би било, презъ време на война да се обявк 
за .conscientious ab jector“, което въ Австрия (въ 
противополож ност на Англия) се заплашваше съ  
най-тежки наказания и изискваше истинска м ъче
ническа твърдость на душата. Обаче на моята на
тура — не се срамувамъ да призная това — не 
лежи героичното. М оето естествено държ ане въ 
всички опасни положения е било, да ги отбѣгвамъ 
и не само при тоя случай е трѣбвало съ  право да 
приема укора въ  нереш ителност, който въ единъ 
по-раншенъ вѣ къ  тъй често отправяха към ъ моя 
почитанъ учитель Еразъмъ Ротердамски. О гъ  друга 
страна, непоносимо бѣше въ такова едно време да 
чакашъ да те измъкнатъ отъ  твоя ъ г ъ л ъ  и да те 
захвърлятъ на нѣкое мѣсто, дето съвсемъ не под- 
хождаш ъ. Така се поозърнахъ за нѣкаква работа, 
дето все бихъ могълъ да върш а нѣщо, и обстоя
телството, че единъ отъ моитѣ приятели, виешъ 
офицеръ, работѣш е въ военния архивъ, ми даде 
в ъ зм о ж н о ст  да б ъ д а  назначенъ тамъ. Имаше да 
върш а библиотечна работа, при което бѣха отъ
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полза знанията ми на чужди езици, или да попра- 
вямъ стилистично съобщения, опрсдѣлени за пу
бликация, наистина не нѣкаква славна дейность, 
както доброволно признавамъ, но все пакъ една, 
която на мене лично се струваш е по-подходяща, 
отколкото да разпоря съ  щ икъ червата на нѣкой 
руски селянинъ. Важното за мене бѣше, че ми оста
ваше следъ тая уморителна служ ба време за опая 
друга служба, която ми бѣш е най-важиа въ тая 
война, а именно бждещ ето разбирателство.

По-тежко, отколкото като служба, се оказа 
моето мѣс.то вжтре въ моя приятелски кржжецъ. 
Нешколувани европейски, повечето отъ  нашитѣ 
поети живѣеха въ нѣмския крж гозоръ и мислѣха, 
чс най-добре върш атъ своя дѣлъ, като засилватъ 
възторга на маситѣ и подграждатъ мнимата кра
сота на войната съ  поетиченъ апелъ или научни 
идеологии. Почти всички нѣмски поети, начело съ  
Хауптманъ и Демелъ, се мислѣхя задължени, както 
въ прагермакско време, да въодуш евяватъ като 
барди борцитѣ съ  пѣсни и заклинания. Въ купове 
се изливаха стихове за война и победа, нуж да и 
смърть, писателитѣ се заклеваха тържествено, ни
кога да нѣматъ нѣкаква културна обшность съ 
французи или англичани, дори нѣщо повече: отри
чаха изведнажъ, че нѣкога е имало английска и 
френска култура. Всичко такова било иищожно й 
безъ  стойность въ сравнение съ  нѣмския нрзвъ, 
нѣмското изкуство и нѣмския харахтеръ. Още по- 
дзлечъ отиваха ученитѣ. Философитѣ не знаеха 
друга мждрость, освенъ да обявятъ войната за „сто 
манена баня“, която благотворно запазва силнтѣ иа 
народитѣ отъ  отпуснатость. Н аредъ съ  тѣ хъ  се 
явиха лѣкаритѣ, които тъй прекалено славѣха свои- 
тѣ  протези, че човѣкъ дори му се поискваше ла 
даде да му отрѣж атъ  крака, за да го замѣни съ  
изкуственъ, СвещсницитЬ о т ъ  всички вѣроизповѣ-

I у "
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дания сжщо не искаха дз останатъ назадъ и сжщо 
подеха пѣсеньта; понѣкога човѣкъ' можеше да по
мисли, че слуша да бѣснѣе нѣкаква орда оть  по- 
лудѣли, и все пакъ, тия мжже бѣха сжщитѣ, отъ 
чийто разумъ, чието изкуство, чисто човѣччо дър 
жане ние още преди мессцъ, пред» седмица сс 
възхищавахме.

Най поразителното въ това безумие бѣше, че 
повечето отъ  тия мжже бѣха честни. Повечето бѣха 
вече стари или тѣлесно негодни, за да служ атъ въ 
войската и мислѣха, че сж задължени да помог- 
натъ съ  нѣщо. Каквото бѣха създали, дълж аха на 
езика и на народа. Така искаха да служ атъ  иа свся 
народъ чрезъ езика и да му каж гтъ  това, което 
той самъ искаше да чуе, а именно, че правото въ 
тая борба е единствено на негова страна, че Гер
мания ше победи и неприятелитѣ ще бж датъ  по- 
зорно сразени. Тѣ ни най малко не подозираха, чс 
съ  това измѣнятъ истинската мисия на поета, да 
бжде закрилиикъ и бранитель на общ о човѣшкото 
у човѣка. Мнозина, наистина, скоро почувствуваха 
горчивия вкусъ па погнусата отъ  собственитѣ си 
слова, когато се размина омаята иа първия възторгъ. 
Обаче въ ония първи месеци най-много се слушаше 
който най буйно бѣснѣеш е, и така тѣ  пѣеха и крс- 
щ ѣха отсамъ и оттатъ къ  въ дивашки хоръ.

Най типичниятъ и най потресенъ случай на та 
къ въ  честенъ и сжщ евреаенно безумснъ екстазъ 
бѣш е за мене тоя на Еристъ Лисауеръ. Познавахъ 
го добре. Той пишеше малки, кжеи и твърди стихо
творения и бѣш е ш.-й добродушииятъ човѣкъ, какъв
то би могло да има Д несъ още си спомнямъ, какъ 
трѣбваш е да си прехапя устнитѣ, за ла скрия усмив 
сата си, когато той ме посети за пръвъ пжть. Бѣхъ 
си представялъ тоя лирикъ като строенъ, косте 
ливъ младеж ъ споредъ неговитѣ нѣмски, стегнати 
стихове, които търсѣха въ всичко най крайна пестс- 
ливость. В ь стаята ми обаче се вмъква сдио пъл
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ничко човѣче, дебело като буре, съ  добродушно 
лице надъ двойна гуша, разпѣнено отъ самодовол
ство и усърдие, препъващо се въ говора, и нищо 
не можеше да го спре, да не цитира и рецитира 
постоянно своитѣ стихове. Обаче съ  всичкитѣ му 
смѣшни страни човѣкъ не може да не го обикне, 
понеже бѣше сърдеченъ, добъръ  другарь, честеиъ 
и почти демонично отдаденъ на своето изкуство.

Той произлизаше отъ заможно германско се 
мейство, бѣше добилъ възпитанието си въ гимна
зията Фридрихъ Вилхелмъ въ Берлинъ и бѣш е най- 
прускиятъ или най пруски асимилираииятъ евреинъ, 
когото познавахъ. Не говорѣше никакъвъ другъ 
езикъ, никога не бѣш е излизалъ вънъ отъ Герма
ния, която бѣш е за него свѣтътъ, и колкото по- 
нѣмско бѣше нѣкое нѣщо, толкова повече го въоду
шевяваше. Й оркъ и Лю теръ и Щ айнъ бѣха него
витѣ герои, нѣмската освободителна война най лю 
бимата му тема, Бахъ неговиятъ музикаленъ богъ, 
той го свирѣше чудесно въпрѣки кж ситѣ си, дебе
ли и меки пръсти. Никой не познаваше по добре 
нѣмската лирика, никой не бѣш е по-влюбенъ, по- 
омагьосанъ въ нѣмския езикъ —  като много евреи, 
чиито семейства бѣха влѣзли по късно въ нѣмската 
култура, той повече вѣрваше въ Германия, откол
кото най-вѣруюшиятъ германецъ. Когато избухна 
войната, неговата първа работа бѣше, да се затече 
въ казармата, за да се запише доброволецъ. Мога 
да си представя смѣха на фелдфебелитѣ и ефрей- 
торитѣ, когато тая дебела маса се бѣ  изкачила лъх
тейки по стълбитѣ. Веднага го отпратиха. Л исаеуръ 
бѣ отчаянъ, но като другитѣ поиска да служи на 
Германия поне съ  поезия. За  него всичко, което пи
шеха нѣмскитѣ вестници и съобщ аваше нѣмскиятъ 
воененъ бюлетинъ, бѣш е чиста истина. Неговата 
страна бѣш е нападната отъ  най-лошиятъ престжп- 
иикъ, тъкмо какго бѣ инсцснирала това Вилхелм- 
щрасе, бѣш е онзи коваренъ лордъ Грей, англий-
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скиятъ министъръ на външнитѣ работи. Той даде 
изразъ на чувството, че Англия е главниятъ винов- 
никъ спрямо Германия и на тая война въ една „Пѣ- 
сень на омразата към ъ Англия“, едно стихотворе
ние — нѣмамъ го предъ себе си — което въ твър
ди, къ со  отмѣрени изразителни стихове въздигаше 
омразата среш у Англия до вѣчиата клетва, ла не 
се прости иа Англия никога нейното „престъпление“. 
За нещастие, скоро стана явно, колко лесно е да се 
работи c/ь  омраза — тоя тлъстъ , заслѣпенъ, дре- 
бенъ евреинъ превари Хитлеровия примѣръ. Стихо
творението падна като бомба въ муниционенъ ла- 
геръ. М оже би, никога нѣкое друго, нито дори 
„Стражата на Рейнъ* не се е разпространявало така 
бързо, както тая „Пѣсень на омразата противъ Ан
глия“. Кайзерътъ бѣ възхитен?, и даде на Лисауеръ 
ордена на Червения Орелъ, стихотворението се пре
печата въ всички вестници, учителитѣ го четѣха иа 
децата въ училищата, сфицеритѣ на войницитѣ, до
като всички го научиха наизуст?.. Но не стягаше 
това. М алкото стихотворение се компонира, разши
риха го въ хоръ, изпълняваха го въ театритѣ ; ме
ж ду седемдесеттѣ милиона нѣмци скоро нѣмаше 
нито единъ единственъ, който да ие го знае на- 
изустъ отъ първия редъ до последния, а скоро го 
запозна — наистина съ по-малко възторгъ — и цѣ- 
лиятъ соѣтъ. За една нощь Ернстъ Л исауеръ спе
чели най-пламенната слава, която нѣкой поетъ бѣ 
придобилъ въ тая война, слава, наистина, която по
сле го парѣше като ризата на Деянира. Защ ото едва 
се свърш и войната, търговцитѣ пакъ затърсиха да 
търгуватъ , а политицитѣ се м ъчеха честно да по- 
стигнатъ разбирателство, и се направи всичко, за 
да се отрече това стихотворение, което искаше вѣч- 
на вражда към ъ  Англия. За да свалятъ вината отъ  
себе си, приковаха на позорния стълбъ  бедния 
Лисауеръ като единствен?, виновникъ за безумната 
истерия на омразата, която въ д ей стви тел н о ст  всич
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ки до последния презъ 1914 г. сподѣляха. Въ 1919 г. 
всички остентативно се отвръщ аха отъ  тогова, ко 
гото въ 1914 бѣха чествували. Вестницитѣ не печата
ха вече неговитѣ стихотворения, когато се появѣ- 
ше между другаритѣ, настъпваш е смутено мълча
ние. О тъ Германия, към ъ която бѣ привързанъ съ  
всѣка клетка на своето сърдце, изоставениятъ бѣ 
прогоиенъ отъ Хитлеръ и умрѣ забравенъ, трагич- 
на жертва на това едничко стихотворение, което го 
бѣ издигнало толкова високо, за да го разбие тол
кова дълбоко.

Като Л исауеръ бѣха всички. Тѣ чувствуваха 
честно и мислѣха, че постъпватъ честно, тия поети и 
професори, тия внезапни патриоти. Не отричамъ то
ва. Обаче следъ  най-късо време стана ясно, каква 
страшна пакость бѣха направили тѣ  съ  своята про
славя на войната и съ  своитѣ оргии на омраза. 
Вь 1914 г. всички народи и безъ това се на
мираха въ нѣкакво състояние на свръхраздразни- 
телность; и най лош иятъ слухъ се превръщаше 
веднага въ истина, най абсурдната клевета се вѣр- 
ваше. По дузини хората се кълнѣха, че с ъ  виждали 
съ собственитѣ си очи, само предъ избухването на 
войната, натоварени съ  злато автомобили да оти- 
ватъ отъ  Франция към ъ Русия; приказкитѣ за из- 
болснитѣ очи и отрѣзаиитѣ ръце, които при всѣка 
война се явяваха бързо още на третия или четвър
тия день, пълнѣха вестницитѣ. Ахъ, всички тия, 
които разнасяха тия лъжи, не знаеха, че техниката, 
да се обвинява неприятелския войникъ въ всѣка 
жестокость, принадлежи съ щ о  тъй към ъ военния 
материалъ, както мунициитѣ и самолетитѣ, и че 
при всѣка пойна тѣ  се изваж датъ редовно веднага, 
презъ първитѣ дни, о тъ  складоветѣ. Войната не 
може да се съгласува съ  разумъ и сп раведливост. 
Тя се нуждае отъ  повишено състояние на чувство
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то, отъ еятусиазъм ъ за собствената кауза и омраз а 
към ъ противника.

Присжщо на човѣш ката природа е, силнитѣ 
чувства да не се продълж аватъ безкрайно, нито въ 
отдѣлния индивидъ, нито у народа, и това се знае 
отъ  военната организация. Затова тя се нуж дае отъ 
изкуствено насъскване, отъ  възбуда и тая служ ба 
трѣбваш е да върш атъ, съ  чиста или нечиста съвѣсть, 
честно или отъ рутина, интелектуалцитѣ, поетитѣ, 
писателитѣ, журналиститѣ. Тѣ трѣбваш е да биягъ 
барабана на омразата и тѣ го биеха силно, докато 
иа всѣки незаинтересуванъ писнаха уш итѣ и изтръп
на сърдцето. Покорно служ еха тѣ всички, въ Гер
мания, въ Франция, въ Италия, въ Русия, въ Белгия 
на „военната пропаганда“ и съ  това на масовото 
безумие, на масовата ненависть, вмѣсто да се бо- 
рятъ противъ войната.

Последицитѣ бѣха опустошителни. Тогава, ко
гато пропагандата още ие се бѣш е изхабила въ 
мира, народитѣ смѣтаха всичко, което се печата, 
въпрѣки хилядократнитѣ разочарования, за вѣрно. 
И така се превърна чистиятъ, хубавъ  ентусиазъмъ 
на първитѣ дни малко по малко въ оргия на най- 
грознитѣ и най глупави чувства. Борѣха се срещу 
Франция и Англия въ Виена и Берлинъ по Ринга и 
по Фридрихщрасе, което бѣш е значително по удоб- 
ио. Френскитѣ, английскитѣ надписи по магазинитѣ 
трѣбваш е да изчезнатъ, дори манастирътъ на „Ан- 
гелскитѣ деви“ трѣбваше да промѣни името си, тъй 
като народътъ се вълнуваше, безъ  да подозира, че 
„ангелски“ произлиза отъ ангели, а ие отъ  англо
саксонски. По пликоветѣ за писма почтенитѣ люде 
лепѣха марки или сЛагаха печати съ  надписъ „Го- 
гподь да накаже Англия“, дамитѣ отъ  обществото 
се кълнѣха (и пишеха изъ вестници и списания), че 
никога вече презъ живота еи нѣма да продуматъ 
нито една френска дума, Шексгшръ бѣ прого- 
ненъ отъ  иѣмскитѣ театри, М оцартъ и Bar-
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неръ отъ френгкитѣ и английски концертни зали, 
иѣмскитѣ професори заявиха, че Дайте билъ гер- 
манецъ, френскитѣ, че Бетовенъ билъ белгиецъ, 
безъ колебание се реквизираха културни блага отъ  
веприятелекитѣ страни, сякаш ъ бѣха жито или руда. 
Не стига че всѣки день хиляди мирни граждани иа 
тия страни се избиваха взаимно по фронтоветѣ, ио 
далеко въ тича хулѣ5ся и оплюваха взаимно вели- 
китѣ покойници иа неприятелскитѣ страни, които 
вече отъ стотици години лежеха въ своитѣ гро
бове. Заблудата на духоветѣ ставаше все по-аб- 
сурдна. Готвачката, която никога не бѣ излизала 
отъ  своя градъ и отъ  ученическитѣ си години не 
бѣ  вземала атласъ въ р ъката си, вѣпваше, че Ав
стрия не може да живѣе безъ „Санджака“, файтон- 
дж иигѣ по улицата спорѣхз, какво обезщетение ще 
се наложи на Австрия, дали петдесеть милиарда или 
сто, безъ да знаятъ колко е единъ милиардъ. Ни
кой градъ, никоя група не останаха пощадени отъ 
тая страхотия истерия. Сзегценицитѣ проповѣдваха 
отъ  олтарчтѣ, социалдемократитѣ, които само преди 
единъ месецъ клеймѣха милитаризъма като кай го- 
лѣмо престъпление, сега дигаха ш умъ повече отъ  
лругитѣ, за да не б ъ д а т ъ  смѣтани, споредъ думитѣ 
на кайзеръ Зилхелмъ, за .безотечествени“. Това бѣ 
h e  война на едно поколѣние, което не подозираше 
нищо, и тъкмо непохабеното довѣрие на кародитѣ 
въ  едностранната сп раведли вост на тѣхната кауза 
стана най голѣмата о п асн о ст .

Презъ тия плрви военни седмипи въ 1914 г. 
постепенно стана невъзможно, да се води съ  нѣкого 
рязуменъ разговоръ. Най миролюбивитѣ, нзй-добро- 
дущ нитѣ бѣха като пияни отъ кървавитѣ пари. Прия
тели, които бѣхъ знаялъ като решителни индиви
дуалисти. за една нощь се бѣха превърнали въ ф а
натични патриоти, а отъ  патриоти въ ненаситни 
анексионисти. Всѣки разговоръ свършваше съ  глу
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пави фрази, като : „Който не може да мрази, не мо
же истински да обича“, или съ  груби подозрения. 
Другари, съ  които отъ години не бѣхъ се каралъ, 
ме обвиняваха грубо, че не съм ъ билъ вече австри- 
ецъ, трѣбвало да отида въ Франция или Белгия. Д а, 
тѣ  дори загатваха предпазливо, че възгледи, като, 
напримѣръ, че войната била престъпление, трѣбвало 
всъщ ность да се донесатъ на властитѣ, защ ото „по- 
раж енцитѣ“ — хубавата дума току що бѣ  измисле
на въ Франция — били най-голѣмитѣ престъпници 
спрямо отечеството.

Тогава ми остана само едно: да се свия въ 
себе си и да мълча, докато другаритѣ буйствуватъ 
въ треска и бѣснѣятъ. Не бѣш е лесно. Защ ото да 
живѣеш ъ дори въ изгнание — узнахъ това доста- 
тъчно — не тъй  тежко, както да ж ивѣеш ъ самъ 
въ отечеството си. Въ Виена се отчуждихъ отъ 
старигѣ си приятели, да търся нови не бѣш е сега 
време. Единствено съ  Райнеръ Мария Рилке имахъ 
понѣкога по нѣкой разговорь на задушевно разби
ране. Удаде се, да го извикаме на служ ба въ на
шия отстраненъ воененъ архивъ, пооеже той би 
билъ най-невъзможниятъ войникъ съ своитѣ свръх- 
изтънчени нерви, поради които се чувствуваше фи
зически зле отъ  всѣка нечистотия, мирисъ и шумъ. 
Неволно се усмихвамъ, като си го представя съ  
униформа. Единъ день се почука на вратата ми. Нѣ
какъвъ  войникъ стоеш е колебливо тгмъ. Въ след
ния мигъ се уплаш ихъ: Рилке, Райнеръ Мария Рил
ке, преоблѣченъ като воененъ. Изглеждаш е тъй тро
гателно несржченъ, душ енъ отъ яката си, смутенъ 
отъ  мисъльта, че е длъхгенъ да отдава честь иа 
всѣки офицеръ, като тропва при това съ  ботуш итѣ 
си. И понеже въ своята магическа принуда къмъ 
съвърш енство искаше да изпълнява и тия безсмис
лени формалности на устава, намираше се въ нѣ- 
какво състояние на постоянно смущение. „М разплъ 
съмъ, каза той съ  своя тихъ гласъ, „още отъ все-
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ното училище това облѣкло. Мислѣхъ, че завинаги 
съм ъ се отървалъ отъ  него. А сега пакъ, когато 
съм ъ почти четиридесетгодиш енъ!“ За щастие, на- 
мѣриха се услужливи ржце, за да му помогнатъ, и 
скоро го уволниха, благодарение на медицинския 
прегледъ. Дойде още веднаж ъ да се сбогува — 
вече цивиленъ — влѣзе въ стаята ми тихо, сякаш ъ 
довѣянъ отъ нѣкакъвъ вѣтъръ, и искаше да ми 
благодари още веднажъ, понеже се бѣхъ опиталъ 
чрезъ Роменъ Роланъ да спася конфискуванитѣ му 
въ Парижъ книги. За пръвъ пжть ми се видѣ, че 
нс изглежда младъ, като че ли постоянната мисъль 
за уж аситѣ го бѣ вече изтощила. „Въ чужбина“, 
каза той, „да би могло да се замине за чужбина. 
Войната е нѣкакъвъ затворъ.“ После си отиде. П акъ 
останахъ самъ.

С ледъ нѣколко седмици се преселихъ, решенъ 
да избѣгна тая опасна масова психоза, въ едно пред
градие почти на полето, за да почна всрѣдъ война
та моята лична война — борбата противъ измѣната 
на разума спрямо актуалиата масова страсть.



БОРБАТА ЗА ДУХОВМО БРАТСТВО

Само по себе си оттеглянето отъ  свѣта не ми 
помогна никавъ. Атмосферата остана в :е  така теж 
ка И тъкмо поради това ми стана ясно, че само 
пасивно държане, само неучастие въ тия страшни 
хули среш у неприятеля не е достатъчно. Въ края 
на краищата бѣхъ писатель, имахъ словото и съ 
това дълга, да дамъ изразъ на убежденията си, до
колкото бѣ възможно въ времето на цензурата. 
Нзписахъ една статия, озаглавена „Къмъ приятели- 
тѣ  въ чужди страни“, кждето, отклонявайки се р ѣ з
ко отъ  ф т ф а р и т ѣ  на другитѣ, правѣхь признание
то, че ще остана вѣренъ на всички приятели въ 
чужбина, макаръ и сега да не с възможна никаква 
връзка, за да заработя при първа възмож яость 
заедно съ тѣ х ъ  за изграждането иа една европей
ска култура. Изпрлтихъ я на най-четения нѣмски 
весгникъ. За моя изненада, „Берлинеръ Т агеблатъ“ 
не се забави да я напечата неосакатена. Само едно 
едничко изречение — „на когото и да се падне по 
бедата“ — стана жертва на цензурата, понеже то
гава ие бѣш е позволено дори и най-слабото съ м 
нение, че Германия ще излѣзе победителка отъ тая 
война. Но и безъ това ограничение статията ми 
докара нѣколко възмутени писма отъ  свръхпзтрио- 
т и ; не разбирали, какъ въ такъвъ  единъ часъ чо
вѣкъ можелъ да има нѣщо общо съ  тия подли 
противници. Това нс ме оскърби много. Презъ цѣ- 
лня си животъ никога не съм ъ ималъ намѣрсние, 
да обръщ амъ други към ъ моето убеждение. Д о 
статъчно ми бѣше да го заявя и то да го заявя 
видимо.

Следъ две седмици, азъ  почти бѣхъ забравилъ 
статията си, получихъ едно писмо, снабдено съ
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швейцарска марка и украсено съ  печата на цензу
рата, което по добре известния на мене почеркъ поз- 
нахъ че е отъ  р ъката на Роменъ Роланъ. Той трѣб
ва да бѣ челъ статията ми, понеше пишеше: „Не, 
никога ие ще напусна приятелитѣ си.“ Разбрахъ 
веднага, че нѣколкото реда искаха да направятъ 
опита, дали е възможно да се влѣзв презъ войната 
въ писмена връзка съ единъ австрийски приятель. 
Отговорихъ му веднага О тъ тогава си пишехме 
редозно и тач кореспонденция продължи повече 
отъ  двадесеть и петь години, докато втората война 
— по бруталиа огъ  първата — прекъсна всѣка 
връзка между различнитѣ страни.

Това писмо бѣ единъ отъ нзй щ астлизитѣ мо
менти въ живота м и : като бѣлъ гъ л ъ б ъ  дойде то 
отъ ковчега иа ревналия, тропощъ и бѣснѣещ ъ жи
вотински свѣтъ. Вече не се чувствувахъ саяъ , бѣхъ 
свързанъ съ  хора, които мпелѣха като мене. По- 
чувствувахъ се засиленъ чрезъ Ролановото духовно 
величие. Защ ото знаехъ презъ границитѣ, какъ чуд- 
но проявява той своята човѣчность Той бѣ намѣ- 
рялъ единствения правъ пъть, който п оетьтъ  въ 
такива времена трѣбва да хване — да не участву
ва въ разрухата и убийството, а да б ъ д е  деепъ, 
следвайки великия примѣръ на Уолтъ Уитманъ, въ 
дѣлото на помощь и човѣчность. Той живѣеше въ 
Швейцария и бѣ освободенъ поради слабо здраве 
отъ всѣка военна служба. При избухването на вой 
ната се намиралъ въ Ж енева, веднага се поставилъ 
на разположение на „Червения К ръстъ“ и зарабо- 
тилъ тамъ въ препълненитѣ помѣщения день следъ 
день за това величаво дѣло, на което по късно се 
опнтахъ да изразя публична б лаго дар н о ст  въ ста
тията си „Сърдцето на Европа“. Следъ кръвопро- 
литнитѣ битки презъ първитѣ седмици всѣка връз
ка бѣ  прекъсната; въ всички страни хората не 
знаеха, дали тѣхниятъ синъ, братъ или бащ а не е 
падналъ, изчезналъ или плененъ, не знаеха, к ъ д е
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да питатъ, защ ото отъ „врага“ не можеха да очак- 
ватъ известие. Тогава Червениятъ К ръстъ пое з а 
дачата, всрѣдъ уж аса и жестокоститѣ, да отнеме 
на хората поне иай-лютата мжка, страшната неси- 
гурность за сж дбата на скжпи хора, като препра
ща писмата на пленницитѣ въ родината имъ. О гъ 
десетки години подготвената организация не бѣ 
очаквала наистина такива размѣри и милионни чи
сла, всѣки день, дори всѣки часъ трѣбваш е да се 
увеличи броятъ на доброволнитѣ помагачи, защ ото 
всѣки часъ мжчително очакване означаваше за близ- 
китѣ вѣчность. Въ края на декемврий 1914 бѣха 
вече натрупани тридесеть хиляди писма, въ музея 
Ратъ  въ Ж енена се бѣха събрали хиляда и двесте 
души, за да се справятъ съ  всѣкидневната поща и 
да й отговарятъ. М ежду тѣхъ  работѣше, вмѣсто да 
върши егоистично своята собствена работа, и най- 
човѣчниятъ между поетитѣ, Роменъ Роланъ.

Но той не бѣ забравилъ и другия свой дългъ, 
дълга на художника, да изрази своето убеждение, 
дори и срещ у съпротивата на своята страна и не
доволството на цѣлия воюващъ свѣтъ. Ощ е презъ 
есеньта 1914 г., когато повечето писатели се над- 
викваха въ омраза и единъ другъ се хулѣха и ха- 
пѣха, той написа оная забележителна изповѣдь 
„Au-dessus de la mel£e“, въ  която се борѣш е про- 
тивъ духовната омраза между народитѣ и изисква
ше отъ  художника справедливость и човѣчность 
дори и всрѣдъ войната — статия, която в ъ зб у д и , 
мненията като никоя друга въ онова време и по- 
влѣче следъ себе си цѣла литература отъ  за и 
противъ.

Защ ото въ това се състоеш е благотворната раз
лика на първата свѣтовиа война отъ  в то р ата : сло
вото имаше още сила, не бѣш е още смазано отъ  ор 
ганизираната лъжа, отъ  „пропагандата“, хората още се 
вслушваха въ писаното слово, чакаха го. Д окато въ 
1939 г. нито една единствена манифестация на нѣ-
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кой поетъ не даде, нито въ добъръ, нито въ  лошъ 
смисълъ, нито най-малкото въздействие, докато и до 
днесъ никоя книга, никоя брошура, никоя статия, 
никое стихотворение не докосна вжтрсшно маситѣ 
и не ги повлия въ тѣхния начинъ да мислятъ, м о
жаха въ 1914 г. четиринадесеттѣ реда на оная „Пѣ- 
сень на ненавистьта“ на Лисауеръ, глупавата мани
фестация на „93 нѣмски интелектуалци“, а отъ д р у 
га страна една статия отъ осемь страници като Р о
менъ Ролановата „Au-dessus de la m elee“ или единъ 
романъ като „О гъньтъ“ отъ  Барбюсъ да станатъ 
събития. М оралната съвѣсть на свѣта още не бѣше 
така преуморена и изцедена като днесъ, тя реаги
раше буйно на всѣка явна лъжа, на всѣко наруш е
ние на международното право и хуманностьта съ  
всичката сила на едно вѣковно убеждение. Едно 
правово нарушение, като нахлуването на Германия 
въ неутралната Белгия, което днесъ, откакъ Хит- 
леръ въздигна лъж ата до нѣщо естествено и анти- 
хуманностьта до законъ, едвали би се укорило се
риозно, можеше тогава да развълнува свѣта отъ 
единия му край до другия. Застрелването на болно- 
гледачката Кавелъ, торпедирането на „Лузитания“ 
станаха за Германия по-фатални, отколкото едно из
губено сражение, благодарение на проявата на уни
версално морално възмущение. За поета, за писате
ля не бѣш е поради това съвсемъ безъ изгледи, да 
говори пб онова време, тъй като ухото и душ ата 
още не бѣха удавени отъ  непрестанно бъбреш итѣ 
вълни иа радиото; напротизъ, спонтанната манифе
стация на единъ голѣмъ поетъ упражняваше хиля
ди пжти по силно въздействие отъ  всички официал
ни речи на държавницитѣ, защ ото се знаеше, че так 
тически и политечски сж нагодени за даденъ часъ 
и въ най добрия случай съ държ атъ  само половина
та истина. И въ това довѣрие към ъ поета, като 
към ъ най добрия гражданинъ съ най-чиститѣ мисли

18
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се криеше още безкрайно много довѣрчивость на 
онова, по-късно толкова разочаровано поколѣние. 
Но понеже знаеха за този авторитета на поетитѣ, 
военнитѣ и служ битѣ търсѣха да впрегната всички 
хора съ  духовенъ престижъ въ своята подстрека- 
телска дейность: тѣ  трѣбваш е да обяспяватъ, да 
доказватъ, да потвърждаватъ, да заклинатъ, че всич
ки неправди, всичко зло е струпано на противната 
страна, а всичко право и истинно принадлежи на 
собствената нация. При Роменъ Роланъ това не имъ 
се удаде. Той не съзираше своята задача въ това, 
да засилва задуш ливата отъ  неиависть атмосфера 
съ  всѣкакви подстрекателства, но, напротивъ, да я 
пречиства.

Който прочете двесъ тия осемь страници на про
чутата статия „Au-dessus de la melee*, навѣрно 
не ще може да разбере огромното й въздействие; 
всичко, което Роменъ Роланъ постулира въ нея, и з
разява, когато я четемъ съ  хладенъ, ясенъ умъ, са
мо нѣща, конто сами по себе си се разбиратъ. О б а
че тия думи бѣха изречени тогава въ едно време 
на масова духовна лудость, която днесъ не би м ог
ла да се реконструира. Френскитѣ суперпатриоти 
крещѣха, когато излѣзе тая статия, сякаш ъ бѣха 
похванали нажежено желѣзо. Веднага Роменъ Ро
ланъ бѣ бойкотиранъ отъ най старитѣ си приятели, 
книжаритѣ не смѣеха да излагатъ „Ж анъ Кристофъ“ 
въ витринитѣ си, военнитѣ власти, които се нуждае
ха отъ  омраза, за да стимулиратъ войницитѣ, вече 
обежждаха мѣрки противъ него, заизлизаха една 
следъ друга брошури съ аргументацията: „Какврто 
се дава презъ войната на човѣчеството, се краде 
отъ  отечеството.“ Но както всѣкога, повикътъ само 
доказа, че ударътъ  бѣ  улучилъ направо. С чорътъ 
за поведението на духовния човѣкъ въ войната пе 
можеше вече да се спре, ироблемата се постави ие- 
избѣжно предъ всѣки единъ.
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Зл иищо не съжалявамъ повече при тия мои 
спомени, както за това, че нѣмамъ на р ъ к а  писмата 
на Роменъ Роланъ отъ ония години; мисъльта, чс 
биха могли въ тоя новъ потопъ да се кзгубять или 
да б ъ д ат ъ  унищожени, тег.че като огговсркость 
върху мене. Защ ото, колкото и да обичямъ неговата 
творба, смѣтамъ, че е възможио по късно да при- 
числятъ и тѣхъ къмъ най-прекрасното н най-хуман- 
ното, което с ъ  дали нѣкога негопиятъ горещ ъ умъ 
и неговото велико сърдце. Съ безм ѣрзата потресе- 
ность на една състрадавзщ а душа, съ цѣлата мощь 
па безсилната ожесточеность, писани на единъ пр:ш- 
тель о тв ъ д ъ  границата, на единъ официален'), „врагъ“ 
следователно, тѣ  предегавляватъ, може би, най-убе- 
дителнитѣ морални документи иа едно време, кога
то разбиране значеше огромио силово постижение, 
а вѣрность къмъ собственнтѣ убеждения вече изи
скваш е грандиозиа смѣлость. Скоро отъ нашитѣ 
приятелекц писма се кристализира едно положител
но предлож ение: Роменъ Роланъ вауши, да се опита, 
дали не могатъ се покани най значителиитѣ духов
ни водачи- на всички нации на една обша конферен
ция въ Швейцария, за да се дойде до едно по една- 
но и достойно държане и, може би, дори до соли- 
даренъ позизъ за разбирателство, отпраЕекъ към ъ 
цѣлия свѣтъ. О тъ Ш вейцария той щѣше дз се на
гърби да покаян да участвуватъ френскитѣ и чу
ждестранни интелектуалци, азъ  трѣбваше да сонди- 
рамъ нашитѣ и германскптѣ, доколкото не се бѣха 
копромстирали сами чрезъ язна пропаганда. Веднага 
се заловихъ за работа. Най-видниитъ, иай-реирезен- 
тативниятъ иѣмски писатель тогава бѣше Герхартъ 
Хауптманъ. За да му улесня съгласието или отказа, 
не се обърнахъ направо къмъ него, но писахъ на 
нашия общ ъ приятель Валтеръ Ратенау, да попита 
пооѣрнтелно Хауптманъ. Ратенау отказа — дали съ 
или безъ знание на Хауптманъ, не ми е известно, 
— не било още време, да сс подготвя духовень
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миръ. С ъ това опитътъ всжщность завърши, понеже 
'Гомасъ М анъ вече стоеше на другия лагеръ и бѣ 
защ итилъ въ статията си върху Фридрихъ Велики 
нѣмското правово становище. Рилке, за когото знаехъ, 
че е на наша страна, странѣш е по принципъ отъ 
всѣка публична и обща акция, Д емелъ нѣкогашни- 
ятъ  социалистъ, се подписваше въ писмата си съ  
детински патриотична гордость „подпоручикъ Д е 
м елъ “, относно Хофмавсталъ и Якобъ Васерманъ 
частни разговори бѣха ме уведомили, че на тѣхъ 
не може да се разчита. Така, не можеше да се очзк- 
ва много отъ  нѣмска страна, а Роменъ Роланъ едва 
ли има повече успѣхъ въ Франция. Оше бѣхме въ 
1914, 1915 г., войната бѣш е за хората въ тила още 
много далечъ. Ние останахме сами.

Сами, и все пакъ не съвсемъ сами. Бѣхме ве
че спечелили нѣщо чрезъ нашата кореспонденция ? 
Н ѣколко дузини хора, на които вжтрешно можеше 
да се разчита, и които въ неутралнитѣ и воюващи 
страни мислѣха заедно съ  н асъ ; можехме взаимно 
да си посочваме книги, статии и брошури, осигури
ли бѣхме една кристализацчонна точка, за която 
можеха — отначало колебливо, но после подъ тег 
нещия гнетъ на времето все по-силно — да се за- 
ловятъ нови елементи. Това чувство, че не стоишъ 
съвсемъ въ праздно пространство, ми давзше ку 
раж ъ да пиша по-често статии, за да изведа на 
бѣлъ  день чрезъ отговоритѣ и реакциитѣ всички 
отдѣлни и скрити, които ни съчувствуваха. Имахъ 
на разположение все още голѣмитѣ австрийски и 
германски вестници и чрезъ това важ енъ крж гъ на 
действие, отъ  принципална съпротива на властитѣ 
нѣмаше какво да се боя, тъй като никога не се 
м ѣсѣхъ въ актуално политически въпроси. Подъ 
влиянието на либералистичшш духъ  почитьта предъ 
всичко литературно бѣш е още много голѣма, и ко
гато днесъ препрочитамъ статиитѣ, които тогава 
успѣвахъ да вмъкна въ най четенитѣ вестници, не
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мога да откаж а моето уважение на австрийскитѣ 
военни чиновници за тѣхното издигнато становище. 
М ожехъ всрѣдъ войната да хваля Берта фонъ Сут- 
неръ, основателката на пацифизъма, която бѣ  за
клеймила войната като „престъпление на п рестъ п 
ленията“, и да съобщ авамъ подробно за Бзрбюсо- 
вия романъ „Огъньтт/“ въ единъ австрийски вест- 
никъ. Трѣбваше, разбира се, да си сгъкмимъ из
вестна техника, за да можемъ да разпространяваме 
всрѣдъ военно време нашитѣ съвсемъ несъвремени 
възгледи. За да представимъ ужаса на войната или 
безразличието на тила, трѣбваш е, разбира се, да го- 
воримъ въ Австрия за страданията на единъ френски 
пехотинецъ, както ги рисуваше романътъ „О гъньтъ“, 
но стотини писма отъ австрийския фронтъ ми по
казваха колко ясно бѣха познали нашитѣ собстве
ната си участь. Или избирахме, за да изрззимъ на
шитѣ убеждения, като срѣдство привидното взаимно 
нападение. Така, единъ отъ моитѣ френски прияте
ли полемизираше въ „Mercure de F rance“ противъ 
моята статия „Къмъ приятелитѣ въ чужди страни“, 
но като го превеждаше въ мнимата полемика до 
последната дума, той благополучие го контрабанди
раше въ Франция, и всѣки тамъ можеше да я про
чете, а това всъщ ность се целѣше. По такъвъ  
начинъ минаваха свѣтлинни знаци, които бѣха само 
разпознавателни сигнали насамъ и нататъкъ. Колко 
биваха разбирани отъ  тия, за които се предназна
чаваха, ми показа по-късно единъ малъкъ епизодъ. 
Когато Италия презъ май 1915 г. обяви война на 
Австрия, своята по-раншна съюзница, у насъ се на
дигна вълна отъ  омраза. Всичко италианско се по- 
хули. Случайно бѣха излѣзли тогава споменитѣ на 
единъ младъ италианецъ отъ  времето на Рисорджк- 
менто на име Карлъ Поерио, който описваше едно 
посещение при Гьоте. Азъ написахъ демонстративно 
една статия „Единъ италианецъ при Гьоте“, за ла 
покажа всрѣдъ крѣсъцитѣ на омразата, че италиан-
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цитѣ открай сж били въ тѣсна връзка съ  нашата 
култура. Понеже книгата имаше предисловъ отъ 
Бснедето Кроче, използувахъ случая, за да посветя 
на Кроче нѣколко думи на най-висша почить. Думи 
на възторгъ отъ единъ италианецъ значеха въ Ав
стрия по време, когато не биваше да се изразява 
никакво признание за нѣкой поетъ или ученъ отъ 
неприятелска страна, разбира се, язиа демонстрация 
и тя се разбра и отвж дъ границитѣ. Кроче, който 
тогава бѣше министъръ въ Италия, ми разказа вед- 
важ ъ по-късно, какъ е а ш ъ  чиновникъ въ мини
стерството, който самъ не знаелъ нѣмски, му съоб- 
щилъ малко смутено, че въ главния всстникъ на 
неприятеля пишатъ нѣщо противъ него. Защ ото той 
не можалъ да си представи, че може да бжде нѣщо 
друго, освенъ враждебно изявление. Кроче поржчалъ 
да му донесатъ „Нойе Фрайе П ресе“ и билъ отна
чало очуденъ, а после въ най добъръ  смисълъ раз
веселени, да нзмѣри вмѣсто това думи иа признание.

Съвсемъ не мисля ла надценявямъ тия малки, 
изолирани опити. Тѣ, разбира се, нс упражниха ни
какво вгзцействие на хода на събитията. Обаче иа 
насъ самитѣ, а и на много непознати четци тѣ  по
могнаха, като смекчиха страшната изолираность, д у 
шевното отчаяние, въ които се намираше единъ 
наистина човѣшки чувствуващ ъ човѣкъ на двадесе
тия вѣкъ, и въ които той и днесь, следъ двадесети 
и петь години, се намира, все тъй безсиленъ, дори, 
боя се, още повече, срещ у свръхсилното. Още то
гава съзнавахъ, че не мога да сваля отъ  себе си 
сжщинския товаръ чрезъ тия малки протести и лов- 
кости и въ мене почна бавно. да добива ферма 
плакътъ за едно съчинение, въ което бихъ могълъ 
да дамъ изразъ не само на отдѣлии подробности, 
а на цѣлото мое становище къмъ времето и наро
да, към ъ войната и катастрофата.

За да мога обаче да представя войната въ
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поетична синтеза, ми липсваше в с ъ щ н о с т  най- 
важ ното : ие я бѣхъ  видѣлъ. С едѣхъ почти година 
вече здраво прикованъ въ  това бюро, а въ неви
дима далечина се извършваше „същ инското“, дей
ствителното, страхотното на войната. Случай да 
отида на фронта ми се бѣ представялъ нѣколко 
пъти, три пъти  ме бѣха канили голѣми вестници 
да отида въ армията като тѣхенъ кореспондеитъ. 
Но всѣко описание водѣше следъ себе си задъл
жението, да представя войната е ъ  изключително 
положителенъ и патриотиченъ смисълъ, а азъ  се 
бѣхъ заклел?» — и спазихъ тая клетва и ьъ  1940 г. 
— никога да не напиша нито една дума, която да 
потвърждава войната или да унижава нѣкоя друга 
нация. Сега се представи съвсемъ случайно една 
възможность. Голѣмата германо-австрийска офан
зива презъ пролѣтьта въ 1915 г. проби руската 
линия и покори въ едно единствено концентрирано 
напредване Галиция и Полша. Военниятъ архивъ 
искаше да събере за своята библиотека оригина- 
литѣ на всички руски прокламации и обяви в?» оку
пираната австрийска область, преди да б ъ д ат ъ  с к ъ 
сани и унищожели. Полковникътъ, който случайно 
познаваше моята техника на събирачъ, ме попита, 
дали искамъ да направя то в а ; азъ, разбира се, вед
нага се съгласихъ, издаде ми се откритъ листъ, 
тъй че можехъ, безъ да завися отъ  нѣкоя особена 
в л а с т  или да съм ъ подчиненъ на нѣкоя служба 
или началство, да пътувам ъ съ  всѣки воененъ влакъ 
и да се движа свободно къ д ето  искамъ, което 
доведе до най-странни инциденти. Защ ото не бѣхъ 
офицеръ, а само титуляренъ фелдфебелъ и носѣхъ 
униформа безъ  особени знаци. Когато покажехъ 
моя таинственъ документъ, той възбуждаш е осо
бена почить, защ ото офицеритѣ и чиновницитѣ пред
полагаха, че съм ъ нѣкой преоблѣченъ генералща- 
бенъ офицеръ, или нмамъ нѣкоя друга мистериозна 
поръчка. Тъй като избѣгвахъ офицерскитѣ квар
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тири и слизахъ само въ хотели, имахъ и предим
ството, да стоя вънъ отъ голѣмата машинария и 
да мога да видя, безъ в.одачъ, каквото искахъ 
да видя.

Сжщинското поржчсние, да събирамъ прокла- 
мзцицтѣ, много не ми тежеше. Всѣки пжть, когато 
дойдѣхъ въ единъ отъ ония галицийски градове, 
Тарновъ, Дрохобичъ, Лембергъ, намирахъ на гарата 
нѣколко евреи, така наречекитѣ „фактори“, чието 
занятие бѣше, ла доставятъ всичко, което човѣкъ 
би искалъ да има. Достатъчно бѣш е да кажа на 
единъ отъ тия универсални практици, че искзмъ 
прокламациитѣ и обявитѣ на руската окупационни 
войска, и ф акторътъ се завтичаше като невестулка, 
предаваше по таинственъ начинъ поржчката на ду
зини подф зктсри; следъ три часа имахъ, безъ  самъ 
да съм ъ нзправилъ нито крачка, материала напълно. 
Благодарение на тая образцова организация ми 
оставаше време да видя много работи и наистина 
много видѣхъ. Видѣхъ преди всичко страш нзта ми
зерия на цивилното население, надъ неговитѣ очи 
лежеше още у ж асътъ  отъ преживѣното като нѣ 
каква сѣнка. Видѣхъ неподозираната мизерия на 
евреитѣ, които живѣгха по осемь, по дессть, по 
дванадесеть въ приземни или подземни стаи. Ви
дѣхъ за пръвъ пжть и „неприятеля“. Въ Тарновъ 
срещнахъ първитѣ руски пленници. Тѣ седѣха, огра
дени въ единъ голѣмъ квалратъ, по земята, пушеха 
и бъбрѣха, а двадесетина по-възрастни войници отъ 
ландщурма ги пазѣха, и тѣ  окжсани и мизерни като 
пленницитѣ, безъ да приличатъ много на гиздавитѣ, 
избръснати и добре облѣчени войници, както у насъ 
ги изобразяваха илюстриранитѣ вестници. Но тая 
стража нѣмаше ни най малко воинствеиъ или дра
коновски характеръ. Пленницитѣ не проявяваха ни
каква наклонность да бѣгатъ, а австрийскитѣ опъл
ченци — желание да сж  строги. Тѣ седѣха дру
гарски съ  пленницитѣ, и еднитѣ и другитѣ се за
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бавляваха извънредно много отъ  това, че не се 
разбиратъ. Размѣняха си цигари, смѣеха се. Единъ 
тиролски опълченецъ извади о тъ  единъ старъ, мръ- 
сенъ портфейлъ портретитѣ на своята жена и на 
децата си и ги показа на „неприятелитѣ“, които 
единъ следъ другъ  ги разглеждаха, възхищаваха 
се отъ  тѣхъ и съ  пръсти питаха, дали това дете 
е на три или на четири години. Имахъ чувството, 
че тия примитивни, прости люде по правилно чув- 
ствуватъ войната отъ нашитѣ поети и универси
тетски професори: именно като нещастие, което ги 
е връхлетѣло и противъ което не могатъ нищо да 
сторятъ, и че всички, които сж изпаднали въ тая 
беда, сж одинъ видъ братя. Това познание ме при
дружаваш е утеш ително презъ цѣлото пжтуване край 
резруш^нитѣ градове и ограбени магазини, чиято 
покжщнина лежеше като счупени членове и изтръг
нати черва всрѣдъ улицата. А добре полреденитѣ 
ниви между военнитѣ зони ми даваха надежда, че 
следъ нѣко^ко години разрушенията ще изчезнатъ. 
Разбира се, тогава не можехъ още да и.змѣря, че 
тъй бързо, както следата на войната отъ  лицето 
на земята, може да изчезне и спомеяътъ за нейния 
уж асъ отъ  паметьта на хората.

Истински ужасното на войната още не бѣхъ 
срсщ налъ презъ първитѣ дни, но после неговата 
гледка надмина моитѣ най-лоши опасения. Понеже 
не минаваха почти никакви пжтнически влакове, 
тръгнахъ единъ пжть съ  единъ артилерийски, седналъ 
върху едно орждиг, другъ пжть съ  единъ отъ ония 
вагони за добитъкъ, въ които хората, наблъскани 
въ най-задушлива миризма, спятъ единъ върху другъ 
смъртно изморени, вече подобни на закланъ доби
тъкъ, докаго влакътъ ги отвежда къмъ касапницата. 
Най страшното, обаче, бѣха санитзрнитѣ вагони, 
които единъ два пжти трѣбваше да използувамъ. 
Ахъ, колко малко приличаха тѣ  на ония добре 
освѣтсни, измити бѣли болнични влакове, въ които
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ерцхерцогинитѣ и дамитѣ отъ  виенското общество 
се фотографираха въ началото на войната като 
болногледачки! Това, което сега съ  трепетъ видѣхъ, 
бѣха обикновени транспортни вагони безъ  прозорци, 
саме съ  едно малко отвърстие за въздухъ, а вжтре 
освѣтени съ опушени газови лампи. Примитивни но
силки стоеха една до друга, по тѣ хъ  лежеха ох
кащи, запотени, смъртно бледи хора, които х ъ р 
каха за въздухъ  въ тежкия мирисъ отъ изпражне
ния и йодоформъ. Санитаритѣ не вървѣха, а зали
таха, толкова бѣха изморени, не се виждаше нищо 
отъ  блестящ о бѣлитѣ завивки на снимкитѣ. Покри
ти съ  отдавна пропити съ  кръвь дрипи, хората л е
жеха върху слама или върху твърдитѣ носилки и 
въ  всѣка отъ  тия коли лежаха по двама-трима 
мъртви всрѣдъ умиращитѣ и охкащитѣ. Говорихъ 
съ  лѣкаря, който ми призна, че е само зжболѣкарь 
въ  единъ малъкъ унгарски градъ и отъ  години 
вече не е практикувалъ хирургически. Бѣш е отча- 
янъ. Въ седемь станции билъ т е л е гр а ф и р а т  пред
варително за морфинъ. Но всичко било изразход
вано, нѣмалъ никакъвъ памукъ, никакви материали 
за превръзки за двадесеттѣ  часа до Будапеща. По
моли ме да му помогна, защ ото хората му вече не 
можели да се държ атъ  на крака отъ  умора. К а
къвто бѣхъ несржченъ, опитахъ се да бж да поле- 
зенъ, като на всѣка гара излизахъ и помагахъ, да 
се донесатъ една-две кофи воРда, лоша, мръсна во
да, предназначена всжщность само за локомотива, 
сега обаче прекрасна, за да се поизмиятъ малко 
хората и да се изтрие кръвьта отъ  пода. Войницитѣ, 
които бѣха събрани отъ  всички възможни нацио
налности, бѣха на всичко отгоре и лично затруд
нени чрезъ вавилонското смѣшение на езицитѣ. Ни
то лѣкарьтъ, нито санитаритѣ не разбираха рутен- 
ски или хърватски; единствениятъ, който донейде 
можеше да помогне, бѣш е единъ старъ, бѣлокосъ 
свещ еникъ, който бѣше потресеиъ — сжщо тъй
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както лѣкарь, че не може на намѣри морфштъ — 
задето не може да изпълни светия си д ъ л гГ : лип
свало му масло за последното помазваие. П резъ 
цѣлия си животъ не билъ „изпращ алъ“ толкова 
много хора, както презъ тоя едииственъ месецъ. 
О тъ  него чухъ, изговорени съ твърдъ, гнѣвенъ 
гласъ, думитѣ, които никога вече не забравихъ: 
„Азъ съм ъ на ш естдссеть и седемь години и много 
съм ъ видѣлъ. Но никога не съмъ см ѣталъ за въз- 
можно такова едно престъпление към ъ човѣче- 
ството.“

О и ^  болниченъ влакъ, съ който се врътцахъ, 
стигна рано сутриньта въ Будапеща. Отидохъ вед
нага въ единъ хотелъ, за да се наспя преди всичко 
защ ото въ влака единствено мѣсто за седене ми 
бѣш е куфара. Както бѣхъ преуморенъ, спохъ до 
към ъ единадссеть часа, после се облѣкохъ бързо, 
за да закуся. Обаче следъ първитѣ нѣколко крачки 
трѣбваш е да си потъркамъ очитѣ, дали не сънувамъ. 
Бѣше единъ о гь  ония лъчисти дни, които сутринь 
с ъ  пролѣть, по обѣдъ лѣто, и Будапеща бѣш е пре
красна и безгрижна като никога. Ж енитѣ се разхо
ждаха въ бѣли рокли подъ р ъ к а  съ  офицери, които 
изведнажъ ми се видѣха като офицери отъ нѣкоя 
съвсемъ друга армия, а не отъ оная, която бѣхъ 
видѣлъ вчера и завчера. Въ дрехитѣ ми, въ носа и 
устата ми още стоеше дъха иа йодоформъ, когато 
видѣхъ какъ купуватъ букетчетд теменужки и ги 
поднзеятъ на дямитѣ си, какъ безукорни автомо
били съ  безукорно избръснати господа минаватъ по 
улицитѣ. И всичко това седемь всемь часа бръзъ 
влакъ отъ  фронта. Но имахъ ли право да обвиня
ваме тия хора? Не бѣш е ли всъщ ность най-есте- 
ствено, че ж ивѣятъ и се опитватъ да се радватъ на 
живота си? Може би, поради чувството, че всичко 
е застрашено, тѣ  искаха да грабнатъ, каквото още 
можеше да се грабне, нѣкоя и друга хубава дреха,
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последнитѣ хубашцчасове. Тъкмо когато можешъ 
да видишъ, какво трошливо, лесно разрушимо сж- 
щество е човѣкътъ) -комуто едно кжсче олово въ 
хилядната часть на една секунда може да разруши 
живота съ всички негови спомени, познания и екстази, 
ще разберешъ, че такъвъ  единъ слънчевъ предобѣдъ 
тласка хиляди към ъ блестящ ата рѣка, да видятъ слън
це, да се почувствуватъ сами, да почувствуватъ своя
та кръвь, своя животъ съ  повишена може би сила. Та
ка се примирихъ почти съ  това, което най-напредъ ме 
изплаши. Ала за нещастие келнеръгъ ми донесе единъ 
виенски вестникъ. Опитахъ се да го чета, и извед
нажъ ме обхвама отвращение въ форма на истин
ски гнѣвъ. Т укъ стоеха фразитѣ за непоколебимата 
воля към ъ победа, за голѣмитѣ паши загуби и огром- 
нитѣ на неприятеля; гола, гигантска и безсрамна се 
изпрѣчи предъ мене лъж ата на войната. Не, не тия, 
които се разхождаха, безгрижиитѣ, отпуснатитѣ 
бѣха виновни, по само тия, които съ  своитѣ думи 
насъскваха към ъ война. Виновни обаче бѣхме и пие, 
ако не отправѣхме нашитѣ противъ тѣхъ.

Едва сега ми бѣ даденъ истинскиятъ потикъ: 
да се боримъ противъ войната. М атериалътъ бѣш е 
готовъ въ мене, бѣ  липсвало досега това послед
но нагледно потвърждение на моя инстинктъ, за да 
почна. Бѣхъ открилъ неприятеля, противъ когото 
трѣбваш е да се боря, фалшивото геройство, което 
предпочита да прати иапредъ другитѣ на животъ 
или смърть, евтиния оптимизъмъ на безсъвѣстнитѣ 
пророци, на политическитѣ и на военнитѣ, които 
безскрупулно обещ аватъ победа, продълж аватъ кла
нето, а задъ  тѣ хъ  хора, които си бѣха наели, 
всичкитѣ тия .оратори на войната*, както ги бѣ 
заклеймилъ Верфелъ въ своето хубаво стихотворе
ние. Който изразѣш е нѣкакво съмнение, ги безпо
коеше въ тѣхнитѣ патриотични дѣла, който пре
дупреждаваше, биваше осмиванъ като пссимистъ
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конто се борѣш е противъ войната, въ която тѣ  са- 
митѣ не страдаха, биваше жигосванъ като прсдатель. 
Бѣш е все съ щ ата  шайка презъ всички времена, 
кояго наричаше предпазливитѣ страхливци, човѣч- 
нитѣ слаби, а сама не знаеше накъде, когато на
стъпи  катастрофата, която самитѣ тѣ  бѣха призо
вали. Бѣше все съ щ ата  шайка, същ ата , която бѣ 
осмивала Касандра въ Троя, Иеремия въ Ерусалимъ, 
и никога не бѣхъ разбралъ трагиката и величието 
на тия образи, както въ сегашнитѣ, толкова подобни 
часове. О тъ  самото начало не вѣрвахъ въ победата 
и знаехъ сигурно само едно: че дори и да се из
тръгне тя съ  цената на безмѣрни жертви, не би 
могла да ги оправдае. Но всѣкога оставахъ самъ 
между всичкитѣ си приятели съ това предупре
ждение, и победииятъ ревъ преди първия изстрелъ, 
подѣлбата на плячката преди първото сражение, 
често ме правѣха да се съмнявамъ, дали азъ  са- 
мнятъ не съм ъ безуменъ между всичкитѣ тия умни, 
или пъкъ стрзхотно буденъ всрѣдъ тѣхното опия
нение. Така, за мене бѣ твърде естествено, да изоб
разя въ драматична форма своята собствена съдба, 
съ дб ата  на „дефстиста“ — изнамѣрили бѣха тая 
дума, за да прнпишатъ на ония, които се борѣха 
за разбирателство, волята къмъ поражение. Избрахъ 
като символъ образа на Иеремия, който“*напраздно 
бѣ предупреждавалъ. Но намѣрениетб* ми никакъ не 
бѣш е да пиша „пасифистична" драма, да изразя въ 
стихове баналната истина, че мирътъ е по добъръ 
отъ войната, а да представя, че тоя, който е пре- 
зиранъ въ времето на въодуш евението като слабъ 
и страхливъ, се оказва въ часа на поражението 
обикновено като единствениятъ, който не само го 
понася, но го и превъзмогва О гъ  моята първа дра
ма Д е р с и т ъ “ всс ме бѣш е занимавала проблемата 
на превъзходството на победения, все ме бѣ блаз
нило, да покажа вътреш ното затвърдяване, което 
всѣка форма на мощь създава у човѣка, онова
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вцепеняване, което победата обуславя при цѣли на
роди, и да му противопоставя силата на пораже
нието, която болезнено разтърсва и разорава душ а 
та. Всрѣдъ войната, докато другитѣ търж ествуваха 
прибързано и си доказваха единъ на другъ побе
дата. азъ  вече се хвърляхъ въ бездната на ката
строфата и търсѣ хъ  вьзходз.

Но като нзбрахъ тема отъ  библията, азъ  не
съзнателно се докоснахъ до нѣщо, което досега 
бѣ  лежало неизползувано въ м ене: до лежащ ата 
въ кръвьта мм или тъмно обоеновамата чрезъ тра
дицията общность съ  еврейската еждба. Не бѣше 
ли тоя мой народъ все побеждаванъ отъ  всички 
народи и не ги ли надживяваше все яакъ, благода
рение на една тайнствена сила — иа окая сила, да 
се преобрази поражението, да се превъзмогне то 
чрезъ волята? Не бѣха ли знаяли нашитѣ пророци 
за това вѣчяо гонене и прокула, които и днесъ ми 
изхвърлятъ като плѣва по улицитѣ, и не бѣха ли 
го потвърдили тѣ  н дери благословили като пжть 
към ъ Б ога? Не бѣш е ли изпитанието вѣчно нечал- 
ба за всички и за отдѣлмия ? Ощйстливенъ чув- 
ствувахь това, когато започнахъ да пиша тая дра
ма, първата отъ  моитѣ книги, която азъ  самъ при- 
зиавзхъ за иѣщо. Зяая д н е съ : безъ всичко онова, 
което изстр!дахъ тогава презъ войндта, бихъ оста- 
налъ писательтъ, който бѣхъ преди войната, „прият- 
но раздвиж енъ“, както се казва въ музиката, но 
незасегната до най съкровенитѣ си дълбочини. 
Д несъ за пръвъ пжть имахъ чувството, че говоря 
изъ себе си, изъ времето. Като се опитвахь да по
могна на другитѣ, номогнахъ на себе си, помогнзхъ 
си да създам ъ тая най личнз, ндй-частно моя творба, 
каквато по късно, въ 1934 г., въ Хитлерово време 
създадохъ  съ  моя „Е разъм ъ“. О тъ момента, когато 
се опитахъ да я въплотя, вече не страдгхъ тъй 
теж ко отъ трагедията на нашето време.

Нито за мнгъ не вѣрвахъ въ нѣкакъвъ видимь
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успѣхъ на това произведение. Ч резъ кръстосването 
на толкова много проблеми, пророческата, пацифи- 
стичната, еврейската, чрезъ хоралната форма иа 
крайнитѣ сцени, които се възйемаха до химнъ на 
победения към ъ неговата еждба, размѣритѣ на 
това произведение толкова надхвърлиха тия на нор- 
малната драма, че едно изпълнение би изисквало 
две-три вечери. А освенъ това — какъ би дошло 
върху нѣмската сцена парче, което възвестява по
ражението и дори го слави, докато вестницитѣ 
всѣки день гърм ѣ ха: „Победа или провала I" Т рѣб
ваше да смѣтамъ вече за чудо, че книгата може да 
се напечата, но дори и да не бѣ възможно това, 
на мене самия тя помогна да превъзмогна най-теж 
кото време. Казахъ въ  поетиченъ диалогъ всичко, 
което трѣбваше да премълчавамъ въ разговоръ съ  
хората около мене. Свалихъ бремето, което лежеш е 
на душ ата ми, и бѣхъ върнатъ самъ на себе си; 
въ часа, когато всичко въ мене бѣше само едно 
„не“ спроти времето, намѣрихъ решителното „да* 
към ъ самия себе си.

I
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Когато по Великдень 1917 г. излѣзе моята 
трагедия въ форма на книга, преживѣхъ една изне
нада. Б ѣхъ  я написалъ въ най-ожесточена съпроти
ва срещу времето и трѣбваше поради то в ад ао ч ак - 
вамъ ожесточена съпротива. Обаче случи се тъкмо 
противното. О тъ  книгата се продадоха веднага два- 
десеть хиляди екземпляра, фантастичяо число за та
кова произведение, не предназначено за сцената. Не 
само приятели като Роменъ Ролааъ се обявиха пуб- 
лично за нея, но и такива, които преди това бѣха 
стояли въ другия лагеръ, като Ратенау и Демелъ. 
Директори на театри, на които драмата съвсемъ не 
бѣ пратена — да се играе въ  Германия презъ вой
ната бѣш е немислимо — ми писаха и молѣха да 
имъ се запази правото за първо представяне следъ 
войната; дори опозицията на воинственитѣ се пока 
за учтива и почтителна. Всичко бѣхъ  очаквалъ, но 
нс и това.

Какво бѣ станало ? Само това, че Бойната про
дълж аваш е две години и половина. Времето бѣ из
вършило вече своето дѣло на жестоко изгрезнява- 
не. С ледъ страшното кръвопускане по бойнитѣ по
лета треската започна да се губи. Хората гледаха 
войната право въ  лицето съ  по-студени и по-твър
ди очи, отколкото презъ първитѣ месеци на въз- 
торгъ и въодушевение. Чувството на соли дарн ост  
започна да отслабва, защ ото отъ голѣмото „нрав
ствено пречистване“, което тъй  прекалено се вели
чаеше отъ  поети и философи, не се забелязваш е 
ни най малка следа. Д ълбокъ  продиръ минаваше 
презъ цѣлия народъ, страната като че се раздѣли 
на два различни свѣта, огпредъ тоя войяицитѣ кои- 
се биеха и преживѣваха на-страхотнитѣ лишения,
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отзадъ останалитѣ дома. които продължаваха да 
ж ивѣятъ безгрижно,пълнѣха тсатритѣ и дори пече- 
лѣха отъ  бедствието на другитѣ. Фронтъ и тилъ 
сс очертаваха все по ясно единъ срещу доуги. Презъ 
вратитѣ на всички служби се бѣ промъкнала подъ 
хиляди маски една безобразна протекция; знаеше 
се, че съ  пари.и връзки може да се получатъ до
ходни доставки, докато надупчени отъ куршуми се
ляни и работници се закарваха пакъ къмъ окопитѣ. 
Всѣки поради това започна безогледно самъ да си 
помага, доколкото можеше. Благодарение на една 
безсрамна верижна търговия, най нужднитѣ вещи 
за употрѣба ставаха всѣки день по скжпи, храни- 
тс-лнитѣ продукти все по-ескждии, а надъ сивото 
блато на масовата мизерия фосфоресцираше като 
блуж даещ а свѣтлипа дразнещ иять луксъ  на забо- 
гатѣлитѣ отъ войната. Нѣкакво озлобено иедовѣ- 
рие почна постепенно да обладава населението — 
недовѣрие към ъ паритѣ, които все повече и пове
че губѣха стойность, недовѣрие къмъ генералитѣ, 
офмцеритѣ, дипломатитѣ, недовѣрие към ъ всѣко 
изявление на държ авата и генералния щабъ, недо
вѣрие къмъ вестницитѣ и тѣхнитѣ новини, исдонѣ- 
рие към ъ самата война и нейната необходим ост. 
Съвсемъ не бѣше, следователно, поетичиата стой
н о с т  на моята книга, която й донесе тоя неочяк- 
канъ успѣхъ; азъ  само бѣхъ изразилъ товз, което 
другитѣ не се решаваха да каж атъ откри то : омра
зата противъ войната, недовѣрието към ъ победата.

Обаче да се изрази такова настроение върху 
сцената чрезъ живи изречени думи, бѣш е очевидно 
невъзможно. Неизбѣжно биха последвали демон
страции, затова мислѣхъ, че трѣбва да се отка
жа отъ  желанието, да видя още презъ време на 
войната на сцената тая първа драма противъ вой
ната. Но ненадѣйно получихъ едно писмо отъ ди
ректора на Цюрихския градски театъръ, че искалъ

19



290 СВѢТ i.Tb ОТЪ ВЧЕРА

да постави веднага моя „Иеремия" и мс кани да 
присътствувам ь на премиерата. Бѣхъ забравилъ, че 
още има — както и презъ втората война — едно 
малко, скъпоценно късче нѣмска земя, на което бѣ 
отсъдена милостьта, да може да се държи настрана, 
една демократична страна, дето словото бѣше оше 
свободно, схващанията непомътени. Разбира се, вед
нага дадохъ съгласието си.

То отначало можеше да б ъ д е  само принци- 
пално, тъй като предпоставяше разрешение, да мога 
за известно време да напустна страната и службата 
си. За щастие, всички воюващи страни имаха нѣ
какъвъ  отдѣлъ, който въ днешната война съоссмъ 
нс същ ествува и който се наричаше „културна про
паганда“. Все е нужно да се изтъква разликата меж 
ду първата и втората война и да се посочва, че 
тогава императоритѣ и кралетѣ, израсли въ тради
цията на хуманностьта, въ подсъзнанието си се сра
муваха отъ войната. Една следъ друга държ авитѣ 
отхвърляха като подла клевета укора, че с ъ  или 
с ъ  били „милитаристични“ ; напротивъ, всѣка сс 
надпреваряше да доказва, да показва, да обяснява 
и да изтъква, че е „културна нация“. Въ 1914 г. 
не се стремѣха къмъ нищо тъй настойчиво, както 
къмъ признание на всеобщо значими духовни по
стижения и то предъ единъ свѣтъ, който поставя
ше културата по-високо отъ  насилието и който би 
се отвратилъ о гь  бойни викове като „свещенъ 
егоизъмъ“ и „жизнено пространство“ като немо
рални. Всички неутрални страни бѣха поради това 
наводнени съ  художествени дарове. Германия пра
щаше своитѣ оркестри и прочути диригенти въ 
Швейцария, Холандия и Швеция, Виена своитѣ фил- 
хармоницн; дори поетитѣ, писателитѣ, ученитѣ се 
пращаха въ чужбина, и то нс за да хвалятъ военни 
подвизи или да чествуватъ анексионистични тенден
ции, а само да доказватъ чрезъ своитѣ стихове и 
произведения, че германцитѣ не с ъ  „варвари“ и не
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пронзнеждатъ само огнехвъргачки и отровни газове, 
но и абсолютни, за цѣла Европа важими ценности. 
Въ 1914— 1918 г. свѣтовната съвѣсть бѣш е все още 
— пакъ нека подчертая това — мощь, която се 
стремѣха да спечелятъ, художествено продуктивни- 
тѣ, моралнитѣ елементи на една воюваща нация 
още представляваха сила, която сс почиташе като 
влиятелна, още държ авитѣ се мжчеха да печелятъ 
човѣшки симпатии, вмѣсто да ги бичуватъ и пова- 
лятъ съ  изключително безчовѣченъ тероръ, както 
направи Германия въ 1939 г. Така, моето искане за 
отпускъ за Швейцария, съ  цель да приежтетвувамъ 
на представянето на една моя драма, имаше само 
по-ссбе си добри изгледи, отъ  мжчнотии бихъ мо- 
гълъ  да се страхувамъ, само защ ото се отнасяше 
до противовоенна драма, въ която единъ австриецъ, 
макаръ и въ символична форма, антиципира пора
жението като възможио. П редставихъ се предъ на
чалника на отдѣла и му изложихъ желанието си. 
За мое голѣмо очудване, той обеща веднага да 
уреди всичко, съ странната мотивировка: „Вие, сла
ва Богу, никога не сте се числили къмъ глупавитѣ 
глашатаи на войната. Е, идете и папрзвете каквото 
с в ь  силитѣ ви, за да се свърши аай-послс тая ра
б о та!“ С ледъ четири дена получихъ отпуска си и 
паспортъ за чужбина.

Бѣхъ донейде очуденъ, да чуя единъ отъ  
няй висшитѣ чиновници въ едно австрийско мини
стерство да говори така. Незапознатъ съ  тайиитѣ 
ходове на политиката, не подозирахъ, че въ 1917 г. 
при новия императоръ Карлъ въ висшитѣ кржгове 
на управлението вече тихо бѣ почнало едно дви
жение на откжеване отъ  диктатурата на герман
ската воешцииа, която безогледно влачеше Австрия, 
противъ нейната вжтрешна воля, за вжжето на 
своя дивъ анексионизъмъ. В ь нашия генераленъ 
щ абъ ненавиждаха бруталната властность на Лу- 
дендорфъ, въ Въшнното министерство сс борѣха
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отчаяно противъ неограничената подводна война, 
която щѣше. да ни навлѣче враждата иа Америка, 
дори между народа ръмжаха противъ пруската 
надутость. Всичко това засега се изразяваше въ 
предпазливи полутонове и нагледъ непредумишленн 
забележки. Обаче презъ следнитѣ дни трѣбваше 
да узная нѣщо повече и да се доближа, по рано 
отъ  другитѣ, съвсемъ ненадѣйно до една отъ голѣ- 
митѣ политически тайни на онова време.

Това стана так а : на п ъ ть  за Ш вейцария се 
сирѣХъ за два дена въ Залцбургъ, дето си бѣхъ 
кунилъ к ъ щ а и дето възнамѣрявахъ да живѣя следъ 
войната Въ тоя градъ същ ествуваш е единъ малъкъ 
к р ъ ж ец ъ  отъ строго католически ориентирани м ъж е, 
отъ  които двамина трѣбваше да играятъ следъ вой 
ната решаваща роля въ историята на Австрия — 
Хайнрихъ Ламаш ъ и Игнацъ Зайпелъ. П ървиягъ 
бѣш е единъ отъ най-зиачителнитѣ правници на свое
то време и бѣ председателствувалъ нѣколко пъти  
Хагскитѣ конференции; другиятъ, Игнацъ Зайпелъ, 
католически свещ еникъ съ  почти страхотия интели
ген тн о ст , бЬше опредѣленъ д,а поеме следъ ката
строфата, водачеството на малката Австрия и при 
тоя слуйай прояви блестящ о своя политически ге
ний. И двамата бѣха убедени пацифисти, строго 
вѣрующи католици, пламенни староавстрийци и, като 
такива, въ най-съкровена вражда противъ герман
ския, пруския, протестантския милитаризъмъ, който 
чувствуваха като несъвмѣстимъ съ  традиционнитѣ 
идеи на Австрия и нейната католическа мисия. 
М оето произведение, „Иеремия“, намѣри силна сим
патия въ тия религиозно-пацифистични кръгове, и 
придворниятъ съветникъ Ламашъ — Зайпелъ тогава 
отсътствуваш е — ме покани у себе си. Благород 
ниятъ старъ  учеиъ ми заговори много сърдечно за 
моята книга; изпълнявала нашата австрийска идея, 
да действуваме примирително, и той се надѣвалъ, 
че тя ще окаже своето въздействие и вънъ отъ
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рамкйтѣ на литературно произведение. И, за мое 
очудване, той, който никога преди това не ме бѣ 
виждалъ, ми повѣри, съ о ткр о вен о ст , която д о 
казваше неговата вжтрешна х р аб р о ст , тайната, че 
ние въ Австрия се намираме предъ решителенъ об- 
ратъ . С ледъ като Русия военно бѣ вече извадена 
отъ  строя, не сжгцествувало нито за Германия, до
колкото тя иска да се отърси отъ своитѣ агресивни 
тенденции, нито за Австрия нѣкаква истинска прѣч- 
ка за мира и тоя мигъ не бивало да се пропуща. 
Ако пангерманското високомѣрие въ Германия все 
още се противи, то Австрия трѣбва да поеме вода
чеството и да действува самостоятелно. Той ми 
загатна, че младиятъ императоръ билъ обеш алъ 
своята помощь на тия тенденции, презъ следнитѣ 
дни щѣло да се прояви въздействието на неговата 
лична политика. Всичко зависѣло само отъ  това, 
дали Австрия ще прояви достагъчно енергия, да 
наложи миръ съ  разбирателство вмѣсто „победния 
миръ“, който германската военна партия изисква, 
равнодушна къмъ по-нататъшни жертви. Въ краенъ 
случай би трѣбаало да се направи последното: А в
стрия своевременно да се откжене отъ  съю за, преди 
да бжде увлѣчена отъ  германскитѣ милитаристи 
въ катастрофа. „Никой не може да ни обвини въ 
измѣна*, каза той твърдо и решително. „Имаме по
вече огъ милионъ убити. Д оста направихме и по
жертвувахме. Нито единъ човѣшки животъ повече 
за германското свѣтовно владичество!“

Д ъх ъ тъ  ми се запрѣ въ гърлото. Това и ние 
тайно бѣхме мислили, само че никой не бѣ дръз- 
налъ да каже явно: „Да сс отречемъ, докато е 
време огъ  германцитѣ и тѣхната анексионистична 
политика“, защ ото това би се взело като „измѣна“ 
към ъ братята по оржжие. А сега това казваше 
човѣкъ, който, както предварително знаехъ, се пол- 
зуваше с ь  довѣрието на императора и въ чужбина 
благодарение на своята дейность въ Хага, съ  най-



2()i СВѣТЪФъ ОТЪ ВЧЕРА

висша почить, казваше го на мене, единъ почти не
позната, съ  такова спокойствие и реш ителиость, че 
веднага почувствувахъ, че една австрийска сепара- 
тистичиа акция не е вече вь стадий на подготовка, 
а въ пт-ленъ ходъ. Смѣла идея бѣш е — или да се 
склони Германия към ъ преговори чрезъ заплаха за 
сепаративенъ миръ, или, въ случай на пулс та, да 
се изпълни тая закана. Това бѣше, историята до 
каза това — единствената, последната възможность, 
която тогава би могла да спаси империята, монар
хията и съ  това Европа. За жалость, липсваше на 
изпълнението р еш и телн о стта  на първоначалния 
планъ. Императоръ Кзрлъ изпрати наистина брата 
на исена си, принцъ Парма, съ  тайно писмо до Кле- 
мансо, за да подслуша, бета предварително ла 
уведоми Берлинъ, възможноститѣ за миръ и евен
туално да ги подхване. По какъвъ  начинъ стигна 
тая тайна мисия до знанието на Германия, още не 
е, мисля, напълно уяснено; за нещастие, импера м ръ 
Карлъ тогава нѣмй смѣлостьта публично да по
твърди своето убеждение, било че — както твър- 
дѣха мнозина — Германия заплашила съ военно н а
хлуване въ Австрия, било че той като Хабсбургъ 
не искй въ решителния моментъ да се отрече отъ 
единъ съю зъ, сключенъ отъ  Францъ Йосифъ и за- 
печатанъ съ толкова кръвь. Въ всѣки случай, той 
не повика па министерския поетъ Ламашъ и Зайпелъ, 
единственитѣ, които, като католически интернацио
налисти, отъ  вжтрешно морално убеждение биха 
имали силата да поемата върху себе си укорз за 
ш мѣна към ъ Германия, и това колебание стана 
неговата гибель. Двамата станаха министъръ пред
седатели вмѣсто въ Хабсбургската монархия едва 
нь осакатената австрийска република, а никой не 
би билъ по-пригоденъ о т ь  тия значителни и ува 
жавани лица ла брани предъ свѣта мнимата не 
правда. Съ една закана за откжеване или чрезъ 
отк.ѣсване Ламашъ би спссилъ не само сж щ еству-
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ването на Австрия, но и Германия отъ  вътреш ната 
опасность, безграничния стремеж ъ къмъ ансксио- 
низъмъ. Европа щ ѣш е да е по-добре, ако поради 
слзбость и неумение нс бѣш е пропаднала акцията, 
която тогава ми съобщ и онзи м ъ д ъ р ъ  и дълбоко 
религиозеиъ м ъж ъ.

На следния день заминахъ и прехвърлихъ 
швейцарската граница. М ъчно е да си представи 
човѣкъ, какво значеше тогава преходътъ отъ една 
затворена, полумъртва отъ  гладъ, воюваща страна 
въ неутрална зона. Имаше само нѣколко минути отъ 
едната гара до другата, но още въ първата секун
да те обхващаше чувството, че влизашъ отъ за- 
душливъ, затворенъ въздухъ  въ нѣкакъвъ свежъ, 
изпълненъ съ  снѣгъ, нѣкаква омая, която отъ  мо
зъка тече на ситни капки презъ всички нерви и сѣ- 
тива. Всѣкога, когато следъ години минавахъ, ид
вайки отъ Австрия, край тая малка гара Буксъ, чие
то име иначе не бихъ запомнилъ, все се подновява
т е  като свѣткавица онова внезапно отдъхваме. Сли- 
заш ъ отъ влака и вече чаквтъ — първа изненада! 
— на бюфета всичкитѣ нѣща, за които вече си за- 
бравилъ, че нѣкога сж. принадлежали към ъ найесте- 
ственитѣ въ живота ти : златисти сочни портокали, 
банани, шоколадъ, шунка, нѣша, които у насъ се 
получаваха само контрабанда презъ задната врата, 
хлѣбъ, безъ  хлѣбии карти, месо безъ  купони, и к а 
то гладни животни се впущаха пжтницитѣ върху 
това евтино изобилие. Имаше телеграфна и пощен
ска станция, отъ  дето можеше нсцензурирано да се 
пише и телеграфира към ъ всички страни на свѣта. 
Имаше френски, италиански и английски вестници и 
можеше безнаказано да ги купувашъ, разгртлцашъ 
и четешъ. Т укъ  забраненото бѣше позволено, а петь 
минути по нататъкъ позволеното забранено. Всичко
то безсмислие на европейскитѣ войни ми стана съ в 
семъ очевидно чрезъ тая близость въ пространство
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т о ; тамъ, въ малкото гряничяо градче, чиито надпи
си на дюкянитѣ можеха да се чегатъ отъ  тукъ  съ  
просто око, се изкарваха мж ж етѣ отъ всѣка кжщи- 
ца, всѣка хижа, изпращаха се въ Украйна и въ, А л
бания, за да убиватъ и да бж датъ убивани, а тукъ  

на петь минути разстояние — мжже иа сж щ ата 
възрасть ссдѣха спокойно съ  женитѣ си предъ об- 
вититѣ съ  бръш ляпъ врати и си пушеха лулитѣ. 
Неволно се запитахъ, дали и рибитѣ е ъ  граничната 
рѣкичка не сж отъ  дѣсната страна воюващи, а отъ 
лѣвата неутрални! Въ тоя мигъ, когато преминахъ 
границата, вече мислѣхъ другояче, по-свободно, по- 
несервилно, по-възбудено, и още на първия день из- 
питахъ, какъ не само душевното ни разположение, 
но и тѣлеснпятъ организъмъ е пониженъ въ воен
ния св ѣ т ъ : когато ме поканиха у роднини и следъ 
обѣда изпихъ чаша черно кафе и запушихъ пура, 
изведиажъ ми се зани свѣтъ  и сърдцето ми заби 
силно. Следъ толкова месеци съ  замѣстителни ве
щества тѣлото ми, иервитѣ ми се оказаха вече пе- 
възприемчиви за истинско кяфе, истински тютюпъ, 
и тѣлото трѣбваше да се преобърне и нагоди, 
следъ неестественото на войната, пакъ към ъ есте 
ственото на мира.

Това замайване, тоя приятенъ ш еметъ се пре
насяше и въ духопното. Всѣко дързо  ми се стр у 
ваше по-хубаво, всѣка планина по свободна, всѣка 
мѣстность по мила, защото въ воюващата страна 
блажено дишащата липата действува на помрачения 
погледъ като нахално равнодушие на природата, 
всѣки пурпуренъ залѣ зъ  напомня за пролѣната кръвь; 
тукъ, въ естественото състояние на мира, благород- 
ната отстрзненость на природата бѣш е пакъ есте
ствена, и азъ  усѣтихъ, че обичамъ Ш вейцария, както 
никога по рано не я бѣхъ обичалъ. Всѣкога бѣхъ 
идвалъ съ  радость въ тая страна, малка по размѣръ, 
но велика и неизчерпаема въ своето многообразие. 
Никога обаче не бѣ хъ  почувстиуналъ смисъла на
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нейното същ ествувание, швейцарската идея за за 
дружния животъ на нациитѣ въ същ ото  простран
ство безъ вражда. Тая най-мъдра максима, да се 
издигне една честно преживѣна демокрация чрезъ 
взаимпа почить до братство — какъвъ  примѣръ бѣ 
това за цѣлата наша заблудена Е вропа! Това убѣ- 
жище за всички преследвани, отъ  стотини години 
родно огнище на мира и свободата, гостоприемно 
за всички начини на мислене, запазвайки при това 
вѣрно своята особена същ ина, — колко важно се 
оказа същ ествуването на тая свръхнационална 
държ ава за нашия с в ѣ т ъ ! Съ право ми се видѣ тя 
благословена съ  красота, надарена съ  богатство. Не, 
човѣкъ тукъ  не бѣш е чуждъ, свободниятъ, иезави- 
симиятъ тукъ  бѣше, въ тоя трагиченъ свѣтовенъ 
часъ, повече у дома си, отколкото въ собственото 
си отечество. По цѣли часове скитахъ ноще изъ 
улицитѣ на Цюрихъ, по брѣга на езерото. С трува
ше ми се, че задъ  прозорцитѣ не леж атъ безъ сънъ 
жени, които мислятъ за синовстѣ си, не виждахъ 
ранени и осакатени, млади войници, които утре или 
други день щѣха да б ъ д атъ  натоварени на влакове, 
ту къ  човѣкъ чувствуваше, че има право да живѣе, 
докато въ воюващата страна можеше да се свѣ- 
нишъ или чувствуваш ъ внновенъ, че още ие си оса 
катенъ.

За мене нс бѣха най-важното разговоригѣ от
носно постановката на моята драма, нито срещата 
съ  моитѣ приятели. И скахъ преди всичко да видя 
Роменъ Роланъ, човѣка, за когото знаехъ, че може 
да ме направи по якъ, по-ясенъ и по-деенъ. И скахъ 
да му благодаря за всичко, което ми бѣха дали не
говото приятелство, неговитѣ увещания презъ днитѣ 
на иай-горчиза душ евна самотность. Къмъ него 
трѣбваше да се насочатъ нтрвитѣ ми стъпки. Зами
на къ поради това веднага за Ж енева. Сега ние, 
„враговетѣ“, се намирахме въ едно доста заплетено 
положение. Само по себе си се разбира, че прави
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телствата на воюващитѣ страни неохотно гледаха 
на срещ итѣ на своитѣ хора съ  такива отъ неприя
телски страни на неутрална почва. О гъ друга стра
на, не бѣш е забранено съ  законъ. Нѣмаше нито 
единъ единствснъ параграфъ, споредъ който да б ъ 
деш ъ наказанъ за такава една среща. Само търгов
ски сношения, „търговия съ  неприятеля“ бѣха з а 
бранени и смѣтани за държавиг измѣна. За да не 
б ъ д ем ъ  заподозрѣни и чрезъ най-леко заобикаляне 
на тая забрана, ние дорн избѣгвахме да си предло- 
жимъ по една цигара, тъй като бѣхме безъ  съмне
ние наблюдавани отъ безброй агенти. За  да не ни 
подозиратъ. че се боимъ или сме гузни, избрахме 
ние, интернационални приятели, най простата мето
да — откритата. Не си пишехме постъ рестантъ или 
подъ покривни адреси, не се посещавахме дебнеш- 
комъ ноще, но минавахме заедно по-улицитѣ и се- 
дѣхме открито въ кафенетата. Веднага следъ при
стигането си се обадихъ съ цѣлото си име въ хо
тела и казахъ, че желая да говоря съ  господинъ 
Роменъ Роланъ, защ ото по-добре щѣше да е за нѣм- 
ското или френско телеграфно бюро, ако може да 
съобщ и, кой съм ъ и кого посещ авам ъ; за насъ б ѣ 
ше съвсемъ естествено, че двама стари приятели 
ие трѣбва изведнажъ да се отбѣгватъ само защото 
случайно принадлежатъ към ъ две нации, които сега 
случайно с ъ  въ война. Не се чувствувахме задължени 
да се държ имъ абсурдно, само защ ото свѣ тъ тъ  се 
държи абсурдно.

Най после бѣхъ въ неговата стая. Стори ми 
се почти съ щ ата  като въ Парижъ. Както там ъ ма
сата и креслото бѣха отрупани съ  книги, работпата 
маса удавена въ вестници, списания и книжа, с ъ 
щата проста, но свързана съ  цѣлия свѣтъ  монашеска 
килия на труда, която той изграждаше около себе 
си, къ дето  и да се намира. За мигъ не иамѣрихъ 
дума за приветъ, само си подадохме р ъ к а  — п ъ р 
вата френска ръка, която можехъ да хвана отъ
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години насамъ. Роменъ Роланъ бѣш е първиятъ фраи- 
цузинъ, съ  когото говорѣхъ следъ три години, ала 
въ тия три години сс бѣхме сближили повече отъ  
всѣкога. На чуждия езикъ говорѣхъ по довѣрчиво и 
по откровено, отколкото съ  когото й да било въ 
моето отечество. Напълно съзиавахъ, че предъ мене 
стои най значителниятъ човѣкъ на тоя мировъ часъ, 
че къмъ мене говори моралната съвѣсть на Европа. 
Сега едва можахъ да обгърна съ  погледъ и да раз
бера, какво прави и какво бѣ направилъ въ своята 
гранлиозна служ ба за разбирателството. Работейки 
дене и иоще все самъ, безъ  помощникъ или секре- 
тарь, той следѣш е всички манифестации въ всички 
страни, поддържаш е кореспонденция съ  безброй хора, 
които го молѣха за съветъ  относно разни въпроси на 
съвѣстьтз, и пишеше всѣки день по нѣколко листа въ 
дневника си. Както никой въ онова време, той имаше 
чувството за отговорность, че живѣе въ историческо 
време, и изпитваше иотрѣбность, да даде смѣтка на 
едно по късно време. Кжде сж днесъ ония безброй
ни ржконисни томове на дневницитѣ му, които единъ 
деиь ще дадатъ пълно обяснение на всички морал
ни и духовни конфликти на първата свѣтовиа вой
на? Сжщевремено той печаташе своитѣ статии, 
всѣка отъ които причиняваше тогава международна 
сензация, пишеше романа си „Клерпмбо", влагаше 
безъ остатъкъ , безъ пауза, цѣлото си сж щ ество за 
огромната отговорность, която бѣ поелъ върху се 
бе си въ тоя пристжпъ отъ безумие на човечество
то, решенъ да действува образиово и справедливо 
до въ най малката подробность. Не оставяш е нито 
едно писмо безъ отговоръ, никоя брошура върху 
проблемитѣ на времето иепроче гена; тоя слабъ, де- 
ликатенъ, тогава силно застраш енъ въ  здравето си 
човѣкъ, който можеше да говори само съвсемъ 
тихо и всѣкога имаше да се бори съ  една лека 
кашлица, който пе можеше да нзлѣзе на вратата, 
безъ да се наметне съ  шалъ, който трѣбваше да спира
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следъ всѣка по-бърза крачка, сега разгърна сили, 
нарасли до невѣроятность. Нищо не можеше да го 
разклати, никакво коварство, никаква нападка, без
страшно и ясно гледаше той въ свѣтовнага бърко
тия. Тукъ видѣхъ другия героизъмъ, духовния, мо
ралния, паметникъ въ живъ образъ — дори въ моята 
книга върху него не съмъ го, мож е би, достатъчни 
обрисувалъ, понеже се свѣнимь да хвалимъ много 
живитѣ. Колко потресенъ и, ако мога да кажа така, 
пречистенъ бѣхъ, когато го видѣхъ въ тая малка 
стаичка, отъ  която се излжчваше нѣкаква невидима 
сила къмъ всички зони на свѣта, чувствувахъ още 
цѣли дни въ кръвьта си, и зная, че укрепителната 
сила, която Роменъ Роланъ създаваш е тогава чрезъ 
това, че самъ или почти самъ се бори противъ без
смислената омраза на милиони, принадлежи къмъ 
ония импондерабили, които не се подаватъ на ни
какво измѣрение и пресмѣтане. Само ние, които сме 
били свидетели на онова време, знаемъ, какво зна
чеше неговиятъ животъ и неговата примѣрна непо
колеби м ост. Чрезъ него изпадналата въ бѣ съ  Е в
ропа запази своята мордлна съвѣсть.

Презъ време на разговсритѣ презъ онзи сле- 
добѣдъ и презъ следнитѣ дни ме обхвана лека скръбь, 
сжщата, както когато говорѣхъ съ  Рилке за вой
ната. Той бѣш е много озлобенъ противъ полиги- 
цитѣ и противъ ония, чиято с у е т н о с т  не се наси
щаше на чужди жертви, но сжщевремено трептѣше 
у него състрадание към ъ безбройнитѣ, които стра
даха и умираха за нѣкакъвъ смисълъ, който тѣ 
сами не разбираха и който бѣш е само нѣкакво без
смислие. Той ми показа телеграмата на Ленинъ, 
който преди заминаването си отъ Швейцария, въ 
онзи прословутъ пломбиранъ вагонъ, го заклипалъ, 
да дойде съ  него въ Русия, понеже добре разби- 
ралъ, колко взженъ би билъ за неговата кауза мо- 
ралмиятъ авторитетъ на Роменъ Ролана. Този обаче 
останалъ твърдореш енъ, да не се обвързва съ  никоя
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група, а да служи независимо, само съ  собствената 
си личность, на каузата, на която се бѣ  отдалъ, на 
общата. Както не искаше отъ никого да се подчини 
на неговитѣ идеи, така се отказваше отъ  всѣко 
обвързване. Който го обичаше, трѣбваш е да остане 
като него необвързанъ, и той не искаше да даде 
никакъвъ другъ прнмѣръ, освенъ тоя единственъ: 
какъ човѣкъ може да остане свободенъ, вѣрень на 
собствсннтѣ си убеждения и противъ цѣлия свѣтъ.

В ь Ж енева се срещ нахъ още на първата ве- 
черь и съ  малката група французи и други чужден
ци, които се събираха около два малки независими 
вестници, „La Fcuille“ и „Demain*, Ж увъ, Рене 
Арко, Франсъ М азарелъ. Ние станахме задушевни 
приятели съ  онзи бръзъ  устремъ, съ  който иначе 
се сключватъ само младежки приятелства. Обаче 
инстинктивно чувствувахме, че стоимъ предъ нача
лото на единъ новъ животъ. Повечето отъ  нашитѣ 
стари връзки бѣха станали невалидни чрезъ патрио- 
тичната заслѣпеность на досегашнитѣ другари. И ма
ше нужда отъ нови приятели, и понеже ние стоех- 
ме на сжщия фронтъ, въ сж щ итѣ духовни окопи и 
срещу сжщия врагъ, между насъ се създаде спон- 
танно единъ видъ горещо другарство; следъ д в а 
десета и четири часа бѣхие тъй близки единъ съ  
другъ, като че ли се познаваме отъ  години и вече 
си говорѣхме, както е прието на всѣки фронтъ, на 
ти. Всички чувствувахме наредъ съ  лично опасното 
и смѣлото на нашето другаруване, знаехме, че на 
петь часа разстояние всѣки нѣмецъ, който съгледа 
нѣкой фраицузинъ, и обратно, може да го нападне 
съ  щ и къ и ли да го разкжса съ  ржчна граната, и че 
ще получи отличие за това, знаехме, че милиони от- 
самъ и оттатъ къ  мечтаятъ само за това, да се уни- 
щ ож атъ единъ другъ и изличатъ отъ  земята, знаех
ме, че вестницитѣ говорятъ за „нсприятелитѣ“ само 
зъ  пѣна на устата, докато ние, една единствена
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шепа люде между милиони и милиони, не само се- 
димъ миролюбиво на сжщ ата маса, но сме свърза- 
ни и въ най честно и дори съзнателно братство. 
Знаехме, въ какво противоречие изпадаме спрямо 
всичко официално и заповѣдано, знаехме, че като 
проявяваме това приятелство, се излагаме спрямо 
отечествата си на опасность; обаче тъкмо смѣлото 
въ тая постжпка я тласкаше до почти екстатична 
засиленость. Искахме да дръзнемъ и се наслаж да
вахме на това, понеже само това дръзваме придава 
ше истинска тсж есть въ нашия протестъ. Така, азъ 
дьрж ахъ дори заедно съ Ж . П. Ж увъ  иублична 
сказка въ Цюрихъ (уникумъ въ тая война!) — той 
чете на френски своитѣ стихове, азъ  на нѣмски 
изъ моя „Иеремия* — но тъкмо защ ото играехме 
съ  открити карти, ние показахме, че сме честни въ 
тази безумно смѣла игра. Какъ мислѣха въ нашитѣ 
консулства и легации, ни бѣше безразлично, дори и 
ако трѣбваше чрезъ това да изгоримъ, като Кор- 
тецъ, корабитѣ си за връщане. Защ ото въ дълбо
чината на душ итѣ си бѣхме убедени, че не ние сме 
„измѣнницитѣ“, а другитѣ, които измѣняха на чо- 
вѣш ката задача на поета към ъ случайния часъ. И 
какъ героично живѣеха тия млади французи и бел
гийци ! М ежду тѣ хъ  бѣше Франсъ М азарелъ, който 
съ  своитѣ дъскорѣзи противъ уж аситѣ па войната 
изрѣза предъ нашитѣ очи трайния паметникъ па 
войната, тия незабравими листове въ черно и бѣло, 
които по сила и гнѣвъ нс стоятъ по долу отъ  „Олу^ 
стошенията на войната* на Гойя. Дене и ноще из- 
рѣзваш е тоя м лж ественъ  мжжъ неуморно нови об
рази и сцени отъ нѣмото дърво; тѣсната стая и 
кухнята бѣха вече препълнени съ  тия дървени блок
чета, и всѣка сутринь вестникътъ „Feuille“ изнася
ше по едно ново отъ  неговитѣ обвинения въ рисун
ки, които не обвиняваха една опредѣлена нация, но 
все единъ и сжщия, нашия общ ъ нсприятель вой
ната. Какъ мечтаехме да можемъ да хвърлимъ като
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бомби въ градоветѣ и армиитѣ тия страшни, ярост
ни обвинения, които с ъ  разбираеми за всѣки, дори 
и за най-иищожния човѣкъ безъ думи и безъ е зи к ъ ; 
сигуренъ съмъ, че биха убили преждевременно вой
ната. Но, за жалость, тѣ  излизаха само въ малкия 
вестникъ „Feuille“, който едва проникваше вънъ отъ 
Ж енева. Всичко, което говорѣхме и опитвахме, б ѣ 
ше заключено въ малкия швейцарски к р ъ гъ  и можа 
да подействува само когато бѣш е вече късно Т ай
но не се мамѣхме, че сме безсилни противъ голѣ- 
мата машина иа генералнитѣ щабове и политически 
служби, и ако тѣ  нс ни преследваха, то може би, 
защ ото ие можехме да имъ б ъ д ем ъ  опасни, тъй 
като нашитѣ думи оставаха задушени, нашето въз
действие спънато. Но тъкмо защ ото знаехме, колко 
сами сме, се сплотихме още по тѣсно, гърди до 
гърди, сърдце до сърдцс. Никога по-късно не съм ъ  
изж изѣвалъ въ зрѣлитѣ си години такова възтор 
жено приятелство, както презъ ония часове въ Ж е
нева, и тия връзки устояха и на всички по-късни 
времена.

О тъ психологическо и историческо становище 
(не отъ художническо) иай-забележителната фигура 
въ тая група бѣш е Анри Гилбо; въ неговото лице 
видѣхъ по-убедително, отколкото при кого и да е, 
утвърденъ необоримия законъ на историята, чс въ 
епохи на внезапни преврати, особено презъ войни 
или революции, кураж ъ и смѣлость за къ со  време 
значатъ често повече отъ  вътреш на зиачимость, и 
че горещъ кураж ъ може да б ъ д е  по-решаващъ отъ 
характеръ и постоянство. Всѣкога, когато времето 
тече буйно и се преваря, печелятъ предимство на
тури, които ум ѣятъ да се хвърлятъ въ вълнитѣ 
безъ колебание. И колко ефемерии фигури бѣха 
носили тия вълни надъ себе си — Бела Кунъ, Куртъ 
Айснеръ — до едно мѣсто, до което тѣ не бѣха до- 
расли вътрешно. Гилбо, едно слабо, русо човѣче съ
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безпокойни сиви очи и живо красноречие, не бѣш е 
много даровитъ. М акаръ че почти преди едно дс- 
сетилѣтие бѣ превелъ моитѣ стихотрорения на 
френски, трѣбва все пакъ да призная, че неговитѣ 
литературни постижения бѣха незначителни. Него
вата езикова мощь не надхвърляше срѣдната сте- 
пень, образованието му не бѣше дълбоко. Всичката 
негова сила лежеш е въ полемиката. Поради една 
нещастна заложба въ характера, той принадлежеше 
къмъ ония хора, които всѣкога трѣбва да с ъ  про
тивъ, все едно срещ у какво Добре му бѣше само 
когато можеше да се бие[Цкато същ ински хлопакъ, 
да се впуща срещ у нѣщо, к .е г о  бѣш е по силно отъ 
него. Преди войната бѣ полемиз рзлъ  въ Парижъ 
непрестанно срещ у отдѣлии насоки и хора, после 
бѣш е се поозърналъ изъ радикалиитѣ партии, обаче 
никоя не му бѣше достатъчно радикална. Сега, 
презъ войната, изведнажъ бѣ намѣрилъ като анти- 
милнтаристъ единъ гигантски неприятель, свѣтовната 
война. Страхливостьта, малодушието на повечето, 
отъ  друга страна пъкъ реш ителността, лудеш ката 
смѣлость, съ  която се хвърляш е въ борбата, го 
правѣха за такъвъ  единъ свѣтовеиъ мигъ важенъ 
и дори необходимъ. Привличише го тъкмо това, 
което плашеше другитѣ — оп асн о стта . Че други
тѣ  се осм ѣляватъ на толкова малко, а той на тол
кова много, топа даде на тоя самъ по себе си ие- 
значителенъ литераторъ нѣкаква внезапна величина 
и засили неговитѣ публицистични и борчески спо
собности надъ естественото имъ ниво — феномеиъ, 
който можеше да се наблюдава съ щ о  така презъ 
френската революция при малкитѣ адвокати и юри 
сти на жирондата. Д окато другитѣ мълчаха, докато 
ние самитѣ се колебаехме и при всѣки случай гриж 
ливо обмисляхме, какво да се прави и какво не, 
той се намѣсваше решително и негова трайна за 
слуга ще остане, че бѣ  основалъ и ръководилъ 
единственото духовно значително списание противъ



пойнага презъ времето на първата война „Demaim", 
документъ, който трѣбва да сс прочете отъ  всѣки 
единъ, ако иска действително да разбере духовнитѣ 
течения на оная епоха. Гилбо даваше това, което 
ни трѣбваш е: срѣдитцето на интернзционалнитѣ, на 
свръхнационалнитѣ разисквания посрѣдъ войната. 
Роменъ Роланъ застана задъ него и това реши зна
чението на списанието, защ ото благодарение на 
неговия мораленъ авторитетъ и неговитѣ връзки 
той можй да му спечели най ценмитѣ сътрудници 
отъ  Европа, Америка и И ндия; отъ  друга страна, 
изгоненитѣ отъ Русия революционери Ленинъ, Троц- 
ки и Луначарски имаха довѣрие въ радикалностьта 
на Гилбо и пишеха редовно въ списанието. Така, за 
дзанадесеть или двадесеть месеца нѣмаше на свѣта 
по-интересно, по независимо списание, и ако бѣ ripe-' 
живѣло войната, то щ 1 ше да повлияе решаващо на 
общественото мнение. Въ сжщото време Гилбо се 
нагърби въ Ш вейцария съ  представителството на 
радикалнитѣ групи въ Франция, мачкани отъ  твър
дата ржка на Клемансо. На прочутитѣ конгреси въ 
Кипталъ и Цнмериалдъ, дето се отдѣлиха интср- 
националнитѣ социалисти отъ патриотичнитѣ, той 
игра историческа р о л я ; никой французинъ, дори и 
онзи капитанъ Садулъ, който въ Русия бѣ миналъ 
на страната на болшевицитѣ, не бѣ така мразена., 
о г ь  никого не се бѣха бояли така, както отъ  това 
дребно, русо човѣче Най после се удаде на фран- 
цузкото бюро за шпионажъ да му постави примка. 
Въ единъ хотелъ въ Бернд. се откраднаха отъ стая
та на единъ нѣмски агента- попивателни хартии и 
копия, които наистина не доказваха нѣщо повече 
о ть  това, че нѣколко нѣмски учреждения сж або 
нирали нѣколко екземпляра отъ „Domain", само по 
себе си невиненъ факта., тъй като тия екземпляри 
при нѣмската основность навѣрно бѣха искани за 
различнигѣ библиотеки и служби. Но поиодътъ бѣ

го
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достатъчсиъ за Парижъ, за да се означи Гилбо ка
то купенъ отъ Германия агитаторъ и да се заведе 
дѣло срещу него. In contumariam той бѣ осжденъ на 
смърть — съвсемъ несправедливо, както свидетсл- 
ствува и факта, че тая присжда следъ десеть го
дини при една ревизия на дѣлото бѣ премахната. 
Но скоро следъ това чрезъ своята буйность и не- 
отстжпчивость, която постепенно стана и за Роменъ 
Ролаиъ и за насъ всичкитѣ опасна, той дойде въ 
конфликть съ  швейцарскитѣ власти и бѣ затворенъ. 
Едва Ленинъ, който бѣ лично разположенъ къмъ 
него и освенъ това му бѣше благодаренъ за ока
зана въ най-тежко време помощь, го спаси, като го 
превърна съ едно драсване на перото въ руски гра- 
жданинъ и го докара съ втория запечатанъ влакъ въ 
Москва. Сега той би могълъ всжщность да разгърне 
творческитѣ си сили. Защ ото въ Москва му се даде, 
на него, който имаше всичкитѣ заслуги на истински 
революционеръ, затворъ и оежждане на смърть in 
contumariam, за втори пжть всѣка възможность за 
действие. Както аъ Ж енева чрезъ помощьта на Ро
менъ Роланъ, той би могълъ, благодарение на до- 
вѣрието на Ленинъ, да даде нѣщо положително при 
новоизграждането на Русия, отъ  друга страна едва 
ли бѣше нѣкой така избранъ, чрезъ смѣло държа- 
не презъ войната, да играе въ Франция следъ вой
ната, и въ парламента и публично, решаваща роля, 
защ ото всички радикални групи виждаха въ него 
действителния, дейния, смѣлия човѣкъ, родения во
дач ь. Ала въ дейсгвителность се оказа, че Гилбо 
съвсемъ не е водаческа натура, но, като много 
военни поети и революционни политици, само пре- 
дуктъ  на едннъ ефемеренъ часъ. Неуравновесени 
натури всѣкога падатъ следъ внезапни издигания, и 
Гилбо пропилѣ въ Русия като неизцѣримъ полемикъ 
своята дарба въ караници и разправии и така раз
вали отношенията си постепенно и съ ония, които 
отначало бѣха почитали неговия куражь, най на
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предъ съ  Ленинъ, после съ  Барбюсъ и Ролапъ, а 
най-после съ  насъ всички. Той свърши въ едно 
време, което бѣ станало пакъ малко, както бѣ поч- 
налъ: съ  незначителни брошури и безпричинни спо
рове; съвсемъ забравенъ, той умрѣ, наскоро слсдъ 
като бѣ поиилванъ, въ единъ кж тъ въ Парижъ. 
Пай-смѣлиятъ и най-храбриятъ въ войната, който, 
ако би умѣлъ да използува подема, даденъ му отъ 
времето, би могълъ да стане една отъ  голѣмитѣ 
фигури на нашата епоха, той е днесъ съвсемъ заб
равенъ и азъ  съмъ, може би, единъ отъ последнитѣ, 
които изобщо си спомнятъ съ благодярность за не
говото военно дѣло, списанието „Dcmain“..

О тъ Ж енева се върнахъ следъ нѣколко дни 
пакъ въ Цюрихъ, за да почна разговоритѣ относно 
рспетициитѣ иа моята драма. Открай бѣхъ обичалъ 
тоя градъ поради хубавото му положение край езе
рото въ сѣнката на планинитѣ, не по-малко и за
ради арнстократичната му, малко консервативна 
култура. Благохарение на разположението на Швей
цария всрѣдъ ввюващптѣ държави, Цюрихъ бѣ из- 
лѣ зълъ  отъ своето спокойствие м бѣ станалъ ъз- 
веднажъ най важниятъ градъ на Европа, мѣсто за 
среща на всички духовни движения, обаче и на 
всички гешефтари, спекулавги, шпиони, пропаганда
тори, които се гледаха отъ  мѣстшото население съ  
много оправдаао шедовѣрие. Въ ресторантитѣ, ка
фенетата, трамваитѣ, по улицитѣ се чуваха всички 
езици. Навсѣкжде човѣкъ срѣщ еш е познати, мили и 
немили и изпадаше, и да иска и да нс иска, въ водовър
тежа на възбудени прения. Защ ото всичкитѣ тия хора, 
които сж дбата бѣ плиснала тукъ, бѣха свързани съ 
изхода на войната, едни бѣха тукъ , по поржка на 
своитѣ праиителетва, пруги гонени и преследвани, 
всѣки обаче откж енатъ отъ  своето сжщинско сж- 
шествуванне, згхвърленъ на. случайното. Тъй като 
ъѣмаха домъ, търсѣха непрестанно другарско обще-
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сгво, и понеже бѣше извънъ тѣхната възможность 
да повлияягъ на военнитѣ и политически събития, 
тѣ  дене и ноще спорѣха въ нѣкаква духовия треска, 
която сжщеврсменно и възбуждаш е и уморяваше. 
Ч овѣкъ наистина мжчно би могълъ да устои иа 
желанието да говори, следъ като въ кжщи месеци 
и години бѣ седѣлъ съ  запушени уста, искаше сс 
иа всѣки да пише, да печата, откакъ за първи пжгь 
можеше да мисли и пише безъ  цензура; всѣки бѣ 
напрегнатъ до максимумъ и дори по срѣдни натури, 
както посочихъ съГилбо, бѣха по-интересни, откол 
кото по-рано или по късно можеха да бж датъ. Пи 
сатели и политици имаше отъ всички отсѣнки и 
езици: Алфредъ Фридъ, носитель на Нобеловата 
премия за мира, издаваше тукъ  своето списание, 
Фрицъ Унру, по-рано пруски офяцеръ, ни четѣше 
своитѣ драми, Л еоахардъ Франкъ пишеше своята 
възбуж дащ а творба „Ч овѣкътъ е до бъ р ъ “, Аодрсась 
Лацко възбуди сензация съ  своитѣ „Хора въ вой
ната“, Францт^ Вгрфелъ дойде за една лекция; срещ- 
нахъ люде отъ  всички нации въ моя хотелъ, въ 
който на времето си бѣха слизали Казааова и Гьоте. 
Виждахъ руси, които после се явиха въ революция
та, и чиито истински имена никога не узиахъ, ита
лианци, католически свещеници, неотстжпчиви со
циалисти, и такива отъ германската военна партия; 
отъ  швейцарска страна наредъ съ  насъ застана чу- 
десниятъ пасторъ Леонардъ Рагацъ, сжпцо поетътъ 
Робертъ Фези. Вь френската книжарница срещнахъ 
моя преводачъ П оль Морисъ, въ концертната зала 
диригента О скаръ Фридъ — всичко минаваше тукъ, 
всичко бѣше тукъ, чуваха се всички мнения, най- 
абсуранитѣ и най-разумнитѣ, хората се въодуш е
вяваха и ядосваха, списания се основаваха, полеми
ки изникваха, контрасти се засѣгаха или засилваха, 
групи сс сплотяваха или разпадаха; никога не съмъ 
срещ аль по-гореща и многолнка смѣсь въ такава 
концентрирана форма, както въ тия цюрихски дни
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или по-скоро нощи (защото спорѣхме, докато въ 
кафене Бслвю или кафене О деонъ угаснѣха лам- 
питѣ, а после отивахме често и въ жилището на 
нѣкой отъ насъ). Никой не виждаше въ тоя ома
гь о с а т . свѣтъ пейзажа, планипитѣ, езерото и тѣх- 
иая чуденъ, мекъ миръ, живѣехме само съ  вестни
ци, новини и слухове, въ мнения и разправии. И 
странно: изживявахме тукъ  войната по-интензивно, 
отколкото въ воюващата родина, защ ото проблема- 
та като че се бѣ обективирала и откженала отъ  
нѣкакво политическо становище, а отъ  европейско, 
като на жестоко, огромно събитие, което щ ѣш е да 
преобрази не само нѣколко гранични черти на кар
тата, но и формата и бждещ ето на нашия свѣтъ.

Като че ли ме бѣ вече докоснало нѣкзкво 
предчувствие за собствената ми бждещ а еждба, та 
сега бѣхъ най-потресенъ огъ  вида на хората безъ 
отечество или, още по-лошо, отъ ония, които имаха 
вмѣсто едно отечество две или три и влтреш но не 
знаеха, към ъ кое принадлежагь. Въ единъ ж гълъ  
на кафене Одеоиъ седѣш е обикновено самъ единъ 
младъ човѣкъ съ малка, кафяна брадичка и извън
редно дебели стъкла на остритѣ, тъмни очи. Ка
заха ми, че билъ нѣкой много даровитъ английски 
писатель. Когато следъ нѣколко дена се запознахъ 
съ  Д ж емсъ Джойсъ, той рѣзко отрече всѣка съ- 
прннадлежность съ Англия. Билъ ирландецъ. Пишелъ 
наистина на английски, обаче нр мислѣлъ английски 
и не искалъ да мисли английски — „Бихъ искалъ“, 
ми каза той тогава, „единъ езикъ, който стои надъ 
езицитѣ, езчкъ, на който тѣ  всичкитѣ служ атъ. На 
английски не мога напълно да се изразя, безъ да 
се затворя чрезъ това въ ддна традиция." Това не 
ми бѣше съвсемъ ясно, защ ото тогава ощ е не 
знаехъ, че той пише своя „Улисъ“, бѣше ми заелъ 
само книгата си „Портретъ на единъ артистъ като 
младъ човѣкъ“, единствения екземпляръ, който при
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тежаваше, и малката си драма „Изгнания“, която ис* 
кахъ да преведа, за да му помогна. Колкото повече 
го упознавахъ, толкова повече ме очудваха неговитѣ 
фантастични езикови познания. Задъ  това кръгло, 
здраво изковано чело, което на електрическа свѣт- 
лина свѣтѣш с гладко като порцеланъ, бѣха събрани 
всички изрази на всички идиоми и той си играеше съ  
тѣ хъ  по иай-брнлянто въ начинъ. Веднажъ ме попита, 
какъ ще преведа иа иѣмски една мъчна фраза отъ 
книгата „Портретъ на единъ артистъ“ и двамата за
едно се опитахме да я формулираме, най наиредъ на 
италиански и френски. За всѣка дума той имаше въ 
всѣки идиомъ по четири-петь готови, дори диалек
тични, познаваше тѣхната стойность и теж есть до 
най тънкитѣ отсѣнки. Известна горчивина рѣдко го 
напущаше, но мисля, че тъкмо тая раздразнеиость 
бѣш е силата, която го правѣше буенъ и вътреш но 
продуктивенъ. Неговиятъ ядъ към ъ Дъблинъ, къмъ 
Англия, къмъ известни личности бѣ взелъ формата 
на динамична енергия и се освобождаваше само въ 
поетичното творение. Но той като че ли обичаше 
тая сноя суровость. Никога не го бѣхъ  виж далъ да 
се смѣе или веселъ; той правѣше впечатление на 
свита въ себе си мрачна сила, и когато го срѣщ ахъ 
по улицата, стисналъ силно тънкитѣ си устни и все 
б грзащ ъ , сякаш ъ отива към ъ нѣщо опредѣлено, 
чунстнувахъ съпротивяващото се, вътреш но изо
лираното иа неговото същ ество  оше по ясно, о т 
колкото въ нашитѣ разговори. И по-късно съвсемъ 
не бѣхъ  очуденъ, че тъкмо той е написалъ най- 
самотното, съ  всичко най несвързаното произведе
ние, което връхлетѣ като метеоръ въ нашето време.

Единъ другъ отъ  тия, които живѣеха като 
земноводни между две нации, бѣше Феручио Бу- 
зони, по рождение и възпитание италианець, по из- 
боръ на живота нѣмецъ. О тъ младини не бѣхъ 
обичалъ никой виртуозъ като него. Когато свирѣ 
ше на нѣкой концертъ, очитѣ му добиваха чудно
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мечтателеиъ блѣсъкъ. Д олу ръц етѣ  творѣха безъ 
трудъ музика, която бѣш е чисто съвършенство, а 
горе, леко облегната назадъ, се вслушваше хуба
вата одухотворена глава, вслушваше се въ музиката, 
кояго сама създаваш е. Нѣкакво просвѣтление като 
че ли го обладаваш е тогава. Колко често бѣхъ глс- 
далъ на концерти като омаянъ това просвѣтлено 
лице, докато тоноветѣ, леко подравяйки и все пакъ 
сребърно ясни, проникваха до въ кръвьта ми. Сега 
го срещнахъ пакъ, косата му бѣ побѣлѣла, а очитѣ 
засѣнени огъ  скръбь. „К ъде принадлеж а?“ ме по
пита той веднажъ. „Когато сънувамъ, и се пробудя, 
знамъ, че насънъ съмъ говорилъ италиански. А като 
пиша, мисля съ нѣмски думи." Неговитѣ ученици 
бѣха пръснати изъ цѣлия свѣтъ  — „може би, сега 
единъ отъ тѣхъ  стреля върху други“ — а да 
работи надъ същ инското си произведение, операта 
„Докторъ Ф аустъ“ не се решаваше, понеже се чув
ствуваш е см у тен ъ ; пишеше малка едноактова лека 
пиеска, за да се освободи, обаче облакътъ не се 
махваше отъ челото му. Рѣдко се чуваше неговия 
буенъ, аретински смѣхъ, който толкова обичахъ. 
Веднажъ го намѣрихъ късно презъ нощьта въ ре
сторанта на гарата. Бѣш е изиилъ самъ две бутилки 
вино." Когато минахъ край него, извика ме. „Да се 
опоя, каза той, показвайки бутилкитѣ. „Понѣкога чо
вѣкъ  трѣбва да се опои, иначе не се понася. Му
зиката не може всѣкога да стори това, а работата 
е гостъ само въ добри часове“.

Най-тежко бѣше обаче раздвоеното положе
ние за елзасцитѣ, а между тѣхъ най-лошо за ония, 
които като Рене Ш икеле държаха съ  сърдцето за 
Франция, а иишеха на нѣмски. За тѣхната земя се 
водѣш е всъщ ность войната и косата ги рѣжеш е 
право презъ сърдцето. Искаха да ги дръпнатъ на- 
лѣво и надѣсно, да изтръгнатъ отъ тѣхъ  призна
ние за Германия или Франция, тѣ  обаче се отвра
щаваха отъ това „или-или“, което имъ бѣше невъз-
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можчо. Каго насъ всичкитѣ, тѣ искаха Германия и 
Франция като братя, разбирателство вмѣсто вра
жда, и затова страдаха заради дветѣ и за дветѣ.

А наоколо се виждаше още забърканата тълпа 
на полусвързанитѣ, иа смѣсенитѣ—англичанки, които 
се бѣха оженили за нѣмски сфкцери, френски майки 
на австрийки дипломати, семейства, дето единиятъ 
синъ служеш е отсамъ, а другиятъ оттатъкъ, дето 
родителитѣ чакаха писма и отъ ту къ  и отъ  тамъ, 
дето малкото тукъ  бѣ конфискувано, положението 
тамъ загубено; всички тия раздвоени се бѣха спа
сили въ Швейцария, за да избѣгяатъ подозренията, 
които ги преследваха и въ старото и въ новото 
отечество. О тъ страхъ да не компрометирате и 
еднитѣ и другитѣ, тѣ избѣгваха да говорять на 
който и да е езикъ, и се влачеха насамъ-нагатъкъ 
като сѣнки — разрушени, разбити същ ествувания. 
Колкото по европейски бѣ  живѣлъ нѣкой въ Европа, 
толкова по жестоко бѣ наказанъ отъ юмрука, който 
разби Европа.

М ежду това, наближи представлението на „Ие- 
ремия“. То бѣ хубазъ  успѣхъ, и не се обезпокоихъ 
много, когато „Франкфуртеръ Ц зйтунгъ“ доложи 
въ Германия, че приежтетвували американския пъл- 
иомощникъ и нѣколко видни съюзнически личности. 
Усѣщахме, че войната, вече въ третата си година, 
става вжтрешно все по-слаба и съпротивата срещу 
нейното само отъ Лудендорфъ наложено продъл
жение не може да бжде така опасна, както презъ 
грѣховиото време на първата слава. Есеньта 1918 
трѣбваше да докара крайното решение. Обаче азъ 
не искахъ да изчаквамъ това въ Цюрихъ. Защ ото 
очитѣ ми постепенно бѣха станали по-будни и по- 
бдителии Вь първия еитусиазъмъ на пристигането 
ми, бѣхъ помислилъ, чс намирамъ между всичкитѣ 
тия пацифисти и антимилитаристи истински съмиш
леници, честно решени борци за сдао европейско



разбирателство. Скоро забелязахъ, че между тия, 
които се представятъ за бѣжанци и се държ атъ 
като мжченици за героични убеждения, сж се про
мъкнали иѣкои тъмни лачаости, които сж  на служ ба 
на нѣмското бюро за новини и сж плащани, за да 
подслуш ватъ и наблюдаватъ. Спокойната солидна 
Швейцария се оказа, както всѣки скоро можй самъ 
да установи, прокопана отъ  къртичината работа на 
тайни агенти отъ двата лагера. Прислужницата, коя
то пречистваше кошчето за книги, телсфоинстката, 
келнер ьтъ, който съмнително отблизо и бавно 
прислужваше, бѣха на служ ба на една враждебна 
сила, често дори единъ и сжши човѣкъ служеш е 
на дветѣ страни. Куфари се отваряха по таинственъ 
начинъ, попивателни се фотографираха, писма изчез
ваха по пжтя за и отъ  пощата, елегантни жени се 
усиихвзха натрапиически насреща ти въ холоветѣ 
на хотелитѣ, странни, усърдни пацифисти, за които 
по рано никога не си билъ чувалъ, внезапно се оба
ждаха, канѣха да се подписватъ прокламации, или 
лицемѣрно молѣха за адреси на „сигурни“ приятели. 
Единъ „социалистъ“ ми предложи подозрително ви* 
сокъ хонораръ за нѣкаква сказка предъ работни- 
чеството въ Шо де Фонъ, което не знаеше нищо 
за това; човѣкъ трѣбваш е да бжде постоянио на 
щрекъ. Не мииа много време и азъ  разбрахъ, колко 
малъкъ е броятъ на ония, които биха могли да бж- 
д атъ  смѣтани за абсолютно сигурни, и понеже не 
искахъ да бжда пъвлѣченъ въ политика, огранича- 
вахъ все повече и повече сношенията си. Но дори 
и нри сигурнитѣ, ме отегчаваше вече безплодието 
на гюстоянитѣ прения и самоволното раздробяване 
на радикални, либерални, анархистични, болшевишки 
и аполитични групи; за пръвъ нжть наблюдавахъ 
типа на професионалиия революциоперъ, кой го се 
чувствува издигнатъ въ своята иезначителность са
мо чрезъ опозиционното на своето положение и 
който се вкопчва за догматичното, понеже иѣма шь
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какви устои въ себе си. Д а остана въ тая бъбрива 
бъркотия, значеше само да се забъркамъ, да култи- 
вирамъ несигурни общности и да застраша собстве
ното си убеждение въ неговата морална сигурность. 
Затова се оттеглихъ. Вежщность никой отъ  тия 
заговорннци по кафенетата не дръзна нѣкакъвъ за- 
говоръ отъ всичкитѣ импровизирани свѣтовни по
литици, нито единъ ме разбираше да прави политика, 
когато действително бѣ нужна. Едва почна позитив- 
ното, градежа следъ войната, тѣ  останаха затънали 
въ своята вѣчно критикуваща негативность, точно 
тъй, както не се удаде, освенъ на малцина между 
противовоеннитѣ поети още по нѣкое значително 
произведение. Треската на времето творѣш е изъ 
тѣхъ, тя спорѣше и политизираше, и както всѣка 
група, която дълж и своята общность не на живѣна 
идея, а само на моментна констелация, цѣлиятъ тоя 
крж жецъ отъ интересни, високо надарени хора се 
разпадна, щомъ се махна съпротивата, противъ коя
то действуиаше именно войната.

Като подходящ о мѣсто си избрахъ, на разстоя
ние половииъ часъ отъ Цюрихъ, единъ малъкъ хо- 
телъ  въ Рюшликонъ, отъ чиито хълмове погледътъ 
обгръщаш е цѣлото езеро и долавяше само малко 
и далечъ кулитѣ на града. Тукъ можехъ да виж
дамъ само ония, които поканвахъ да дойдатъ ,сам о 
истинскитѣ приятели, и тѣ  идваха — Роменъ Ро
ланъ и М азарелъ. Т укъ можехъ да работя и да из- 
ползувамъ времето, което между това следваш е не
умолимо своя пжть. Влизането на Америка йъ вой
ната показа на всички, чийто погледъ не бѣш е за* 
слѣпенъ и чието ухо не бѣше оглушено чрезъ род
ни фрази, че нѣмското поражение е неизбѣж но; ко
гато кайзерътъ внезапно заяви, че отсега ната- 
тъ к ъ  ще управлява „демократично", вече знаехме, 
какво значи това. Признавамъ открито, че ние ав- 
стрийцитѣ, въпрѣки езиковата и душевна съпри- 
надлежность съ германцитѣ, нетърпеливо очаквахме



ВЪ СЪРДЦЕТО ИА ЕВРОПА 315

ла се ускори неизбѣжното, щомъ бѣше станало не- 
избѣжно, и деньтъ, когато кайзеръ Вилхелмь, кой
то се бѣ заклелъ да се бори до последния човѣкъ 
и конь, избѣга презъ границата, а Л удендорфъ 
който пожертвува иа своя „Зж ф ридъ“ милиони 
хора, уфейка съ сини очила въ Швеция, тоя день 
имаше много нѣщо утеш ително за насъ. Защ ото 
тогава вѣрвахме — а съ  насъ вѣрваше и цѣлиять 
свѣтъ — че съ тая война вече е свършена „вой
ната“ за всички времева, укротенъ или дори умърт- 
иенъ звѣрътъ, който бѣ оиустошилъ нашия свѣтъ. 
Вѣрвахме въ великолепнвта програма на Уилсонъ, 
която изцѣло бѣше нашата, виждахме въ ония дни, 
когато руската революция празднуваше брачната си 
нощь, да изгрѣва нѣкаква неопредѣлена свѣтлнна. 
Глупави бѣхме, заамъ. Но не само ние. Който е 
нреживѣлъ онова време, ще си спомня, че улицигѣ 
на всички градове къитѣха отъ  лнкуване, за да по- 
срещ иатъ Уилсонъ като спаситель на зем ята ; че 
неприятелскитѣ войници се прегръщаха и цѣлуваха; 
никога не е имало въ Европа толкова вѣра, какго 
въ първитѣ дни на мира. Защ ото сега имаше най- 
после мѣсто на земята за отдавна обещаното цар
ство иа сп раведли востта и братството, сега или 
никога бѣ ударилъ часътъ на общата Европа, аа 
която бѣхме мечтали. А дътъ лежеш е задъ насъ, 
какво друго би могло да ни изплаши ? Повъ свѣ тъ  
се начеваше. И понеже бѣхме млади, казвахме си : 
Това ще е нашия свѣтъ, свѣтътъ , за който бѣхме 
блѣнували, по добриятъ, по хуманниятъ свѣ тъ!
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О гъ  становището на логиката най неразумното, 
което можехъ да сторя следъ провалянето иа ав
стрийското и германско оръж ие, бѣш е да се върна 
въ Австрия, въ тая Австрия, която още мъж дѣеш е 
върху картата на Европа само като нѣкаква ие- 
опредѣлена, сива, безжизнена сѣнка. Чехи, поляци, 
италианци, словени откъснаха отъ нея своитѣ земи; 
това, което остана, бѣше нѣкакъвъ осакатенъ трупъ, 
чиято кръвь изтичаше отъ всичкитѣ му жили. О тъ 
ш есттѣ или седемь милиона, които принудиха да 
се наричатъ „нѣмски австрийци“, два милиона се 
натъпкаха гладни и измръзнали въ столицата; фл- 
брикитѣ, които по рано обогатяваха страната, сега 
лежаха въ чужда територия, желѣзницитѣ бѣха 
станали жалки осакатени членове, на народната 
банка бѣ отнето златото, вмѣсто което й стова
риха гигантския товаръ на военния заемъ. Грани- 
цитѣ бѣха още неопрсдѣлеии, тъй като конгресътъ 
за мира едва бѣ почналъ, задълженията още не
установени, нѣмаше брашно, нѣмаше хлѣбъ, нѣ
маше въглищ а и петролъ, една революция изгле
ждаш е неотклонима или пъкъ нѣкакво катастро- 
фално разрешение. Споредъ всички човѣшки пред
виждания, тая изкуствено създадена отъ  победи- 
литѣ страна не можеше да живѣе независимо, и не 
искаше — всички партии, социалиститѣ, клерика- 
литѣ, нациоиалиститѣ, викаха това изъ едно гърло 
— да живѣе самостоятелно. За пръвъ пъть, докол
кото знамъ, се яви сега въ историята парадокса, да 
принуждавагъ една страна къмъ сам остоятелн ост, 
която тя самата ожесточено отхвърля. Австрия же
лаеше или да б ъ д е  пакъ съединена съ  старитѣ съ 
седни държави или съ  племенно сродиата Герма-
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пия, нс искаше обаче въ никой случай да води нъ 
тая осакатена форма единъ унизителсиъ Просешки 
животъ. Съседнитѣ държави обаче не искаха да 
останатъ въ стопански съю зъ съ  тая Австрия, ед 
но защ ото я смѣтаха за много бедна, друго, отъ  
страхъ, чс може да се върнатъ Х абсбургитѣ; освенъ 
това, съюзницитѣ забраняваха присъединяването 
към ъ Германия, за да не засилятъ победения про- 
тивникъ. Така се заповѣда: републиката Нѣмска 
Австрия трѣбва да остане да същ ествува. Уникумъ 
въ  историята! — иа една страна, която не искаше 
да същ ествува, сс заповѣдваш е: „Ти трѣбва да 
б ъ д е ш ъ Р

Какво ме накара тогава, въ най лошото време, 
което нѣкога бѣ връхлетявало една страна, да се 
върна доброволно пакъ тамъ, днесъ самъ не бихъ 
могълъ да обясня. Ние хората отъ предвоенното 
време бѣхме въпрѣки всичко израсли въ по-силно 
чувство за дългъ, мислѣхме, че въ такъвъ  часъ па 
крайно бедствие, повече отъ всѣки другъ п ъть  при- 
надлежимъ къмъ родината, къмъ семейството си. 
Струваше ми се нѣкзкси подло, да отбѣгна трагич 
ното, което се подготвяше тамъ, чувствуаахъ, тъ к 
мо като авторъ на „Иеремия“, отговориость, да по
могна чрезъ словото си да се превъзмогне пораже
нието. Излишенъ презъ войната, сега ми се струваше, 
че съмъ на истинското мѣсто, още повече, че чрезъ 
моята съпротива срещ у продължаването на войната 
бѣхъ  сн спечслилъ известно морално положение, 
особено между младитѣ. Но дори и да не можехъ 
да свърш а нищо, оставаше ми поне удовлетворс 
ннето, да страдамъ задружно съ другитѣ отъ об
щото страдание, което бѣхъ прелрекълъ.

П ътуване за Австрия изискваше тогава приго
товления като за експедиция въ арктическа страна. 
Човѣкъ трѣбваше да се снабди съ  топли дрехи, 
вълнени долни дрехи, понеже знаеше, че о тв ъ д ъ  
границата нѣма въглищ а, а зимата бѣше предъ
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вратитѣ; даваше да му турятъ подметки на обув 
кигѣ, защ ото отвж дъ имаше само дървени подмет
ки, вземаше съ  себе си припаси отъ шоколадъ, 
колкото позволяваше Швейцария, за да не умре отъ. 
гладъ, докато му се издадатъ карти за хлЬбъ и 
мазнини, застраховаше багажа си, колкото е въз- 
можно по високо, понеже повечето вагони съ  ба- 
гаж ъ се ограбваха и всѣка обувка, всѣка дреха 
бѣха иезамѣннми. Само когато следъ десеть го дини 
тръгнахъ за Русия, правихъ подобни приготовления 
За мигъ спрѣхъ разколебанъ на граничната станция 
Буксъ, презъ която преди повече отъ  година бѣхъ 
миналъ тъй щастливъ, и се питахъ, дали да не се 
върна въ последната минута. Чувствувахъ, че е ре 
шсиис за цѣлъ животъ. Обаче пакъ се решихъ на 
теж кото и по-трудиото. Качихъ се пакъ на влака.

При пристигането си преди една година на 
швейцарската граница бѣхъ прежнвѣлъ единъ въл- 
нувчщъ мигъ. Сега при връщането ми ми предстоеше 
въ Фелдкирхъ единъ още по-незабравимъ. Още ка
то слизахъ, забелязахъ нѣкакшо страино безпокой
ство у граяичиитѣ чнвовпици и полицаи. Тѣ ие ни 
обърнаха особено внимание и извършиха прегледа 
крайно небрежно; явно бѣше, че чакятъ н ѣ т о  по- 
важно. Най-после удари звънецътъ, който обаждаш е 
приближаването на нѣкакъвъ влакъ отъ авсдрийска 
страна. Страж аритѣ се наредиха, всички чиновници 
се притекоха, женитѣ имъ, очевидно уведомени, се 
струпаха на перона. Особено ми се хвърли въ очи 
между чакащитѣ саиа стара дама, облѣчепа вь черно, 
гъ  дветѣ си дъщери, по облѣкло и държане, на 
вѣрно нѣкоя аристократка. Тя бѣше явно развълну
вана и все поднасяше кърпичката си към ъ очи- 
тѣ  си.

Бипнп, почти бнхъ рекълъ  тържествено, се 
приближи влакътъ. Бѣше нѣкакъвъ особенъ влакъ, 
не изтърканитѣ, избѣлѣли отъ дъж да обикновени
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вагони, но широки, черни салонни вагони. Локомо- 
тивътъ спрѣ. Забележимо вълнение мина презъ ча- 
кащитѣ, но азъ  все още не знаехъ защо. И зведнажъ 
познахъ задъ стъклата на единия вагонъ импсраторъ 
Карлъ, последния австрийски императоръ, кой
то стоеше високо изправенъ тамъ, а до него, а до 
него, облѣчена въ черно, съпругата му, императри
ца Цита. Сепнахъ се : последниятъ австрийски импс
раторъ, наследникътъ на Хабсбургската династия, 
която бѣ управлявала страната седемстотинъ годи
ни, напуща своята страна! М акаръ че бѣ отказалъ 
да абдикира формалио, правителството му бѣ раз
решило заминаването съ всички почести или по-ско
ро му ги бѣ наложило. Сега стоеше благородниятъ, 
сериозенъ мжжъ на прозореца и гледаше за после- 
денъ п ъть  планинитѣ, къщ итѣ , хората на своята 
земя. Азъ прежнвѣвахъ единъ исторически моментъ, 
двойно по потресенъ за човѣкъ, израсълъ въ тра
дицията на империята, който като дете бѣ пѣлъ като 
първа пѣсеиь въ училище императорския химиъ и 
по късно се бѣ клелъ, като воеиеиъ, въ вѣрность на 
тоя м ъ ж ъ , застаиалъ сега тъй замисленъ и серио 
зенъ на прозореца. Безброй пъти бѣхъ виждалъ 
стария императоръ въ диесъ легендарния разкош ъ 
па голѣмитѣ праздиенства, виждалъ го бѣхъ какъ 
приема отъ голѣмата стълба въ Ш ьонбрунъ, окръ- 
ж енъ отъ своето семейство и блестящ итѣ унифор
ми на генералитѣ, овацинтѣ на осемдесеть хиляди 
деца отъ виенскитѣ училища, които, наредени на ши
роката зелена поляна, пѣсха съ тънкитѣ си гласче
та въ трогателенъ масовъ хоръ Хайдновага „Богъ 
да пази Францъ, императора“. Виждалъ го бѣхъ  въ 
блестящ а униформа на дворцови балове и театрал
ни представления, съ  зелена тиролска шапка на 
ловъ въ Иш лъ, виж далъ го бѣхъ да крачи смирено 
съ  приведена глава въ църковната процесия къмъ 
катедралата Св. Стефапъ, видѣлъ бѣхъ и въ единъ 
дуьглявъ мокъръ зимеиъ день ковчега, когато всрѣдъ
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войната положиха престарѣлия монархъ въ гробни
цата на Капуцииитѣ. „Императорътъ" — тая дума 
бѣш е олицетворение на всичката мощь, ня всичкото 
богатство, символъ за трайностьта на Австрия, и 
отъ  деца бѣхме свикнали да я изричаме съ  страхо
почитание. А сега виждахъ неговия наследникъ, по
следния австрийски императоръ, че напуща страна
та като изгнаникъ. Славната редица иа Хабсбургитѣ, 
които отъ  вѣкъ на вѣкъ си бѣха подавали отъ рж- 
ка на ржка короната и скиптъра, свърш ваше въ тая 
минута. Всички около насъ чувствуваха история, 
свѣтовиа история въ тая трагична гледка. Стража- 
ритѣ и полицаитѣ, войницитѣ изглеждаха смутени 
и поглеждаха леко засрамени настрана, защ ото не 
знаеха, дали да отдадатъ почесть, жевитѣ не се ре
шаваха да дигнатъ очи, никой не говорѣше, но из- 
веднажъ се чу тихо ридание на старата жена въ 
трауръ, дошла кой знае отъ  колко далеко, за да 
види още веднажъ .своя императоръ“. Най-после 
началникътъ на влака даде сигнала. Всѣки неволно 
се сепна, невъзвратимата секунда иастжпи. Локомо- 
тивътъ се раздвижи съ силно потегляне, сякаш ъ 
трѣбваш е да си наложи насилие, влакътъ бавно се 
отдалечи. Чиновницитѣ гледаха почтително по него. 
После се върнаха въ служ ебаитѣ си стаи съ  онова 
смущение, което може да се наблюдава при погре
бения. В ь тоя мигъ наистина свърш ваше почти хи- 
лядогодишната монархия. Знаехъ, че се връщамъ 
въ друга Австрия, въ другъ свѣтъ.

Едва изчезна влакътъ въ далечината, и ни на
караха да се прехвърлимъ отъ чиститѣ, лъскави 
швейцарски вагони въ австрийскитѣ. И трѣбваше 
само да влѣземъ въ тѣхъ, за да разберемъ вече» 
какво бѣ станало въ тая страна. Кондукторитѣ, кои
то посочваха на пжтницитѣ мѣстата, се влачеха 
мършави, изтощени отъ гладъ и дрипави, унифор- 
митѣ имъ висѣха окжсани и износени по рамената
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имъ. По прозорцитѣ коженитѣ ремъци за дигаяе и 
сваляне на стъклата бѣха изрѣзани, защ ото всѣко 
кжсче кожа означаваше скжпоценкость. И но седа
лищата бѣха върлували разбойнически ножове и 
щикове, цѣли парчета бѣха варварски изрѣзани отъ 
нѣкой бсзкрупуленъ, кой го искаше да си закърпи 
обувкитѣ и си вземаше кожа, кж дето я намѣри. 
Сжщо и пенслницитѣ бѣха изкрадени зарздъ мал
кото никелъ или медъ. О твъиъ късноесенниятъ вѣ- 
търъ  навѣеаше презъ счупенитѣ прозорци саж ти и 
пляка отъ  мизернитѣ кафяви вжглища, съ  които се
га се отопляваха локомотивитѣ; тѣ  чераѣха пода и 
стенитѣ, но миризмата имъ смекчаваше поне острия 
мирисъ на йодоформъ, който напомняше колко бол
ни и ранени сж били превозени въ тия скелети на 
вагони презъ войната. Все пакъ бѣше чудо, че вла
къ тъ  изобщо се движи; всѣки пжть, когато нема- 
занитѣ колела не скърцаха толкова остро, вече се 
боехме, че изхабената огъ  работа машина нѣма да 
може да поеме дъхъ. За разстояние, което се 
изминаваше иначе въ единъ часъ, сега бѣха нуждпи 
четири или петь, а като се свечери, изпаднахме въ 
пъленъ мракъ. Електрическитѣ крушки бѣха изчу- 
пеии или изкрадени; който търсѣш е нѣщо, трѣбваше 
да пипне съ  кибрнтъ, и не ни бѣше студено, само 
защ ото седѣхме още отначало притиснати по шесть 
или осемь. Но още на първата гара нахлуха нови 
хора, все повече и повече, всички изморени отъ д ъ л 
го чакане. Коридоритѣ се натъпкаха, дори по стж- 
палата седѣха свити хора въ полузимната нощь, и 
всѣки държеш е багажа си и пакета съ  провизии 
притисната о себе си, никой въ тъмнината не се 
решаваше да изпусне нѣщо нито за минута. О тъ 
мира сега се връщ ахъ въ ужаса на войната, който 
погрѣшно смѣтахмс за преминалъ.

П реяъ И нсбрукъ локомотивътъ изведнаж ъ за 
хърка и въпрѣки свирки и пъхтене нс можй да пре-

21
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възмогне едно малко възвишение. Чиновкицитѣ ти 
чаха разтревожени насамъ нататъкъ съ  своитѣ за 
димени фенери. Мина часъ, докато изпъхтѣ нагоре 
една помощна машина, но пакъ бѣха нужни седемна
д е с е т  часа вмѣсто седемь, преди да се стигне вт» 
Залцбург?.. На гарата нѣмаше никакъвъ носачъ, нѣ
колко одърпзни войници предложиха услужливо да 
занесатъ багажа до нѣкоя кола, обаче коиьтъ й 
бѣш е толкова старъ и тъй  зле храненъ, че изгле
ждаш е по-скоро като крепенъ отъ процена, отколкото 
опредѣленъ да го тегли. Нѣмахъ куража, да изи- 
сквамъ отъ това призрачао животно нѣкакво пости
жение, като натоваря колата съ  куфаритѣ си, и ги 
оставихъ, наистина изаъдненъ съ  грижа, че може 
да не ги видя вече, въ депото на гарата.

Презъ войната си бѣхъ купил?» една къ щ а в?» 
Залцбург?., защ ото отчужденостьта отъ  по-раншни- 
тѣ ми приятели поради противоположното ни ста
новище към ъ войната бѣ събудила у меие ж ела
ние, да не живѣя повече въ голѣми градове и меж
ду много хора; по-късно и навсѣкъде работата ми 
имй полза отъ  тая форма на живота. Залцбургъ ми 
се струваше между всички австрийски градове най- 
идеалниятъ, не само чрезъ пейзажа, но и чрезъ 
географичиото си положение, понеже лежеше почти 
на границата на Австрия, на два часа и половина 
от?» Мюнхенъ, петь часа отъ Виена, дссеть часа отъ 
Цюрихъ или Венеция, и двадесеть отъ  Парижъ, 
значи истинска отправна точка за Ееропа. Тогава той 
още не бѣше градътъ  за срещи иа „виднитѣ“, про- 
чутъ чрезъ своитѣ търж ества и малко снобистиченъ 
презъ лѣтото, а нѣкакво задрѣмало, романтично, 
антикварно градче на последния склонъ на Алпитѣ, 
които тамъ преминаватъ леко съ  планини и хълмо- 
пе въ иѣмската равнина. М алкиятъ, залесенъ хълмъ, 
на който живѣехъ, бѣше като последна вълна отъ 
тая мощна планинска верига; недостъпенъ за авто
мобили, но него можеше да се изкачи човѣкъ само
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по една стара пжтека съ повече отъ  сто стжпала. 
Въ замѣна иа тая мжка, той представяше отъ  своя
та тераса вълшебна гледка надъ покривитѣ и стрѣ- 
хитѣ на богатия съ кули градъ. О тзадъ панорамата 
се разширяваше къмъ поекрасната верига на Алпи- 
тѣ, но и къмъ Залцбургъ при Берхтесгаденъ, дето 
скоро трѣбваше да дойде да живѣе, тъкмо насреща 
ми, единъ тогава оше съвсемъ непознатъ човѣкъ 
на име Адолфъ Хитлеръ. Кжщата се оказа толкова 
романтична, колкото и непрактична. Въ седемнаде
сетия вѣкъ тя била ловджийски зам ъкъ на единъ 
архиснископъ; облегната на дебелия зидъ на кре
п о с т т а , въ края на осемнадесетия вѣкъ била раз
ширена отъ  лѣво и отъ  дѣсно съ  по една стая; 
единъ чудесенъ старъ тапетъ и една рисувана топ
ка, съ  която нмператоръ Францъ въ 1807 г. при 
едно посещение въ Залцбургъ собственоръчно бѣ 
игралъ кегли ьъ  дългия коридоръ на нашата кжща, 
както и нѣколко стари пергаменти бѣха видимитѣ 
свидетели на нейното псе пакъ славно минало.

Тоя малъкъ дворецъ изглеждаше разкошенъ 
чрезъ дългата си фасада, имаше обаче само деветь 
стаи, защ ото нѣмаше дълбочина; той правѣше впе
чатление на аптична заб ележ и телн ост и будѣш е 
възгоргъ въ нашитѣ гости, засега обаче неговия 
исторически произходъ се оказа фаталенъ. Намѣ- 
рихме го въ почти необитаемо състояние. Капѣше 
въ стаитѣ, при снѣгъ коридоритѣ плуваха въ вода, 
поправка на покрива бѣш е невъзможна, понеже нѣ
маше летви за таванитѣ и олово за улуцитѣ, съ  
мжка облепихме съ  картонъ най-страшнитѣ дупки 
и когато паднѣше снѣгъ, не можеше да се направи 
нищо друго, освенъ да се качваме па покрива и са
ми да смъкваме натрупания снѣгъ. Телефонътъ се 
бунтуваше, понеже бѣха поставили ж елѣзна вмѣсто 
медна ж ица; нищо не се носѣше въ кжщи и трѣб
ваше сами да мъкнемъ всѣка дреболия нагоре по 
хълма Най лошото обаче бѣше сту д ъгъ , тъй като
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нѣмаше нийде наоколо въглищ а, дървата, сѣчени 
отъ  градината, бѣха много мокри и съскаха като 
змии вмѣсто да топлятъ, и пръщѣха вмѣсто да го- 
рптъ. Въ краенъ случай си помагахме съ  торфъ, 
който поне даваше видъ на топлина, обаче цѣли 
три месеца писахъ работитѣ си въ легло съ  поси- 
нѣли отъ студъ  пръсти, които следъ всѣка завър
шена страница криехъ подъ завивката, за да ги 
стопля. Но и това неприветливо обиталище трѣб
ваш е да се брани, тъй като къмъ общата липса на 
топливо и хранителни продукти се прибави въ тая 
година на катастрофи и жилищната криза. Четири 
години не се бѣше строило въ Австрия, много к ъ 
щи се бѣха срутили и сега изведнажъ нахлу назадъ 
безбройната бездомна маса на уволненитѣ войници, 
на военнопленпицитѣ, тъй че принудително настаня
ваха въ всѣка свободна стая по едно семейство. 
Четири пъти  идавха комисии, обаче ние доброволно 
бѣхме дали две стаи, и сту д ътъ  и неприветливо- 
стьта на нашата къщ а, които ни се видѣха отнача
ло тъй враждебни, сега послужиха: никой не иска
ше да се катери сто стъпала, за да мръзне тукъ.

Всѣко слизане долу въ града бѣше по онова 
време потресно събитие; за пръвъ п ъ ть  гледахъ 
въ мъртвитѣ опасни очи на глада. Х лѣбътъ  бѣше 
черенъ и миришеше на катранъ и лепило, кафето 
бѣш е утайка отъ  печена ръжь, бирата ж ълта, во
да, ш околадътъ боядисанъ пѣсъкъ, картефитѣ 
мръзнали; за да не забравятъ вкуса на месото, по
вечето хора развъж даха зайци; въ нашата градина 
едно момче застреля една катеричка като празднич- 
но печено, охранени котки и кучета рѣдко се връ
щаха отъ  по-дълги разходки. Платоветѣ, конто се 
предлагаха, бѣха само препарирана хартия, замѣсти- 
тель на нѣкакъвъ замѣститель, м ъж етѣ  носѣха 
почти изключително стари, дори и руски униформи, 
които бѣха взели отъ  нѣкой складъ или болница, 
и въ които вече много хора бѣха умрѣли, пантало
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ни, скърпени отъ стари чували не бѣха рѣдкость. 
Всѣка крачка презъ улицитѣ, дето витринитѣ бѣха 
ограбени, дето мазилката падаше като проказа отъ  
полусрутенитѣ кжщи, а хората, явно недохранени, 
съ мжка се влачеха на работа, гнетѣш е душата. По- 
добре бѣш е съ прехраната на село; при общ ата 
провала на морала никой селянкиъ не мислѣше да 
продава своето масло, млѣко и яйца на законно 
установенитѣ „най-високи цени", всички криеха, как
вото можеха, въ избитѣ си и чакаха да дойдагъ на 
краката имъ купувачи съ  ио износни предложения. 
Скоро произлѣзе една нова професия, тъй нарече
ната „черна борса“. М жже безъ работа вземаха по 
нѣкоя и друга раница и отиваха отъ  селянинъ при 
селянинъ, пжтуваха дори съ влакъ къмъ особено 
богати мѣста, за да търеятъ  продукти, които про
даваха въ града на четворни и петорни цени. Най- 
напредъ сслянитѣ се радваха на многото книжни 
пари, които валѣха като дъж дъ  въ кжш итѣ имъ за 
яйцата и маслото имъ, и които тѣ отъ  своя страна 
сжщ о „трупаха“. Обаче когато отиваха въ града съ  
своитѣ натъпкани кесии, тѣ  откриваха за свое го 
лѣмо огорчение, че, докато сами бѣха искали само 
петорни цени за своитѣ продукти, косата, чука, ко
тела, които искаха да купнгь, между това се бѣха 
покачили двадасеть или двадесеть и петь пжти на 
цена. О тсега-нвтатъкъ тѣ  почнаха да търеятъ  са 
мо индустриални обекти и даваха стойность сре
щу стойиость, стока срещ у стока. Следъ като чо- 
вѣчеството съ  окопа благополучно се бѣше върна 
ло къмъ пещерното време, то развали и хилядого- 
дишната конвенция на паритѣ и се върна към ъ 
примитивната размѣнна търговия. Една гротескна 
търговия почна изъ цѣлата страна. Гражданитѣ вла
чеха при селянитѣ всичко, отъ което можеха да се 
лишатъ, китайски порцеланбѣи вази, килими, саби и 
пушки, фотографачесчи апарати и книги, лампи и 
украшения; когато нѣкой отидѣш е въ нѣкое Залц 
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бургско селско стопанство, можеше за своя изне
нада да види, че насреща му се блещи нѣкой ин
дийски буда, или виждаше нѣкой рококо ш кафъ съ  
френски книги въ кожена подвързия, които новиятъ 
притежатели сочѣше съ особена гордость: „И стин
ска кожа! Франция!“ хвалѣха се тѣ ухилени. Мате 
рия, само не пари! — това бѣш е паролата М нози
на трѣбваш е да си свалятъ вѣнчалния пръстеиъ 
отъ  пръста и кожения коламъ отъ  кръста, за да се 
изхранятъ.

Най-после властитѣ се намѣсиха, за да спратъ тая 
скрита търговия, която, практически ползуваше само 
заможнитѣ; отъ  единъ окрж гъ до другъ  се поставяха 
кордони, за да иззематъ стокитѣ на такива контра
бандисти и да ги предаватъ па градскитѣ служби по 
прехраната. Контрабандистнтѣ отговориха, като поч
наха да уреж датъ нощни транспорти, или пъкъ под* 
купвпха чиновницитѣ, които сжшо имаха гладни 
деца въ кжщи; понѣкога ставаха сжщииски сражсчтя 
съ  револвери и ножове, които тия приятели следъ 
четиригодишно упражнение на фронта майсторски 
владѣеха, сл щ о  тъй както и умението да бѣ гатъ  и 
да се криятъ изъ полето по правилата на военното 
изкуство. О тъ седмица на седмица хаосътъ се увелн 
чанаше, населението ставаше все по възбудено. Защ о
то отъ день иа день се чувствуваше все по-силно обез
ценяването на паритѣ. Съседнитѣ държави замѣниха 
старитѣ австро-унгарски банкноти съ свои и стова
риха на малката Австрия повече или по малко гланната 
тсж есть на старата „Крона“. Като пръвъ белегъ на 
недовѣрието на народа изчезнаха металнилѣ пари, 
защ ото едмо кжече никелъ или иедь все пакъ пред
ставляваше нѣкаква „материя“ срещу само печатаната 
хартия. Д ърж авата печаташе наистина иа все нови 
в нови банкноти, за да създаде по възможности повече 
отъ  тия изкуствени пари споредъ М ефистофелоаата 
рецепта, обаче не можа да настигне инфлацията 
Така, всѣки градь, всѣко градче и най после всѣко
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село дори, почна да си печата само свои нари, които 
ис сс приемаха дори и въ съседното село и обикно
вено, когато се убедѣха въ тѣхната мнима стойность, 
захвърляха ги. Единъ националикономъ, който би 
ум ѣлъ да опише пластично всичкитѣ тия фази, 
най напредъ инфлацията въ Австрия, после тая въ 
Германия, бинадминалъпо напрежение всѣки романъ, 
тъй  к£'ТО хаосътъ приемаше все по фантастични 
форми. Скоро никой не знаеше какво струаа това 
или онова. Ценитѣ се качаха своеволно: една кутия 
кибритъ струваше въ магазинъ, който на време бѣ 
повишилъ цеяитѣ двадесеть пжти повече, отколкото 
въ другъ, дето нѣкой почтенъ човѣчецъ продаваше 
още на вчерашни цени; за награда на неговото добро
душие дю кянътъ му се изпразваше вжтре въ единь 
часъ, защ ото си казваха единъ на другъ и всѣки 
тичаше и купуваше каквото можеше да си купи, 
безразлично, дали му трѣбва или не. Дори нѣкоя 
златна рибка или нѣкой старъ далекогледъ бѣха 
все пакъ „материя“ и всѣки я искаше вмѣсто хартия, 
Най-гротескно се разви съотнош ението при наемитѣ, 
дето правителството, яа да здщити иаемателитѣ, 
които представляваха широката маса, ияа вреда иа 
домопритежатели гѣ забрани всѣко повишение. Скоро 
се стигна до тамъ, че едно срѣдно жилище струваш е 
на наемателя по малко отъ единъ единственъ обѣдъ  ; 
почти цѣла Австрия живѣе петь или десеть години 
горе долу безплатно, тъй  като не бѣш е позволено 
и да се изваж датъ иаемателитѣ. Чрезъ тоя лудешки 
хаосъ положението ставаше отъ  день на день по-бе
зумно и по-неморално. Който бѣ пестилъ четиридесет!, 
години и иа това отгоре бѣ влагалъ паритѣ си патрио- 
тично въ военни заеми, ставаше просякъ, който има
ше дългове, сега се освобождаваше отъ тѣхъ. 
Който се придържаше строго о разпредѣлението на 
продуктитѣ, гладуваше; който нахално ги потъпква
ше, ядѣш е до насита. Който умѣеше да дава под- 
купъ, напредваше; който спекулираше, печелѣше.
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Който продаваше споредъ покупната цена, биваше 
ограбванъ; който пресмѣташе грижливо, биваше из- 
нудванъ. Нѣмаше мѣрка, нѣмаше ценность всрѣдъ 
това стопяване и изпаряване на паритѣ, нѣмаше 
друга добродетель, освенъ да бж деш ъ ловъчъ, гъв- 
кавъ, безскрупуленъ, да умѣеш ъ да се метнешъ 
на гърба на бѣгащия конь, вмѣсто да се оставишъ 
да бж деш ъ стъпканъ отъ него.

Къмъ това се прибави и друго. Д окато при 
всѣко спадане на ценноститѣ хората въ Австрия 
изгубиха всѣка мѣрка, мнозин* чужденци познах*, 
че у насъ може да се л о е и  риба въ мжтното. Един
ственото нѣщо, което презъ време на инфлацията 
— тя трая три години и се развива въ все по-бързо 
темпо — все още бѣш е стабилно, бѣха чуждестран 
нитѣ пари. Понеже австрийскитѣ крони се топѣха 
въ ржцетѣ, всѣки искаше да има швейцарски фран
кове, американски долари и голѣмъ брой чужденци 
използуваха конюнктурата, за да се наядатъ отъ 
гърчещата се, агонизираща крона. Австрия бѣ „от
крита“ и преживѣ нѣкакъвъ фаталеиъ „сезонъ на 
чужденци“. Всички хотели въ Виена бѣха пълни съ  
такива л еш ояди ; тѣ  купуваха всичко, отъ  четката 
за зжби до полското имение, изпраздваха сбиркитѣ 
на частни лица и магазинитѣ съ  старини, преди 
собственицитѣ да забележатъ, колко сж ограбени и 
окрадени. Дребни портиери на хотели отъ Ш вейца
рия, машинописки отъ Холандия живѣеха отъ  кня- 
жескитѣ апартаменти на хотслитѣ по Ринга. Колко
то невѣроятно и да изглежда, мога да потвърдя 
като свидетель, че прочутмятъ луксозенъ хотелъ 
„Европа“ въ Залцбургъ за дълго време бѣ  наетъ 
само за английски безработни, които, благодарение 
на изобилната английска помощь, живѣеха тукъ по- 
евтино, отколкото въ свонтѣ бордеи въ Лондонъ. 
Всичко, което не бѣше здрвво приковано и залепено, 
бързо изчезваше Постепенно се разпространи нови
ната, че въ Австрия се живѣе евтино и евтино мо
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же да се к у п у в а ; отъ  Швеция, отъ  Франция идѣха 
нови алчни гости, по улицитѣ въ центъра на Вие
на се чуваше повече италиански, френски, турски, 
ромънски, отколкото нѣмски. Дори Германия, дето 
инфлацията стана най напредъ въ много по-бавно 
темпо, за да надмине после милионъ пжти нашата, 
използува своята марка срещ у кроната. Залцбургъ, 
като граниченъ градъ, ми даваше най добъръ сл у 
чай да наблюдавамъ тия всѣкидневни грабителски 
нашествия. По стотини и хиляди идваха отъ  съсед- 
нитѣ села и градове баварцитѣ и се изливаха надъ 
малкия градъ. Т укъ тѣ  си правѣха костюми, по
правяха автомобилитѣ си, преглеждаха се при лѣ- 
кари и купуваха лѣкарства; фирми отъ Мюнхенъ 
подаваха телеграмитѣ и писмата си за чужбина отъ 
Мюнхенъ, за да спестятъ разликата въ такситѣ. 
Най после, по починъ на германскитѣ власти се по
стави стража на границата, за да се попрѣчи да не 
се купува всичко за употрѣба вмѣсто въ мѣстнитѣ 
магазини въ по евтиния Залцбургъ, дето се получа
ваха седемдесеть крони за една германска марка. 
На границата конфискуваха най енергично всѣка сто
ка, произлизаща отъ  Австрия. Обаче единъ артикулъ 
остана свободенъ и не можеше да бжде конфиску
ва нъ — бирата, която човѣкъ имаше въ тѣлото  си. 
И баварцитѣ си пресмѣтаха по дневния курсъ, дали 
въ Залцбургъ вследствие обезценяването на крона
та могатъ да изпиятъ петь или шесть литри бира 
за сж щ ата цена, която дома биха платили за единъ. 
По-прекрасна примамка не би могла да се измисли 
и така пристигаха тълпи отъ съседнитѣ Фрайла 
сингъ и Райхенхалъ, съ  жени и деца, за да си по- 
зволятъ лукса да се налѣятъ  съ  толкова бира, кол
кото можеше да побере коремътъ имъ. Всѣка ве- 
черь гарата показваше истински пандемониумъ: пия
ни ревнали, плюващи, уригващи се човѣшки орди; 
нѣкои, които се бѣха натрѣскали, трѣбваш е да бж- 
датъ  закарвани съ колички, съ  които иначе караха
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багажитѣ, до вагонитѣ, преди да тръгне йлакътъ, 
изпълненъ с'1> вакхански крѣсъци и пѣспи. Весели- 
тѣ  баварци не мредчувствуваха, каква страшна о т 
плата имъ предстои. Защ ото когато кроната се ста
билизира, а марката се сгромоляса въ астрономиче
ски пропорции, о гь  съ щ ата гара тръгваха аветрнй- 
цитѣ, за да се напиятъ и тѣ  сега евтино, и съ щ о 
то зрелище се повтаряше, само че въ противопо
ложни посока. Тая бирена война всрѣдъ дветѣ ин
флации принадлежи къмъ моитѣ най страшни спо
мени, понеже показваше пластично-гротескно, въ ма- 
л ъ къ  размѣръ, но най ясно безумния характеръ на 
ония години.

Най-чудното е, че днесъ никакъ не мога да си 
спомня, какъ живѣехме всъщ ность въ нашата къ щ а, 
отъ  к ъ д е  вземаше всѣки хилядитѣ и десетки хи
ляди крони, а после милиоиитѣ въ Германия, които 
трѣбваха всѣки день за прехраната само. Но тайн
ственото бѣше, че ги имахме. Свиквахме, приспосо
бявахме се към ъ хаоса. Чуж дснецъ, който не бѣ 
преживѣлъ съ насъ това време, би помислилъ съв 
семъ логично, че по времето, когато въ Австрия 
едно яйце струваш е колкото по рано единъ луксо- 
зенъ автомобилъ, а въ  Германия се заплащаше по- 
късно съ  четири милиарда, т. е. съ  сума колкото 
бѣш е преди основната стойность на всички къщ и 
въ  Берлинъ, женитѣ ще тичатъ разрошеии по ули- 
цитѣ като безумни, магазинитѣ ще с ъ  запустѣли, 
понеже никой не може да купува нищо и че, преди 
всичко, театри и увесилителни заведения ще с ъ  
ираздни. Но, за голѣмо, чудо бѣше тъкмо противното. 
Волята за животъ се оказа по-силна отъ  лабилно- 
стьта на паритѣ. Всрѣдъ финансовия хаосъ всѣки- 
дневниятъ животъ продължаваше да тече почти не- 
нарушенъ. Индивнлуалио твърде много се промѣни. 
Богати станаха бедни, понеже паритѣ въ тѣхиитѣ 
банки и ценни книжа се стопиха, спекуланти забо-
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гатѣха. Обаче колелото продължаваш е да се върти, 
безъ да се грижи за съ дб ата  на отдѣлиитѣ, всс въ 
същ ия ритъмъ, нищо не спрѣ; хлѣбарьтъ печеше 
своя хлѣбъ, обущ арьтъ си правѣше обувкитѣ, пи- 
сательтъ пишеше своитѣ книги, селянчиътъ орѣше 
нивата, влаковетѣ вървѣха редовно, всѣка сутршгь 
вестникьтъ лежеше въ обикновения часъ предъ вра
тата, и тъкмо увесилигелнитѣ локали, бзроветѣ, те- 
атритѣ бѣха препълнени. Защ ото тъкмо чрезъ не
очакваното, че паритѣ, нѣкога най стабилното, гу- 
б ятъ  всѣки деиь цената си, хората почнаха да це- 
нятъ толкова по високо истинскитѣ ценности на 
живота — трудъ, приятелство, изкуство и природа 
— и всрѣдъ катастрофата цѣлиятъ народъ ж и вѣ е
ше по-интензивно, по напрегнато отъ  всѣкога; мом
чета и момичета отиваха по планинитѣ и се връщ а
ха обгорени отъ слънцето, въ танцувалнитѣ локали 
се свирѣше до късно презъ иощьта, н авсѣкъде се 
основаваха нови фабрики и магазини; мисля, че азъ 
самиятъ никога пе бѣхъ живѣлъ и работилъ тъй интен
зивно, както презъ ония години. Каквото по рано пи 
бѣше значимо, сега стана още по-зпачимо; никога 
въ Австрия не бѣхме обичали изкуството така, как
то въ ония години на хаосъ, понеже по измѣната 
иа паритѣ чувствувахме, че само вѣчното у иасъ е 
действително постоянното.

Никога, напримѣръ, ие ще забравя едно оперно 
представление презъ ония дни иа върховио бед
ствие. Презъ полутъмни улици си намирахме пнп- 
нейки пътя, понеже освѣтлението трѣбваш е поради 
недостигъ на аъглищ а да се ограничава, мѣстата 
си на галерията плащахме съ  сиопъ банкноти, кои
то по-рано биха стигнали за годишенъ абонаментъ 
на луксозна ложа. Седѣхме съ палта, понеже сало- 
Нптъ не бѣш е отопленъ, притискахме се о съ седи - 
т ѣ  си, за да се стоилимъ; а колко тъж на, колко 
гина бѣш е тая зала, която нѣкога блестѣш е огъ  
униформи и скъпи то ал ети ! Никой пе знаеше, дали
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ще е възможно да се продължи операта още презъ 
следната седмица, ако падането на паритѣ още про
дълж ава и ако се прекъ сн агь  само за една един
ствена седмица прагкитѣ въглищ а; всичко и з
глеждаш е двойно по отчаяно въ тоя домъ на лукса 
и императорския разкошъ. Предъ пюнитритѣ седѣ- 
ха филхармоницитѣ, и тѣ, сиви сѣнки, въ тѣхнитѣ 
вехти, износени фракове, изпити и изтощени отъ 
всичкитѣ лишения, а ние самитѣ като призраци въ 
призрачната зала. Обаче сега диригентътъ дигна 
пръчката си, завесата се раздѣли, и бѣш е прекрас
но както някога. Всѣки пѣвецъ, всѣки музикантъ 
даваше най-висшото, защ ото тѣ  всички чувствуваха, 
че е, може би, за последенъ ижть така въ тоя лю- 
бимъ домъ. А ние слушахме съ  разтворени души и 
чувства, както никога по преди, защ ото бѣше, може 
би, за последенъ пъть. Така живѣехме ние всички, 
ние хиляди, ние стотина хиляди, всѣки даваше 
своята най крайна сила въ тия седмици и месеци и 
години. Никога не бѣхъ чувствувалъ у единъ на- 
родъ и у самия себе си тъй силно волята за животъ, 
както тогава, когато се отнасяше до последното: 
до същ ествуването, до изтрайването.

И при все това и въпрѣки всичкв: бихъ билъ 
въ затруднение, ако трѣбва да обясня на нѣкого, 
какъ се запазн тогава ограбената, бедна нещастна 
Австрия. Въ Бавария се бѣш е настанила комунисти
ческа съветска република, отъ  друга страна У нга
рия съ  Бела Кунъ се бѣ болшевизирала ; днесъ още 
не мога да разбера, какъ революцията не се пре
хвърли и въ Австрия. Избухлива материя всъщ - 
ность не липсваше. И зъ улицитѣ скитаха завърна- 
литѣ се войници, полуумрѣли отъ гладъ, съ  о к ъ 
сани дрехи, и гледаха озлобени безсрамния луксъ 
на спечелилитѣ отъ войната и инфлацията, въ ка- 
зармитѣ стоеш е една дружина „червена гвардия“, 
вече готова да стреля, не същ ествуваш е никаква
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лротивоорганизация. Д весте решени мжже биха взе
ли тогава Виена и цѣла Австрия въ ржце. Ала не 
стана нищо сериозно. Единъ единствснъ пжть се 
опита една недисциплинирана група да направи нѣ
що като превратъ, но четири-пет ь дузини въоржже- 
ии стражари безъ мжка я разбиха. Така, чудото 
стана лействителность: тая  сграбена страна, откжс- 
ната отъ  източницитѣ на своята сила, отъ  своитѣ 
фабрики, своитѣ каменовжглени мини, своитѣ пе
тролни полета, съ  обезценената кннжна валута, която 
като лавина се търкаляш е надолу, се запази, затвър- 
ди — може би, благодарение на своята слабость, 
може би, обаче и поради своята тайня, типично ав 
стрийска силя, своята вродена примиримость. Защ о
то дветѣ голѣми партии, социалдемократическата и 
християнско социалистическата, се свързаха въ тоя 
най теж ъкъ  часъ, въпрѣки дълбоката си вжтрешна 
противоположность, въ задружно управление. Всѣка 
правѣше отстжпки на другата, за да се попрѣчи на 
една катастрофа, която би повлѣкла съ себе си цѣ
ла Европа. Условията почнаха бавно да се наре- 
ж датъ и консолидиратъ, и, за наше собствено очудва- 
не, стана нсвѣроятното: тая осакатена държ ава про
дълж и да сж щ ествува и бѣш е дори по късно реше 
иа да брани своята независимость, когато дойде 
Хитлеръ да вземе душ ата на тоя готовъ да се 
жертвува, вѣренъ, и въ лишенията великолепно 
храбъръ народъ.

Но радикалниятъ превратъ бѣш е само въишно 
и въ политически смисълъ отстраненъ; вжтрешно 
се извърши една огромна революция презъ тия пър
ви следвоенни години. Нѣщ о се бѣ разбило съ  ар- 
миитѣ: вѣрата въ безпогрѣш иостьга на авторите- 
титѣ, въ която вѣра бѣха възпитали прекалено сми
рено нашата собствена младежь. Но трѣбваше ли 
германцитѣ и за нататъкъ да се възхищ аватъ отъ 
своя кайзеръ, който се кълнѣш е да се бори до по
следния дъхъ, до последния човѣкъ и конь, а една
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нощь побѣгна презъ границата, трѣбваш е ли да се 
възхищ аватъ отъ своитѣ военни водачи, политици 
или отъ поетитѣ, които непрестанно римуваха война 
съ  победа и смърть съ  беда ? Страхотио ясно стана 
сега, когато се разпръсна надъ страната барутниятъ 
димъ, разрухата, която бѣ докарала войната. Какъ 
можеше още да се смѣта за света една нравствена 
повеля, която въ продължение на четири години бѣ 
позволявала убийства и грабеж ъ подъ името герой
ство? Какъ да вѣрна единъ народъ иа обещанията 
на държавата, която анулираше всички свои пей 
неудобни задължения къмъ гражданина ? А сега 
с а щ и тѢ тия хора, сжщинтъ брътнеж ъ, старитѣ, 
тъй нареченитѣ опитни надминаха дори чрезъ нека- 
дърностьта на тѣхния миръ безумието на войната. 
Всички знаятъ днесъ, а ние малцината го знаехме 
още тогава, че тоя иигъ е една, ако не най голѣ 
мата моралиа възможность на историята. Уилсонъ я 
бѣ позналъ. Въ едно далеко стигащ о видение той 
бѣ предначерталъ плана за истинско и трайно свѣ- 
товно разбирателство. Обаче старитѣ генерали, ста
ритѣ държавници, старитѣ интереси разрѣзаха и 
раздробиха голѣмата черновка на парцалчета хар
тия безъ ст о й н о ст  Голѣмото, свещеното обещание, 
което бѣ дадено на милиони, че тая война ще е 
последната, това обещание, което само изтръгна 
огъ  полуразочароваиия, полуизтощенъ и отчаянъ 
войникъ последната сила, бѣ пожертвувано ципично 
на интересигѣ на муниционитѣ фабриканти, и на 
бѣса на политицитѣ, които знаяха да спасятъ своя
та стара, фатална тактика на тайнитѣ договори и 
преговори задъ  затворени врата предъ Уилсоновото 
млчдро и хуманно искане. Доколкото очитѣ му б ѣ 
ха будни, свѣ тътъ  видѣ, че бѣ измаменъ. Измамени 
майкитѣ, които бѣха пожертвували децата си, изма 
мени всички, които натриотично бѣха подписали 
военни заеми, измамени всички, конто бѣха повѣр 
вали на нѣкое обещание на държавата, измамени ние 
всички, които бѣхме блѣнували за еди нъновъи  по-
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добре наредеиъ свѣтъ, а сега виждахме, че старата
игра, вь  която бѣха заложени нашето съ щ еству 
вание, нашето щастие, нашето време, нашиятъ 
имотъ, се почваше пакъ отъ същ итѣ  или отъ и о й и  

комарджин. Какво чудно тогава, ако едно цѣло мла
до поколѣние гледа озлобено и съ  презрение на 
свонтѣ бащи, които искаха да иматъ езмо тѣ пър
во победата а после и мира? Като направиха всич
ко зле, не предвидѣха нищо и всичко погрѣшио 
пресмѣтнаха ? Не бѣш е ли нонятно, да изчезне всѣ
ка форма на почить у ноното поколѣние? Ц ѣлата 
нова младежь не вѣрваш е вече на родителитѣ, на 
учителитѣ, на подитицитѣ, >рсѣка наредба, всѣко 
възвание на да.ржавата сс четѣше съ  недовѣрчивъ 
погледъ. Съ единъ тласъ къ  следвоенното иоколѣ- 
ние се еманципира брутално отъ всичко досега 
важимо, обърна гръбъ  на всѣка традиция, решено 
да вземе своята съ д б а  въ собственичѣ си ръце, да 
се откъсне отъ старото минало и съ единъ замахъ 
да се намѣри въ бъдещ ето. Единъ съвт-ршено новъ 
свѣтъ, единъ съвсемъ новъ редъ трѣбваш е да поч
не съ  това поколѣние въ всѣка область на живота, 
и всичко почна, естествено, съ  диви прекалености. 
Който или каквото не бѣш е на съ щ ата  възрасть, 
се смѣташ с за ликвидирано. Вмѣсто да пътуватъ , 
както по рано, съ  свонтѣ родители, сега единаде
сети, дванадесетгодишни деца въ организирани и 
сексуално основно просвѣтени деца потегляха на 
групи като „W andervogel* презъ цѣлата страна чакъ 
до Италия или до Северно море. Въ училищата се 
поставиха по руски примѣръ ученически съвети, 
които надзираваха учителитѣ и събаряха учебната 
програма, тъй като децата трѣбваше и искаха да 
учатъ само каквото имъ харесваше. Бунтуваха сс 
противъ всѣка важима форма само отъ  желание за 
бунтъ, дори и противъ волята на природата, про
тивъ вѣчната полярность на половетѣ. Момичетата 
си отрЬзваха коситѣ и то така къ со , че тѣхнитѣ 
глави не можеха да се различатъ отъ  тия на м ом 
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четата, момчетата си бръснѣха брадитѣ, за да из- 
глеж датъ като момичета, хомосексуалнпсть и лес- 
биянство станаха мода не отъ  вжтреш енъ на- 
гонъ, а като протестъ противъ приетитѣ, легални, 
нормални форми на любовьта. Всѣка форма на с ъ 
ществуванието се мъчеш е да се прояви като рзди- 
кална и революционна, сжщо така, разбира се, и 
изкуството. Новата живопись обяви всичко, което 
бѣха създали Рембрандтт, Холбяйнъ и Веласкецъ, 
за отживѣло и започна най крайни кубистични и 
сюреалистични експерименти. Н авсѣкжде понят- 
ниятъ елементъ се прогонваше — мелодията изъ 
музиката, подобието въ портрета, яснотата въ езика. 
Ч ленътъ тъ, та, то се изхвърли, постройката на из
речението бѣ обърната съ главата надолу, пишеха 
въ телеграфенъ стилъ, съ  горещи междуметия; 
освенъ това, всѣка литература, която не бѣше акти- 
вистична, т. е. която не теоретизираше политически, 
бѣ изхвърлена на бунището. М узиката търсѣш е но
ва тоналность и цепѣше такта, архитектурата обръ
щаше кж щ итѣ отъ вжтре на вънъ, въ танца вал- 
съ тъ  изчезна предъ кубански и негроидни фигури, 
подчертавайки силно голотата; модата изпамираше 
все нови абсурдности, въ театъра се играеше „Хам- 
л е т ъ ' въ фракъ и се опиваше експлозивна драма- 
тика. Въ всички области почна епохата на най-диво 
експериментиране, което искаше съ  единъ един
ственъ разпаленъ скокъ да надмине всичко било, 
станало, постигнато; колкото по младъ биваше чо
вѣкъ, колкото по малко бѣ училъ, толкова по съвър- 
шенъ биваше чрезъ своята необвързаность къмъ 
никоя традиция. Най-после голѣмото отмъщение на 
младежьта срещу нашия родителски свѣтъ се излѣ 
тържествуващ о. Обаче всрѣдъ тоя безуменъ карна- 
валъ нищо не бѣш е за мене по трагикомично зре
лище отъ това, да видя, колко много интелектулци 
отъ  по-старото поколѣние въ паника, да не бж датъ 
отминати, и смѣтнати за „неактуални“, се нацапаха 
бързо съ нѣкаква изкуствена диващина и се мж-
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чеха съ  несръчно куцащи стъпки да стигнатъ до 
тин явно криви пътищ а. Почтени, добри, бѣлобради 
професори отъ академии зацапваха своитѣ иѣко- 
гашни, сега непродаваеми ватю ръ морти съ  символи- 
стични квадрати и кубове, защ ото младитѣ дирек
тори (навсѣкжде търсѣха сега млади и дори най- 
млади) изхвърляха всички други картини изъ гале- 
ринтѣ като „класически“ и ги пращаха въ складо- 
ветѣ. Писатели, които години нарелъ (Зѣха писали 
ясенъ нѣмски, сега послушно разсипаха изреченията 
си и прекаляваха въ „активизъмъ“, важни пруски 
тайни съветници четѣха отъ катг дритѣ Кардъ Марксъ, 
стари придворни балерини играеха три четвърти го
ли съ  кълчения Бетовеновата „Апасиоиата“ и Шьон- 
берговата „Просвѣтлеиа нощ ь“. Н авсѣкъде старитѣ 
тичаха смутени и уплашени следъ модата, внезапно 
имаше само една амбиция да б ъд еш ъ  младъ, да 
изнамѣришъ сдиа насока поактуална отъ  вчера 
акту^лната, по радикална, какЕато още никога не е 
бивала.

Какво буйно, аиархистичао, невѣроятно време 
бѣха ония години, когато съ  изчезващата стойиость 
на пзритѣ въ Австрия и Германия всички други 
ценности почнаха да се търкалатъ  н ад о лу ! Епоха 
на възторж енъ екстазъ  и дивашка шарлатания, 
единствена смѣсица отъ  нетърпение и ф анатизъмъ! 
Всичко, което бѣш е екстравагантно и не се пода
ваше на контрола, преживѣваше златенъ вѣкъ : тео
софия, окулткзъмъ, спиритнзъмъ, сомнамбулизъмъ, 
антропоссфия, четене по ръката, гряфология, уче
ния па индийски йоги, парацелзовъ мистицмзъмъ. 
Всичко, което обещ аваш е крайно напрежение, всѣка 
форма иа упоителна отрова, морфий, кокзинъ, хе- 
роинъ, сс продаваше съ  дива бързина, въ театритѣ 
крьвосмѣш еиие и отцеубийство, въ политиката ко- 
мунизъмъ и фаш изъмъ даваха единствената ж е
лана крайна тематика, безусловно осъ дена бѣше 
напротивъ всѣка форма на нормалаость и умѣрс-

22
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иость. Ала не бихъ искалъ да липсва това яаотично 
време изъ моя животъ, изъ развитието на изку
ството. Всѣка революция е въ първия си подемъ 
оргиастична, помита въздуха на задушливо-тради- 
циошюто, освобождава напрехгенията на много го
дини, обаче, въпрѣки всичко, ценни инициативи оста- 
ватъ отъ  нейнитѣ смѣли опити. Колкото и да ни 
смущ аваха тия прекалености, ние пе чувствувзхме 
нѣкакво право, да ги коримъ или високомѣрно да 
ги отхвърляме. Защ ото всжщность тая младех<ь се 
опитваше да поправи, макаръ и толкова нетърпе
ливо, толкова разгорещено, каквото нашата генс- 
рзция бѣ пропуснала чрезъ своята предпазливост 
и о тстраненост. Нейниятъ инстинктъ бѣш е правъ, 
когато сочеше, че следвоенното време трѣбва да 
бжде друго, а ие като предвоенното; а едно ново, 
едно по-добро време — не бѣхме ли и ние, пс-ста- 
ритѣ, искали това предъ войната и презъ войната? 
Разбира се, и следъ войната ние, по-старитѣ, пакъ 
доказахме нашата неспособность да противопоста- 
вимь на опасната нова политика на свѣта една 
свръхнационална организация. Още презъ време на 
мирнигѣ преговори Барбюсъ, комуто романътъ му 
„О гъньтъ“ бѣ създалъ свѣтовио положение, се бѣ 
опиталъ да начене нѣкакво обединение на всички 
европейски интелектуалци въ см исъль на помире
ние. Тази група трѣбваше да се нарича „C larte“, 
ясно мислещитѣ, и да обедини писателитѣ и худо- 
жницитѣ отъ всички нации въ обета, че въ бждеще 
щс се опълчватъ противъ всѣко нзсъскваие на на- 
родитѣ. Барбюсъ бѣ възлож илъ на Рене Ш кслс и 
на мене ржководенето на нѣмската група, и съ  това 
най тежката часть на задачата, понеже въ Герма
ния още горѣше огорчението отъ  Версайлския до- 
гоаоръ. Малко изгледи сжшествуваха, да се спече- 
лягъ видни нѣмци за единъ духовенъ свръхмацио- 
нализъмь, докато Рейнск^та область Сааръ и пред
мостието на Майпцъ бѣха още държани отъ чужди 
войски. Все пакъ би се удало да се създаде орга-
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ииззция, каквато Голсуорти по късно осъщ естви  съ 
ИЕН-клуба, ако Барбю съ не ни бѣш е изоставилъ. 
Едно пътуване въ Русия го доведе чрезъ възторга, 
който тамъ му поднесоха широкитѣ маси, до убеж де
нието, че буржоазиитѣ държави и демокрациитѣ с ъ  
неспособни ла докаратъ истинско побратимяване на 
народитѣ, което е мислимо само при комунизма. 
Той се помлчи незабелязано да направи отъ „Clarte* 
оръдие на класовата борба. Ние обаче се отдръп
нахме отъ едно радикализирано, което нелремѣнно 
щ ѣш е да отслаби нашитѣ редове. Така, тоя самъ по 
себе си значитсленъ проектъ се провали. Пакъ не 
сполучихме въ борбата за духовна свобода отъ 
много голѣма обичь към ъ собствената ни свобода 
и нсзгинсимость.

Така, оставаше само едно: тихо и настрана да 
върш иш ъ собственото си дѣло. За експресионнститѣ 
— и бихъ казалъ екцесиониститѣ — азъ  съ  моитѣ 
тридесеть и ш есть години бѣхъ вече мииалъ въ 
по-старото, всъщ ность вечз измрѣло поколѣние, 
понеже отказахъ да се нагодя маймунски къмъ 
тѣхъ. Моитѣ по-раншчи работи на мене самия вече 
нс харесваха, не издавахъ наново никоя отъ кни- 
гитѣ отъ моето «естетично време*. Това значеше, 
да почна отново и да изчакамъ, докато тая нетър
пелива вълна изтече пакъ газадъ . Т укъ ми помогна 
моята липса на лично честолюбие. Започнахь голѣ- 
мата серия на „Строителитѣ на с в ѣ т а ', за да б ъ д а  
сигуренъ, че години ще съмъ застъ, пнсахъ новели 
като „Амокъ“ и „Писмо на една непозната". С тра
ната около мене, свѣ тъ тъ  около мене* постепенно 
почна ла сс урежда, затова и азъ  не биваше повече 
да се мая. Преминало бѣше времето, когато можехъ 
да се мамя, че всичко, което почвамъ, е само вре
менно. Стиднялъ бѣхъ срѣдага на живота, отминала 
бѣ  в ъ з р а с т т а  на голитѣ обещания, сега се ка
саеше да се потвърди обещанието, да сс проявя 
или окончателно да се изоставя.
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Три години 1919, 1920, 1921, тритѣ най-тежки 
следвоенни години на Австрия, ж нвѣхъ заровеиъ нъ 
Залцбургь и вече бѣхъ  изоставилъ надеждата, чс 
нѣкога пакъ ще гшдя саѣта. Провалянето следъ 
войната, омразата въ чужбина срещу нсѣки нѣмецъ 
и срещ у всѣки, койго пише нѣмски, обезценяването 
па нашата валута бѣха тъй катастрофални, чс чо
вѣкъ вече предварително се бѣ примирилъ съ ми- 
съльта, че где остане цѣлия си животъ прикованъ 
към ъ своята тѣсна родна сфера Но всич(#о бѣш е се 
подобрило. Можехме ла ядемъ до насита. Седѣхме 
иеобезпокоени предъ работпата си маса. Не огра,б 
) аха, нѣмаше революции. Ж чвѣехмо, чувствувахме 
силитѣ си. Не трѣбваш е ли да провѣримъ «пакъ 
охотата на мдадитѣ си години и да тръгнемъ иа- 
далечъ ?

За далечни пътувания още не можеше да се 
мисли. Обаче Италия бѣш е близо, само осемь или 
дссеть часа. Да се реша ли? Като австриецъ, тамъ 
бѣхъ см ѣганъ за „псконенъ врагъ", макаръ че самъ 
никога не бѣхъ чувствувалъ така Да се оставя ли 
да б ъ д а  неприветливо отбльснатъ, да отминавамь 
ли стари приятели, за да не ги ноставямъ въ за 
труднение? Най-после се осмѣлихъ и единъ день 
по обѣдъ минахъ границата.

Вечерьта пристигпахъ въ Верона и отидохъ 
въ единъ хотелъ. Подадоха ми адрссспъ листъ и 
азъ го гюиълнихъ. П ортиеръть го прочете и се 
зачуди, когато вндѣ подъ рубриката народмость д у 
мата „австриецъ“. „Взе стс азстриецъ ? •  попита той 
Д зли що ми посочи сега вратата, помислихъ сн азъ. 
Когато потвърлихъ, той почти извика отъ  радость. 
„А, какво удоволствие! Най-после!“ Това бѣше
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нърввятъ поздравъ и ново потвърждение ва проя
веното още презъ войната чувство, че всичкитѣ 
подстрекателства и цѣчата пропаганда на омраза 
бѣха предизвикали само кжса интелектуална треска, 
всжщ ность обаче не бѣха засегнали истинскитѣ 
маси на Европа. С ледъ четвърть часъ тоя добъръ 
портиеръ лично дойде въ стаята ми, за да види, 
добре ли ме бѣха настанили. Той похвали моя ита
лиански, и ние се раздѣлихме съ  сърдечно р ъ к о 
стискане.

На следния день бѣхъ  въ Милано, видѣхъ 
пакъ катедралата, влѣзохъ изъ галериитѣ. Благо- 
творно ми дейстауваш е, да чуя пакъ любимата во- 
кална музика на италианския говоръ, да се оправя 
самъ изъ улицитѣ и да се раднамъ на чуждото 
като на нѣщо близко. Минавайки, видѣхъ на едно 
голѣмо здание надписъ „Кориере дела С ера“. Из- 
веднаж ъ ми хрумна, че ту къ  заема ржководно мѣсто 
моятъ старъ приятель Дж. А. Боргезе, въ чието 
общество бѣхъ  прекарвалъ — заедно съ  графъ 
Кайзерлингъ и Бено Гайгеръ — много духовно окри
лени вечери въ Виена и Берлинъ. Единъ отъ най- 
добрнтѣ и пламенни писатели на Италия и съ  из
вънредно влияние върху младежьта, иреводачъ на 
„В ертеръ“ и фанатикъ иа нѣмската философия, той 
се бѣ обявилъ презъ войната остро противъ Г ер
мания и Австрия и бѣ  тласкалъ къмъ война, рамо 
до рамо съ Мусолини, съ  когото по късно се скара. 
П резъ цѣлата война за мене бѣш е странна мисълъ, 
да зиамъ единъ старъ другарь на противиата стра
на като интервенционисть; толкова по-силно чув
ствува хъ сега желание, да видя единъ такъвъ  „не- 
приятель“. Все пакъ не ми се искаше да се оставя 
да бжда отблъсиатъ. Така, дадохъ визитната си 
карта съ адреса. Но още не бѣхъ слѣ зълъ  но стъ л 
бата, и нѣкой се втурна следъ мене съ лице грѣй- 
нало огъ  радость — Боргезе. Следъ петь минути 
разговаряхме тъй  сърдечно, както по рано, може би,
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дори по -сърдечно. И той се бѣ поучилъ отъ вой* 
пата, и отъ единия и другия брѣгъ сега се бѣхме 
сближили повече отъ  всѣкога.

Така бѣш е навсѣкАде. Въ Флоренция върху 
мене се хвърли моятъ старъ прнятель Албертъ 
Стринга, и ме прегърна тъй силно и неочаквано, 
че жена ми, която бѣш е съ  мене и не го познава 
ше, помисли, че тоя чуждъ брадатъ м л ж ъ  готви 

'нѣкакъвъ  атентатъ противъ мене. Всичко бѣш е как
то по-рано, но по-сърдечно. Азъ си отд ъ х н ах ъ : вой 

щата бѣ  погребана, войната бѣ преминала.
Обаче тя не бѣш е преминала. Само че ние не 

• знаехме това. Ние всички се мамѣхме въ нашата 
<>довѣрчивость и смѣсвахме нашата лична готовность 
Съ тая на свѣта. Но нѣмаше нужда дз се сраму
ваме отъ  тая грѣшка, понеже не по-малко отъ  насъ 
се бѣха мамили политицитѣ, икономиститѣ, банкери- 
тѣ, които сжщо бѣха сметнали въ тия години една 
лъжлива конюнктура за заздравяване и умората за 
умиряване. Борбата въ действителност само се бѣ 
измѣстила отъ иационалното въ социалното, и още 
презъ първитѣ дни бѣхъ свидетель на една сцена, 
която едва по късно разбрахъ въ цѣлата й далеко 
стигащ а значимости. Въ Австрия по онова време не 
знаехме нищо за италианската политика, освенъ че 
наредъ съ  разочарованието отъ  войната се бѣха 
вмъкнали и остри социалистически, дори болшевиш- 
ки тенденции. На всѣка стена можеше да се види 
написано съ  неержчни букви съ  тебеш иръ или ва - 
гленъ „Да живѣе Ленинъ“. Чули бѣхме освенъ то 
ва, че единъ отъ  социалистическитѣ водачи, на име 
Мусолини, се отказалъ презъ войната отъ  партията 
и образувалъ нѣкаква противна група. Но приемах
ме такива съобщ ения съ  равнодушие. Какво може 
да значи такава една групичка ? Въ всѣка страна 
имаше тогава подобни глупости ; въ Балтийскитѣ 
страни маршируваха четници, въ Рейнската область 
и въ Бавария се образуваха сенаратистични групи,
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н авсѣкъде имаше демонстрации и преврати, които 
обаче почти всѣкога биваха потушавани. И никой 
не мислѣше да погледне на тия „фашисти“, които 
вмѣсто червенитѣ ризи на гарибалдийцитѣ бѣха на 
влѣкли черни, като на същ ественъ  факторъ за б ъ 
дещ ото европейско развитие.

Обаче въ Венеция голата дума доби внезапно 
сѣгивно съдържание за мене. Дойдохъ следъ обѣдъ 
отъ  Милано въ любимия градъ на лагунитѣ. Н ѣм а
ше никакъвъ ноСачъ, никаква гондола, работници И 
ж елѣзопътни служащи стоеха безъ работа, съ  ръц е 
демонстративно пъхнати въ джобоветѣ. Понеже 
мъкиѣхъ два доста тежки куфара, озъртахъ се, тъ р 
сейки помощь, и попитахъ единъ по-възрастенъ гос- 
подинъ, к ъ д е  може да се намѣри носачъ. „Вие сте 
дошли на лош ъ ден ь“, отговори той съдърж ателно, 
„но сега имаме често такива дни. П акъ има гене
рална стачка.“ Не знаехъ, защо има стачка и не 
погштахъ повече. Въ Австрия бѣхме свикнали на 
такива работи, защ ото социалдемократитѣ прилага
ха, твърде много за своя собствена пакость, това 
най остро срѣдство, безъ  фактически да го изпол- 
зуватъ. Продължихъ следователно да влача съ  м ъка 
куфаритѣ си, докато най после отъ  единъ страни- 
ченъ каналъ единъ гондолиеръ ми кимна бързо и 
потайно и взе мене и куфаритѣ ми. С ледъ поло- 
винъ часъ, минавайки край юмруци, дигнати срещу 
нарушителя на стачката, стигнахме въ хотела. По 
старъ цавикъ отидохъ на площада Санъ Марко. Той 
изглеждаше особено напустнатъ, прозорцитѣ иа по
вечето магазини бѣха спуснати, никой не седѣш е 
изъ кафенетата, само една голѣма тълпа работници 
стоеше на отдѣлни групи подъ аркадитѣ като хора, 
които чакатъ за нѣщо особено. И азъ  зачакахъ съ  
тѣ хъ  После то изведнажъ дойде. О тъ една стра- 
нкчна улица се зададе съ  бързи крачки една група 
младежи; тѣ  ньеха нѣкаква пѣсенъ, чийто текстъ  
не познавахъ — после се научихъ, че било „Джови*
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неца“. Размахвайки тояги, тѣ  вече отмиваха въ своя 
б ръзъ  ходъ, преди стократно превъзхождащ ата ги 
тълпа да има време да се впустие върху противни
ка. Д ръзкиятъ и наистина смѣлъ пробивъ на тая 
малка организирана група се извърши тъй бързо, 
че другитѣ разбраха провокацията едва когато 
вече не можеха да достигяатъ противника. Р азсър
дени, тѣ  се събраха сега и засвиваха юмруци, обаче 
бѣш е вече късно и малката щурмова група не мо
мееше да се настигне.

Оптически впечатления иматъ все нѣщо убе
дително. За пръвъ п ъть  знаехъ сега, че тоя леген- 
ларенъ, на мене едва познатъ фаш изъмъ е нѣщо 
реално, нѣщо много добре ръководено и че фана- 
тизнра за себе си решителни, смѣли младежи. О тъ 
тогава не можехъ да се съглася съ  мситѣ по-стари 
приятели въ Римъ и Флоренция, които, свивайки 
презрително рамена, отричаха тия младежи като 
„наемна шайка" и се подиграваха съ нейния „Фра 
Д веволо“. О тъ  любопитство куоихъ нѣколко броя 
отъ  „Пололо д ’ И тали я ' и доловихъ въ острия л а
тински стегаатъ  пластичеиъ стилъ на Мусолини 
същ ата решителность, както у щурмовия ходъ на 
ония младежи на площада Санъ Марко. Естествено, 
не можехъ да подозирамъ, какви размѣри ще вземе 
тая борба в ъ тр е  въ една година. Обаче отъ  тоя 
часъ вече знаехъ, че и тукъ  и навсѣкъде престои 
борба и че наш иятъ миръ още не е М И РЪТЪ.

T g b 3  бѣш е за мене първото предупреждение, 
че педъ привидно успокоената повръхность нашата 
Европа е пълнп съ  опасни подмолни течения. Вго- 
1юто нс се забави много. Раздразнеиъ отъ жаж дата 
за пътуване, решихъ да отида презъ лѣтото въ 
Вестерландъ на Северно Море. Едно посещение въ 
Германия имаше но онова време нѣщо много укре
пително за елинъ австриецъ. Марката се бѣше за
държ ала великолепно срещу пашата замираща кро
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на, процесътъ на заздравяването изглеждаше въ 
пъленъ ходъ. Точно на минутата пристигаха вла- 
коветѣ, чисти и свѣтнали бѣха хотелитѣ, налѣво 
и нядѣсно отъ влака се виждаха нови кжщи, нови 
фабрики, навсѣкжде царѣше безукормиятъ, безшу- 
мепъ редъ, който мразѣхме въ предвоенното време 
и който сега въ хаоса пакъ се бѣхме научили да 
ценимъ. Известно напрежение се чувствуваше на
истина въ въздуха, защ ото цѣлата страна чакаше, 
дали преговоритѣ въ Генуа и Рапало, първитѣ, на 
които Германия седѣш с като равноправенъ членъ 
наредъ съ по-рано враждебиитѣ сили, ще донесатъ 
очакваното облекчение или поне слинъ боязливъ 
ж естъ иа истинско разбирателство. Рж ководитель 
на тия въ историята на Европа тъй паметни пре
говори бѣш е моятъ старъ прнятель Валтсръ Р а
тенау. Неговиятъ гениаленъ организационенъ ин- 
стинктъ се бѣ проявилъ великолепно още презъ 
войната: още въ първия часъ той бѣ схваналъ иай- 
слабото мѣсто на нѣмското стопанство, дето по- 
къгио му се нанесе смъртния ударъ : снабдяването 
съ сурови материали, и своевременно бѣ оргаиизи- 
ралъ, и тукъ  преварвайки времето, централно цѣ- 
лото стопанство. Когато следъ войната стана въ- 
просъ, да се намѣри човѣкъ, който, равенъ съ най- 
умнитѣ и най опитнитѣ между лротивницитѣ, мо
жеш е да сс противопостави на последнитѣ като 
германски външ енъ миннстъръ, изборътъ, есте
ствено, падна върху него.

Колебливо го повикахъ, когато дойдохъ въ 
Берлинъ. Какъ да безпокояш ъ единъ човѣкъ, ко
гото оформя сж дбата на времето. „Да, мжчно е “, 
ми каза той ма телефона, „и приятелството трѣбва 
да пожертвувам*, сега на служ бата.“ Ала съ  своята 
необикновена техника, да използува всѣка минута, 
той веднага намѣри време за една среща. Т рѣб
ваше да остави в и зи т а т а  си карта въ нѣколко ле
гации и понеже за това имаше да пжтуьа съ авто-
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мобилъ отъ  Груиевалдъ около половинъ часъ, най- 
простото щ ѣло да б ъ д е , да дойда при него и да 
се разговоримъ презъ тоя половинъ часъ въ авто
мобила. Неговата способность да се концентрира, 
неговата замайваща леснота, да минава отъ  една 
материя на друга, бѣха така съвършени, че мо
жеше да говори точно тъй прецизно и углъбено 
въ автомобила или влака както въ стаята си. Не 
искахъ да изпусна тоя случай, а и на него, струва 
ми се, бѣш е приятно да се изкаже предъ човѣкъ, 
който не бѣш е заинтересуванъ политически и освенъ 
това отъ  години бѣ свързанъ приятелски съ  него. 
Разговорътъ ни бѣ дъ л ъ гъ  и мога да засвидегел- 
ствувамъ, че Ратенау, който лично не бѣше ли- 
шенъ отъ суета, съвсемъ не съ  леко сърдце и съ  
алчность бѣ приелъ поста на германския мииистъръ 
на външнитѣ работи. Предварително знаеше, че за
дачата за сега е неразрешима и че въ най добрия 
случай би могълъ да се върне съ  четвъртинка 
успѣхъ — две-три концесии безъ  значение, но че 
още не можемъ да се надѣваме, че ще ни посрещ- 
натъ великодушно и че ще има истински миръ. 
„Можс-би, следъ десеть години', каза той, „и то 
при предпоставката, че не само ние, но и всички 
с л  зле. Първо трѣбва да се премахне отъ  дипло
мацията старото поколѣние, а генералитѣ да се 
поставятъ само като нѣми паметници по публич- 
нитѣ площади. «Той напълно съзнаваш е двойната 
си отговорност, отежнена и чрезъ това, че е 
евреинъ. Може-би, рѣдко въ историята е нристАП- 
валъ нѣкой човѣкъ съ  толкова скептицизъмъ и тъй 
изпълненъ съ  вАтрсшни съмнения към ъ една за
дача, за която знаеше, че не той, а само времето 
може да я разреши. Позната му бѣш е и нейната 
лична о п асн о ст . О тъ убийството на Ерцбергеръ, 
който бѣ  поелъ неприятното задължение на при
мирието, предъ което задължение Л удендорфъ 
предпазливо избѣга въ чужбина, той не можеше
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да Се съмнява, че и него, като единъ отъ първитѣ 
борци за разбирателството, го очаква подобна сждба. 
Обаче нежененъ, бездетенъ и всжщ ность много са- 
мотенъ, той мислѣше, че нѣма защ о да се бои отъ 
опасностьта, а и азъ  не се осмѣлихъ да го преду
предя да бжде лично предпазливъ. Исторически 
фактъ е днесъ, че въ Рапало той свърши своята 
работа тъй превъзходно, както при тогаваш ьитѣ 
условия бѣ възможно. Неговата блестящ а дарба, 
бързо да улавя всѣки благоприятенъ моментъ, не 
говото свѣтско държане и личниятъ му нрестижъ 
не се проявиха никога тъй  блѣскаво. Но въ стра
ната бѣха вече силни групитѣ, които знаеха, че ше 
намѣрятъ много привърженици, ако постоянно увѣ- 
ряватъ победения народъ, че не с билъ по-беден ъ, 
и че всички преговори и отстжпки сж  измѣна спря
мо нацията Тайнитѣ сдружения, силио примѣсени 
съ  хомосексуалиость, бѣха по-силни, о т к о л к о т о  
предполагаха тогаваш нитѣ водачи на републиката, 
които въ своята представа за свобода оставяха да 
действуватъ свободно всички ония, които искаха 
веднаж ъ завинаги да отстранягъ свободата отъ 
Германия.

Предъ министерството си взехъ сбогомъ отъ  
него, безъ  да подозирамъ, че е за последенъ пжть. 
После познахъ по снимкитѣ, че улицата, но която 
бѣхме минали, бѣше сжщата, дето малко по късно 
убийцитѣ бѣха издебнали сжщия тоя автомобилъ. 
Всжщность само единъ случай бѣше, че не бѣхъ 
свидетель на тази исторически фатална сцена. З а 
това още по-норазително и по развълнуванъ ночув- 
ствувахъ трагичния епизодъ, съ  който почна неща
стието на Германия, нещастието на Европа.

Тоя день бѣхъ вече въ Вестерландъ. Стотини 
и стотини лѣтовници се кжпѣха весело край брѣга. 
Пакъ, както презъ онзи день, когато се съобщи за 
убийството на Францъ Фердинандъ, евнрѣше музика
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иредъ безгрижни, лѣтио настроени хора, когато ве- 
стниконродавачптѣ се спуснаха като бѣли буренос
ни птици по крайбрѣжието. „Валтеръ Ратенау 
убитъ*. Избухна паника и разклати Райха. Съ единъ 
г л а с ъ т , пална марката и не можй да се спре, д о 
като не достигна безумнитѣ фантастични числа на 
билиони. Сега почна истинскиятъ водовъртеж ъ па 
инфлацията, спрямо която нашата, австрийска, съ  аб- 
сурдното съотношение 1 къмъ 1400, бѣше само жалка 
детинска игра. Д а се разкаже съ  всичкитѣ нейни 
подробности и невѣроятности, би изисквало книга, и 
тая книга би дейстиувала на днешнитѣ хора като 
приказка. Прежнвѣхъ дни, когато сутринь купувахъ 
вестникъ за петдесеть хиляди марки, а вечерь за 
сто хиляди; който имаше да смѣня чуждестранни 
пари, трЬбваш е да разпредѣли смЬната имъ на ча
сове, защ ото въ  четири часа получаваше нѣколко 
п ъти  повече отъ  това, което бѣ получилъ нъ три, 
а въ неть нѣколко пъти повече отъ  полученото 
преди ш естдесеть минути. Изпратихъ напримѣръ на 
издателя си ръкописъ, върху който бѣхъ  работилъ 
цѣла година и мислѣхъ, че се осигурявамъ, ако 
поискамъ незабавна предплата за десегь хиляди ек 
земпляра ; докато се препрати чекътъ, той едва мо
жа да покрие разноскитѣ за изпращането на р ъ к о 
писа. Въ трамвая се плащаше съ  милиони, товарни 
коли носѣха п арш ѣ  отъ  Райхсбанкъ въ другитѣ 
банки, а следъ две седмици намираха банкноти по 
сто хиляди марки въ боклуцитѣ, нѣкой просякъ ги 
бѣ  захаърлнлъ съ  презрение. Едни връзки за обу
ща струваха п&ьече отколкото преди самитѣ обувки, 
повече отъ  единъ луксозенъ магазинъ съ  две хиля
ди чифта обувки; да се поправи единъ счупенъ про- 
зорецъ повече отколкото по рано цѣлата къщ а, ед 
на книга повече отколкото печатницата съ  своитѣ 
стогиии машини. З а  сто долара можеха да се ку- 
пятъ цѣла редица шестетажни къщ и на Курфюр- 
стендамъ, фабрики струваха колкото но рано една
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ржчна количка. Полувръстни момчета, които бѣха 
намѣрили на пристанището едно забравено сандъче 
съ  сапунъ, месени се разхождаха съ  автомобилъ и 
живѣсха като царе, понеже продаваха всѣки день 
по едно парче, докато родителитѣ имъ, нѣкога бо
гати хора, сега се влачеха като просяци. Разносвачи 
основаваха банки и спекулираха съ  всички валути. 
Пада» тѣ хъ  всичкитѣ се издигаше гигантски обра- 
зъ т ъ  иа Стинесъ. Той купуваше, като раишряваше 
своя кредитъ, използувзйки падането на марката, 
всичко каквото можеше да Со купи, кораби и ка 
меновжглени мини. фабрики и снопове акцни, двор
ци и полски имения, и всичко вежщ иость съ  нула, 
понеже всѣка сума, всѣки д ългъ  ставаш е нулр. 
Скоро четвърть отъ  цѣла Германия бѣш е въ него
ви ржце, а народътъ ликуваше предъ него като 
предъ гений, защ ото германскиятъ народъ всѣкога 
се опиянява отъ видния успѣхъ. Безработнитѣ стое- 
ха по хиляди и свиваха юмруци къмъ гешефтаритѣ 
и чужденцитѣ въ луксозиитѣ автомобили, които ку
пуваха цѣли улици, като че купуватъ кибритена к у 
тия. Всѣки, който можеше да чете и пише, търгу
ваше и спекулираше, печелѣше и при това имаше 
тайното чувство, чс мами и е маменъ отъ една скри
та ржка, която умишлено инсценира тоя хаосъ, за 
да освободи чържавата отъ нейнитѣ дългове и за
дължения. Мисля, че доста основио позиавамъ исто
рията, но доколкото знамъ, тя не е произвеждала 
никога такова безумие въ такива гигантски размѣри. 
Всички ценности бѣха промѣнеии и не само въ ма
териалното; наредбитѣ на държ авата биваха осми
вани, никакви нрави, никзкъвъ моралъ не сс почи
таше, Берлипъ се превърна въ свѣтовния Взвилонъ. 
Барове, локали съ спиртни питиета, увеселителни 
локали никнѣха като гжби. Каквото бѣхме видѣли 
въ Австрия, се оказа като геека и срамежлива пре 
лютия на тая оргия, тъй  като ггрманцитѣ докараха 
своята усгремность и систематика до перверзно.ть.
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По Курфгарстендамъ се разхождаха гримирани 
момчета съ  изкуствени талии и то ие само профе
сионални ; всѣки гимназистъ искаше да спечели нѣ- 
що, и въ затъмнени гѣ барове можеха да се видятъ 
държавни и висши финансисти, които безъ срамъ 
ухажваха нѣжно пияни моряци. Дори Суетбиовиятъ 
Рнмъ не бѣ виж далъ такива оргии, като костюми- 
ранитѣ берлински балове, дето м ъж е въ женски 
дрехи и жени въ м ъж ки танцуваха пода. благосклон- 
нитѣ погледи на полицията. Нѣкаква лудосгь бѣ 
обхванала при падането на всички ценности тъкмо 
граж танскитѣ слоеве, до сега непоколебими 
въ своя редъ. М ладитѣ момичета гордо се хвалѣха 
съ  своята нзврятеность, въ всѣко берлинско учили
ще се смѣгаш е за позоръ за една шестнадесет- 
ю лиш на да б ъ д е  заподозрѣна въ дсветвеность, всѣ 
ко момиче искаше да разказва за своитѣ приклю
чения, и колкото но-екзотични бѣха, толкова по до
бре. Но най противното въ тая патетична еротика 
бѣш е нейната страхотна нсистинность. В същ ность 
съ  инфлацията избухна нѣмската оргиастика въ 
трѣскаво маймупетво; виждаше се, че тия млади 
момичета отъ  добри буржоазни семейства предпочи- 
татъ  ла носятъ косата си просто вчесана на пъть, 
отколкото като гладко измазана м ъж ка глава, пред
почитаха да ядатъ ябълчева пита съ каймакъ, а не 
ла смучатъ силни ракии; явно бѣш е, че на цѣлия 
народъ бѣ непоносима тая свръхсгорещеность, това 
късащ о нервитѣ влачене на въж ето  на инфлацията 
и че цѣлата изморена отъ  войната нация копнѣе 
само за редъ, спокойствие, малко сигурность и тра
нс даиствеиость. Тайно тя ненавиждаше републиката, 
не защ ото тя задуш аваш е тая дива свобода, но, на- 
противъ, понеже държ еш е ю здитѣ много халтаво.

Който бѣ  прежипѣлъ тия апокалиптични месе
ни, самь отвратени и огорченъ, чувствуваш е: тукъ  
трѣбва да настъпи обратъ, да дойде една страхот
на реакция. А въ дъното чакаха усмихнати, съ ча
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совникъ въ ржка, ония, които бѣха тласнали гер
манския народъ въ тоя хаосъ : „Колкото по зле е 
въ страната* толкова по добре за насъ.* Тѣ знаеха, 
че тѣхниятъ часъ ще настАпи. Ловече около Лу- 
лендорфъ, отколкото около тогава още безсилния 
Хитлсръ, се кристализираше вече явно контрарсво- 
люцията, офицеритѣ, на които бѣха откАСнали епо- 
летитѣ, се организираха въ тайни сдружения, дреб- 
нитѣ граждани, които измамени изгубиха своитѣ 
спестявания, се събираха тихо и предварително за
ставаха предъ всѣка парола, щомъ тя обещаваше 
редъ. Нищо не бѣше толкова фатално за нѣмскага 
република, както нейния идеалистичснъ опитъ, да 
остави народа, а дори и своитѣ неприятели, свобод
ни. Защото нѣмскиятъ народъ, единъ народъ па 
реда, не знаеше какво да нрави съ своята свобода 
и вече поглеждаше нетърпеливо за ония, които 
щѣха да му я отаематъ.

Деньтъ, когато свърши германската инфлация 
/1924/, би могълъ да стане точка на 'о б р ат ъ  въ 
историята. Когато единъ билионъ отъ тия съ  шар
латания покачени марки се смѣни съ една един
ствена нова марка, бѣ дадена норма. М лтната пѣна 
с ъ  всичката нейна мърсотия и тиня изтече назадъ, 
бзроветѣ, локалитѣ изчезнаха, условията се норма
лизираха, всѣки можеше ясно да пресмѣтне, какво 
е спечелилъ и какво изгубилъ. Повечето, грамадна- 
та маса бѣха изгубили. Обаче отговорни държ аха 
не тия, които имаха вина за войната, а ония, които 
бѣха поели върху себе си, жертвувайки се, но безъ 
да иолучатъ нѣкаква благодарности, бремето на 
новия редъ. Нищо не направи нѣмския илродъ тч й 
изпълненъ съ омраза, тъй  зрѣлъ за Хитлсръ, както 
инфлацията. Защ ото войната, колкото и убийствена 
и да бѣше, все пакъ донасяше отврсмс-няврсме 
часове на ликувзие, съ  победни фанфари и камбанени 
ззънъ. Като неизпѣчимо милнтзристична нация, 
Германия се чувствуваш е засилена въ своята гор-
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дость чрезъ врсменнитѣ победи, инфлацията обаче тя 
се усѣти омърсена, измамена, унижена; цѣло едно 
поколѣние не забрави тия години и не .ги прости на 
германската република и пб би предпочело да по
вика обратпо своитѣ касапи. Това обаче бѣш е още 
далечъ. Външно въ 1924 г. страшиата фантасмаго
рия изглеждаш е отминала като танцъ на блуждаещ и 
свѣтлини. Стана пакъ ясенъ день, виждаше се отъ 
кж де и накжде. И ние вече поздравявахме въ 
възхода на реда началото на едно трайно успокое
ние. Пакъ, пакъ вѣрвахме, че войната е превъз
могната, безумци, неизцѣрими безумци, каквито всѣ 
кога смс били. Обаче тоя измамли&ъ блѣнъ, той 
ни подари все пакъ едно десетнлѣтие на работа, на 
надежда и дори на сигурность.

Гледано отъ днссъ това кжсо десетилѣтис 
между 19Я4 и 1933, отъ  края на германската инфла
ция до идването на власть на Хитлеръ, представля
ва въпрѣки всичко и всичко една пауза въ низа отъ 
катастрофи, чиито свидетели и жертви сж били хо
рата отъ  нашето поколѣние Не че на тая епоха 
липсваха напрежения, възбуди и кризи — преди всич
ко стопанската отъ  1929 г. — обаче въ това дссс 
тилѣтие мирътъ изглеждаше гарантмранъ въ Евро
па, а това значеше вече много. Приеха Германия съ  
честь въ О бщ еството на Народитѣ, съ  военни зае
ми помогнаха на нейния стопански вч зйемъ — 
всжщ ность на нейното тайно въор-гжение, Англия 
почна да се разоржжава. въ Италия Мусолини пое 
закрилата на Австрия. С вѣтътъ като че искаше да 
се изгради наново. Градоветѣ на победитслитѣ ,как
то и тия на пободенитѣ, Парижъ, Виена, Берлинъ, 
Ню Йоркъ, Римъ, станаха по красиви отъ всѣ
кога, сам олстътъ окриляше сношенията, паспорт- 
нитѣ предписания се смекчиха. Колебанията м еж 
ду валутитѣ бѣха престанали, хората знаеха, 
колко получанать и колко могатъ да хар
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чатъ, вниманието не бѣш е вече тъй трѣскаво насо
чено къмъ тия външни проблеми. П акъ можеше да 
се работи, да се мисли за духовни работи. Можеше 
дори пакъ да се мечтае, да се блѣнува за една обе
динена Европа. Изглеждаше, като че ли на нашето 
толкова страдало поколѣние е пакъ отсж деиъ нор- 
маленъ животъ.

Въ моя личенъ животъ най забележителното 
бѣше, че въ ония години въ моята кжща дойде 
единъ гостъ и се установи благосклонно тукъ, гостъ, 
когото не бѣхъ очаквалъ — успѣхьтъ. Не ми е, 
както може да се разбере, много удобно, да споме- 
навамъ външнитѣ успѣхи на моитѣ книги и въ 
нормални времена бихъ изоставилъ и най-слабия 
намскъ, който би могълъ да бжде изтълкуванъ ка
то самодоволство или самохвалство. Но имамъ осо
бено право и дори съм ъ принуденъ, да не премъл- 
чавамъ тоя фактъ изъ моя животъ, защ ото отъ се- 
демь Години, отъ  Хитлеровата поява, тоя успѣхъ 
стана исторически. О гъ  стотината хиляди и дори 
милиони екземпляри на моитѣ книги, които иматъ 
своето сигурно мѣсто въ книжарската търговия и 
въ безброй кжщи, днесъ въ Германия ие може да 
се получи нито единъ; който притежава такъвъ, 
крие го грижливо, а въ публичнитѣ библиотеки тѣ 
оставатъ скрити въ тъй наречения „Отровснъ до- 
лап ъ“, достжпни само за малцината, които могатъ 
да ги използуватъ „научно" само съ  особено раз
решение на властитѣ, най вече съ  цель да ме ху- 
лятъ. О тъ  читателитѣ, отъ  приятелитѣ, които ми 
пишеха, отдавна вече никой не сс решава да сложи 
името ми на нѣкой пликъ. Но не стига това; и въ 
Франция, въ Италия, въ всичкитѣ поробени страни, 
въ които моитѣ книги въ преводи се броеха къмъ 
най-четенитѣ, е наложена по заповѣдь на Хитлеръ 
възбрана. Като писатель днесъ съмъ, както казваше 
нашиятъ Грилпарцеръ, като „човѣкъ, който живъ

23



354 СВѢТЪТЪ ОТЪ ВЧЕРА

върви следъ своя собственъ труп ъ“, всичко или 
почти всичко, което азъ  изградихъ интернационално 
презъ четиридесеть години, бѣ разбито отъ  тоя 
единственъ юмрукъ. Така, когато споменавамъ моя 
„успѣхъ“, не говоря за нѣщо, което принадлежи 
към ъ мене, но което нѣкога е принадлежало къмъ 
мене като моята къщ а, моята родина, моята сигур- 
ность, моята свобода и н еп р и н у д ен о ст  Не бихъ 
могълъ да направя падението, което претърнѣхъ 
заедно съ  толкова други, съ щ о  тъй невинни, на
гледно въ цѣлата негова дълбочина и тоталность, 
ако не покажа преди това височината, отъ  която 
последва то, както и единственостьта и пЪследо- 
вателностьта на това унищожаване на цѣло едно 
литературно поколѣние, за каквото не знамъ втори 
примѣръ въ историята.

Тоя успѣхъ не се бѣ втурналъ внезапно въ 
къ щ ата  ми, той дойде бавно, предпазливо, hq оста
на до часа, когато Хитлеръ съ  камшика на своитѣ 
декрети го прогони отъ мене. Упорито и вѣрно той 
се засилваше отъ  година иа година. Ощ е първата 
книга, която написахъ следъ „Иеремия“, първия 
томъ на моитѣ „Строители на свѣ та“, трилогията 
„Три майстори*, ми проби п ъ т ь ; експрссиониститѣ, 
актипиститѣ вече се бѣха изчерпали, за търпсливи- 
тѣ, постояннитѣ п ъ ть тъ  къмъ народа пакъ бѣше 
откритъ. М оитѣ новели „Амокъ“ и „Писмо па една 
непозната“ станаха популярни както само романи 
можеха да б ъд атъ , тѣ  бѣха драматизирани, пуб- 
лично рецитирани, филмувани, една малка книжка, 
„Звездни часове на човѣчеството“, се чете въ всич
ки училища и стигна въ издателството Инзелъ до 
двесте и петдесеть хиляди екземпляра. В ь нѣколко 
години си създадохъ това, което споредъ моето 
разбиране представлява за единъ авторъ най ценния 
видъ успѣхъ — една община, една сигурна група 
люде, които очакватъ всѣка нова книга, купуватъ 
всѣка нова книга, които ти вѣрватъ и чието довѣ-
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рие не си измамилъ.Тя постепенно стана всс по-го- 
лѣма и по-голѣма; отъ  всѣка книга, която псчатахъ, 
въ Германия се разпродаваха още на първия день 
двадесеть хиляди екземпляра, преди още да се поя
ви нѣкакво съобщ ение въ вестницитѣ. Понѣкога се 
м ъчехъ  съзнателно да отклоня успѣха, обаче той 
ме следваше съ  изненадващо упорство. Така напи- 
сахъ за мое частно удоволствие биографията на 
Ф уш е; когато я пратихъ на издателя си, той ми 
писа, че веднага дава да се печататъ дессть хиляди 
екземпляра. Азъ го помолихъ веднага, да не печата 
толкова много, понеже Фуше е несимпатична фигу
ра, вь  цѣлата книга нѣма нито единъ женски епи- 
зодъ  и тя поради това не ще може да привлѣче 
по широкъ к р ъ гъ  четци, по-добре да напечата за 
сега само петь хиляди. С ледъ една година въ Гер
мания се бѣха продали петдесеть хиляди екземпля
ра, въ съ щ ата тая Германия, която днесъ не бива 
да чете нито единъ редъ отъ мене. С ъщ ото стана 
и съ  моята обработка на „Волпоне.“ М ислѣхъ да 
го поставя въ стихове и въ течение на деветь дена 
написахъ въ Марсилия леко и непринудено сценитѣ 
въ проза. Понеже придворниятъ театъръ  въ Дрез- 
денъ, къмъ който се чувствувахъ морално задъл- 
ж енъ зарадъ постановката на моето първо произве
дение „Терситъ“, тъкмо бѣ  запиталъ случайно, дали 
нѣмамъ нѣкакви нови планове, изпратихъ му произ
ведението въ проза, като се извинихъ, че това, кое
то пращамъ, е само първа скица за планираната 
обработка въ стихове. Обаче театърътъ  веднага те 
леграфира, заклевайки ме, да не промѣнямъ нищо; 
и действително, въ тая форма парчето се игра по 
всички сцени на свѣта (въ Ню Йоркъ съ  Алфредъ 
Лунтъ). Каквото и да предприемѣхъ по онова време, 
успѣхътъ и единъ постоянно иарастващ ъ брой четци 
ми оставаха вѣрни.

Понеже всѣкога чувствувахъ като мой дългъ, 
при чужди произведения или образи да проследя-
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вамъ биографично или есеистично причинитѣ на тѣ х
ното въздействие или невъздействие, въ много 
часове на размисълъ не можехъ да се въздърж а да 
не се запитамъ, въ коя особеносгь на моитѣ книги 
се крие тѣхниятъ за мене тъй неочакванъ успѣхъ. 
Заключихъ най после, че произлиза отъ  единъ ли- 
ченъ порокъ, а именно, чс съм ъ нетърпеливъ и тем- 
псраментенъ четецъ. Всѣко отклонение и разливане, 
всичко неясно и неопредѣлено, всичко прекалено 
и смжтно мечтателно, всичко излишно забавящ о 
въ единъ романъ, една биография или духовна раз
правия ме дразни. Само книга, която постоянно, 
листъ следъ листъ, е на съ щ ата  висота и до по
следната страница държи въ  напрежение, ми до
ставя съвърш ена наслада. Д еветь десети отъ  кни- 
гитѣ, които ми бѣха попадали на ръ ка, намирамъ 
изпълнени съ  излишни описания, бъбриви диалози, 
ненужни второстепенни фигури, и поради това, мно
го разлѣни на ширъ, не увлѣкателни и малко дина
мични. Дори при най-прочутитѣ класични произве
дения ме см ущ аватъ многото провлѣчени, пѣсъчли- 
ви мѣста и често развивахъ предъ издатели смѣ- 
лия планъ, да се издаде въ прегледна серия цѣлата 
свѣтовиа литература отъ Хомеръ презъ Балзакъ и 
Достоевски до „Вълшебната планина" съ  основни 
съкращ ения на индивидуално излишното, защото 
тогава всичкитѣ тия произведения, които безъ съм 
нение иматъ надвременно съдържание, биха могли 
наново да въздействуватъ живо на нашето време.

Това отвращение към ъ всичко бавно и разлѣ- 
но навѣрно се бѣ  пренесло отъ  четивото на чужди 
произведения върху писането иа собственитѣ и ме 
бѣ  възпитало към ъ нѣкаква особена бдителность. 
Въ първия отливъ обикновено творѣхъ бързо и ле
ко, перото се плъзгаш е безъ  мж.ка и азъ  изливахъ 
каквото ми лежеш е на сърдцето. И при биографич
ни произведения използувахъ отначало всички въз
можни документарни подробности, които имахъ на
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разположение; при едиа биография като „Мария 
Антоанета“ действително провѣрихъ всѣка отдѣлна 
смѣтка, за да установя личната й употрѣба, проу- 
чихъ всички съвремеии вестници и памфлети, пре- 
орахъ всички сждебни протоколи до последния редъ. 
Но въ печатаната книга не може да се намѣри ни
що отъ  всичко това, защ ото едва написвахъ на чи
сто първия приблизителенъ отливъ на нѣкоя книга 
и за мене почваше сжщинската работа, кондензира
нето и компонирането, работа, при която отъ версия на 
версия все не бѣхъ съкратилъ достатъчно. Д окато по
вечето други обикновено не могатъ да се реш атъ да 
премълчатъ нѣщо, което зиаятъ, и съ нѣкаква влюбе- 
ность въ всѣки сполучливъ редъ искатъ да се пока- 
ж атъ по широки и по дълбоки, отколкото сж  всжщ- 
ность, моето честолюбие е, да сгж стявамъ и изби- 
стрямъ, да знамъ повече, отколкото може да про
личи навънъ.

Тоя процесъ на кондензиране и заедно съ  
това на драматизиране се повтаря още нѣкол«- 
ко пжти при коректуритѣ, става а най после нѣ
какъвъ  настървенъ ловъ, да се намѣри още едно 
изречение, още една дума, чиято липса не би нама
лила п рецизността , а сжщевремено би засилила 
темпото. При моята работа изпущането, зачерква
нето ми е всжщ ность най-приятната. Спомнямъ 
си, че веднажъ, когато станахъ отъ работата си 
особено доволенъ, жена ми ми каза, че изглежда, 
днесъ да ми се е удало нѣщо съвсемъ необикно
вено, а азъ  й отговорихъ гордо: „Да, удаде ми се, 
да изхвърля цѣлъ единъ пзраграфъ ^  съ  това да 
намѣря единъ по-бргзъ преходъ.“ A k o J  следовател
но, се хвали понѣкога увлѣкателиото темпо на мои
т ѣ  книги, то това качество не произлиза отъ  н ѣ 
каква естествена горещина или вжтрешна възбуде- 
ность, а само отъ оная систематична метода на по
стоянни изхвърляне на всички излишни паузи и стра
нични шумове, и ако трѣбва да си призная нѣкак-
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во изкуство, то е изкуството иа казването, защ ото 
не жаля, когато отъ  хиляда изписани страници 
осемстотинъ отидатъ въ коша, а само дввсте оста- 
натъ като пресѣяна есенция. Строгата дисциплина 
да се огранича въ тѣсни форми, но въ безусловно 
същ ественото, ми обяснява до известна степень в ъ з
действието на моитѣ книги, и за мене, чиито мисли 
отъ самото начало с ъ  били насочени към ъ европей
ското, към ъ свръхнационалното, бѣш е приятно, че 
отъ  чужбина се обадиха издатели, френски, б ъ л 
гарски, арменски, португалски, аржентински, норвеж- 

'ски, летонски, финландски, китайски. Скоро трѣбва- 
ше да си купя грамаденъ стененъ долапъ, за да 
прибера всичкитѣ различни екземпляри на преводи- 
тѣ, и единъ день прочетохъ въ статистиката 113 
„Интелектуалното сътрудничество“ на Ж еневското 
Общ ество на Народитѣ, че засега съм ъ най-много 
превеждзниятъ авторъ на свѣта (съгласно темпера
мента си, см ѣтнзхъ това пакъ за невѣрно съобщ е
ние). Д ругъ  пжть пъкъ дойде едно писмо отъ ру
ското издателство, че иска да приготви пълно из
дание на моитѣ съчинения на руски, дали съмъ 
съгласенъ, М аксимъ Горки да напише предговора 
към ъ него. Д али съм ъ съгласенъ ? Като ученикъ 
бѣхъ челъ подъ чина новелитѣ на Горки, отъ  го
дини го обичахъ и се възхиш авахъ отъ  него. Оба
че никога не бѣ хъ  мислилъ, че той е чувалъ нѣко
га моето име, още по-малко, че е челъ нѣщо отъ 
мене. Какъ е възможно такъвъ  единъ майсторъ да 
смѣтне за достатъчно важно да пише предисловъ 
къмъ моята творба ? Д ругъ  пжть, въ Залцбургската 
ми кжща пристигна, снабденъ съ  препоржка — като 
че ли бѣ нуждна такава I — единъ американски из- 
датель съ  предложение ла поеме изцѣло моята твор
ба и да я публикува. Бѣше Вениаминъ Хюбшъ отъ  
Внкингъ-Пресъ, който отъ  тогава ми остана иай-си- 
гурниятъ приятель и съветника, и който ми запази, 
сега, когато всичко друго е смазано отъ  ботуш а на
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Хитлеръ, една последна родина въ словото, тъй 
като бѣхъ изгубилъ старата, сжщинската, нѣмска- 
та, европейската.

Единъ такъвъ външенъ успѣхъ крие всжщ 
ность опасностьта, да смути и забърка човѣка, кой
то по рано е вѣрвалъ повече на доброто си намѣ- 
рение, отколкото на своето можене и на въздей
ствието на своитѣ книги. Само по себе си всѣка 
форма на п убли чн ост означава смущение въ есте 
ственото равновесие на човѣка. Въ нормално с ъ 
стояние им*то, което носи човѣкъ, е като обвив 
ката за цигарата: белегъ, външенъ обектъ почти 
безъ сто й н о ст , който е свързанъ съ  действителния 
субектъ, сжщинското азъ, само съвсемъ халтаво. 
Въ случай на успѣхъ това име сякаш ъ се раздува. 
То се откжева отъ  човѣка, който го носи, и става 
само сила, мощь, вещь сама по себе си, артикулъ 
за търговия, капиталъ, а сжщевремено, въ силенъ 
вжтреш енъ тласъкъ назадъ, и сила, която започва 
да влияе, да доминира, да преобразява човѣка. Щ а
стливи, самосъзнателни натури иматъ обичай да се 
идеитифициратъ несъзнателно съ въздействието, кое
то упражняватъ Нѣкаква титла, положение, орденъ, 
а още повече п у бл и чн о ст  на името създаватъ  у 
тѣ х ъ  по-висока сигурность, повишено самочувство, 
и ги подвеж датъ към ъ съзнанието, че въ общ е
ството, въ държавата, въ времето имъ се пада нѣ
каква особена зн ачим ост, и тѣ  неволно почватъ да 
се надуватъ, за да достигнатъ съ  своята личность 
обема на своето външно въздействие. Но който по 
природа е недовѣрчивъ къмъ самия себе си, чув
ствува всѣки видъ външенъ успѣхъ като задъл
жение, да се запази тъкмо въ това трудно състоя
ние, по в ъ зм о ж н о ст  непромѣненъ.

Съ това не искамъ да кажа, че не се радвахъ 
на успѣха си. Напротивъ, той ме ощастливи много, 
но само дотолкова, доколкото се ограничаваше до
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откъснатото отъ  мене произведение, до моитѣ кни
ги и до свързаното съ тѣхъ очертание на моето 
име. Трогателно бѣш е да видя, стоейки въ нѣкоя 
книжарница въ Германия, какъ влиза нѣкой малъкъ 
гимназистъ и поисква „Звезднитѣ часове“, които 
плаща съ  оскъднитѣ  си пари за джобъ. Дразни 
приятно суетностьта ти, когато въ спалното купе 
кондукторътъ ти подава, следъ като е прочелъ 
името ти, по-почтително паспорта, или когато н ѣ 
кой митничарь, признателенъ за нѣкоя прочетена 
книга, великодушно се отказва да рови багажа ти. 
Но и чисто количественото на личното въздействие 
има за единъ авторъ нѣщо много съблазнително. 
Едииъ день дойдохъ случайно въ Лайпцигъ, тъкмо 
въ деня, когато излизаше една нова моя книга. 
Странно ме развълнува, да видя, колко човѣшки 
трудъ бѣхъ несъзнателно раздвижилъ съ това, 
което бѣхъ  написалъ въ два или три месеца на 
триста страници хартия. Работници опаковаха кни- 
гитѣ въ голѣми сандъци, други ги влачеха пъш 
кайки надолу към ъ товарнитѣ автомобили, които 
ги откарваха към ъ вагони въ всички направления 
на свѣта. Десетки момичета сгъваха въ печатни
цата колитѣ, словослагатели, подвързани, носачи, 
комисионери рабогѣха отъ  рано сутринь до ноще 
и човѣкъ можеше да пресмѣтне, че тия книги, на
редени като тухли, биха могли да изградятъ една 
внушителна улица. И материалното съ щ о  никога 
не съмъ презиралъ високомѣрно. Въ годинитѣ на 
началото никога не дръзвахъ да помисля, че съ 
книгитѣ си ще мога да изкарвамъ пари или да си 
изградя живота върху тѣхния приходъ. А сега тѣ  
донасяха внезапно значителни, все по-високи суми, 
които, изглеждаш е, завинаги ще ме освободятъ 
отъ  всички грижи. Защ ото кой можеше да мисли 
за нашето време ? М ожехъ сега широко да служа 
на младежката си страсть да събирамъ автографи 
н много отъ най-хубавитѣ, пай скъпоценни отъ тия
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чудни реликви намѣриха у мене нѣжно пазено 
убѣжшце. За доста ефемернитѣ въ по висшъ сми- 
съ лъ  произведения, които написахъ, можахъ да при
добия ржкописи на непреходни произведения, ржко- 
писи отъ  М оцартъ, Бахъ и Бетовенъ, Гьоте и Бал- 
закъ. Така, би било смѣшна поза, ако бихъ твър- 
дилъ, че неочакваниятъ външенъ успѣхъ ме е на- 
мѣрилъ равнодуш енъ или вжтрешно отричащъ.

Обаче честенъ съмъ, когато казвамъ, че се 
радвахъ на успѣха, само докато се отнасяше до 
моитѣ книги и до моето литературно име, и че ми 
ставаш е досаденъ, щ омъ любопитството се прене- 
сѣш е върху моята физическа личность. О тъ най- 
ранна младость нищо не е било тъй силно у мене, 

„ както инстинктивното желание, да остана свобо- 
денъ и независимъ. Чувствувахъ, че при всѣки чо
вѣкъ много отъ  най-доброто отъ личната свобода 
се спъва и обезобразява чрезѣ фотографичната 
публичность. О свенъ това, всичко, което бѣхъ  за- 
хваналъ отъ наклонность, застрашаваше да вземе 
форма на професия, дори на занаятъ. Всѣка поща 
донасяше купове писма, покани, запитвания, които 
искаха отговоръ, и когато понѣкога заминѣхъ за 
единъ месецъ, губѣха се следъ това по два-три 
дена, докато се изрине натрупаната маса и приведе 
всичко въ редъ. Безъ да искамъ, бѣхъ попадналъ, 
чрезъ пазарностьта на моитѣ книги, въ нѣкаква тъ р 
говия, която изискваше редъ, прегледность, точ
н о с т  и сржчность, за да се върши както трѣбва, 
обаче всичко това бѣха добродетели, които за ж а
л о с т  съвсемъ не отговарях» на моята натура и 
застраш аваха да см утятъ най-опасно чистото, не
принудено мислене и мечтание. Колкото повече, 
следователно, изискваха отъ  мене, да държ а сказки 
и четения, да се явявамъ при тържествени случаи, 
толкова повече се дърпахъ настрана, и тая почти 
патологична боязънь, да отстоявамъ съ  л и ч н о стта  
си за името си, никога не можахъ да превъзмогна.
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И сега още съвсем ъ инстинктивно гледамъ Да 
седна, на концертъ или въ театъръ, по възмож 
ность незабелязанъ въ последния, най затуленъ рсдъ, 
и нищо не ми е тъй непоносимо, както да сложа 
на подиумъ или друго изложено мѣсто лицето си 
на показъ. Анонимность на същ ествуванието въ 
всѣка форма ми е потрѣбность; още като малко 
момче не можехъ да разбера ония писатели и ху 
дожници отъ по-старото поколѣние, които искаха 
да се отличаватъ по улицитѣ отъ другитѣ чрезъ 
кадифени рубашки, дълги коги, спуснати по че
лото къдри  чрезъ екстравагантни дрехи и дълги 
бради, като напримѣръ моитѣ уважавани приятели 
Артуръ Ш ницлеръ и Херманъ Баръ. Убеденъ съмъ, 
че всѣка известность на физичния обликъ на човѣка 
несъзнателно го подвежда да живѣе, сиоредъ ду- 
митѣ на Францъ Верфелъ, като „огледаленъ човѣкъ 
на своето собствено азъ*, да приеме въ всѣки 
ж естъ  известенъ стилъ, а съ тая промѣна на външ- 
ното държ ане се губи обикновено сърдечиостьта, 
свободата и безгрижието на вътреш ната природа. 
Ако бихъ могълъ да почна пакъ наново, бихъ се 
стремилъ да изживѣя поради това тия две щастливи 
състояния, това на литературния успѣхъ и това на 
личната анонимность като удвоени, като пиша про
изведенията си подъ друго, измислено име, подъ 
псевдонимъ. Защ ото, ако ж ивотътъ е самъ по себе 
си прелестенъ и пъленъ съ  изненади, колко повече 
двойниятъ животъ!



ЗАНИКЪ

Д есетилѣтието отъ 1924 до 1933 г. бѣш е за 
Европа — съ благодарности ше си спомнямъ всѣкога 
за това — преди онзи единъ човѣкъ да разстрои на
шия свѣтъ, едно сравнително спокойно време. Т ък
мо защ ото бѣ  толкова теж ко страдало отъ  всички
тѣ  безпокойства, нашето поколѣние взе относител
ния миръ, като неочакванъ подаръкъ. Всички имах
ме чувството, че трѣбва да наваксаме това, което 
лош итѣ години на войната и следвоенното време 
бѣха откраднали отъ нашето щастие, свобода и ду- 
ховна съсрѣдоточеность; работѣхме повече и по- 
необременени, опитвахме, странствувахме, откривах
ме наново Европа и свѣта. Никога хората не бѣха 
пжтували толкова, както въ тия години, — дали не 
бѣш е нетърпението на младитѣ, бързо да поправятъ, 
каквото бѣха пропуснали, докато бѣха затворени и 
отдѣлени едни отъ други? Дали не бѣш е нѣкакво 
тъмно предчувствие, че трѣбва да се изскубнемъ 
отъ тѣснотата, преди затворътъ да почне п акъ ?

И азъ  пжтувахъ много въ онова време, но не 
както презъ диитѣ на моята младость. Защ ото въ 
повечето страни не бѣхъ вече чуждъ, навсѣкжде 
имахъ приятели, издатели, публика, идвахъ като 
авторъ на книгитѣ си, а не като нѣкогаш ниятъ ано- 
нименъ любоиитенъ. Това носѣше съ  себе си разни 
предимства. М ожехъ съ  по широкъ обсегъ на дей
ствие и по-подчертано да вербувамъ за идеята, коя
то отъ години бѣ станала тази на живота ми: за 
духовното обединение на Европа. Въ тоя духъ  дър- 
ж ахъ сказки въ Швейцария, въ Холандия, говорихъ 
на френски въ Palais des Arts въ Брюкселъ. ита
лиански въ Флоренция въ историческата Sala dei 
Dugento, въ която бѣха седѣли М икеланджело и
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Леонардо, английски въ Америка при идна обикол
ка съ сказки отъ Атлантическия до Тихия океанъ. 
Бѣш е друго пж туван е; навсѣкжде виж дахъ сега 
най-добритѣ въ всѣка страна като другари, безъ  да 
трѣбва да ги тъ р ся ; мжжетѣ, към ъ които на мла
дини почтително бѣхъ  дигалъ погледъ, на които 
никога не бихъ се осмѣлилъ да пиша единъ редъ, 
сега ми бѣха останали приятели. Влѣзохъ въ срѣди, 
които иначе се затварятъ високомѣрно за чужденеца, 
видѣхъ дворцитѣ въ квартала Сенъ Ж ерменъ, ита- 
лианскитѣ палати, частнитѣ сбирки, въ обществе- 
нитѣ библиотеки не стоехъ вече като проситель на 
гишето, дето се даваха книгитѣ, а директоритѣ 
лично ми показваха скрититѣ съкровища, гостъ бѣхъ 
у антикваритѣ на американскитѣ милионери, край 
чиито магазини азъ, дребниятъ колекциоиеръ, бѣхъ 
минавалъ съ плахъ погледъ. За пръвъ пжть про- 
никвахъ въ тъй наречения „висшъ* свѣтъ, имахъ 
при това приятното, спокойно чувство, че не съмъ 
безпокоилъ никого за разрешение, но че всичко са 
мо идваше към ъ мене. Но виждахъ ли съ  това 
свѣта по-добре? Все ме обхващаше копнежъ по 
моитѣ пжтувания на младини, когато никой ие ме 
очакваше и когато чрезъ уединеностьта всичко из
глеждаш е по-тайнствено; затова не искахъ да се 
откажа отъ стария начинъ на странствуване. Когато 
отивахъ въ Парижъ, пазѣхъ се да уведомя веднага 
въ деня на пристигането си дори и най-добритѣ си 
приятели като Роже М артенъ дю Гаръ, Ж ю лъ Ро- 
менъ, Дюамелъ, М азарелъ. Първо искахъ, както нѣ- 
кога като студентъ, да поскитамъ не спиранъ и не 
очакванъ изъ улицитѣ. Т ърсѣхъ старитѣ кафенета 
и малкитѣ гостилници, пренасяхъ се пакъ въ мла- 
достьта си ; когато искахъ да работя, отивахъ на 
най абсурдни мѣста, като Булонъ, Тирано или Ди- 
ж о н ъ ; чудесно бѣше, да си непознатъ, да живѣеш ъ 
въ малкитѣ хотели следъ  противио луксознитѣ, да 
разпредѣляш ъ свѣтлина и сѣнка както ти се иска.
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И колкото и да ми отне Хитлеръ по-късно, хуба
вото съзнание, че съм ъ ж ивѣлъ още европейски 
десеть години по собствената си воля и въ най- 
вжтреш на свобода, това той не можа да ми кон
ф искува или разруши.

О тъ ония пжтувания едно бѣше за мене осо
бена възбуда и п о у к а : пжтуването въ нова Русия. 
1Р14, точно преди войната, когато работѣхъ върху 
моята книга за Достоевски, вече се готвѣхь за това 
п ж туван е; обаче кървавата коса на войната го пре- 
сѣче, а отъ  тогава ме спираха разни колебания. 
Ч))сзъ болшевишкия опитъ Русия бѣ станала въ л 
шебната страна за всички интелектуални х о р а ; безъ 
да я познаватъ точно, едни се възхищаваха ентусиа
зирано отъ нея, други фанатически я мразѣха. Бла
годарение на пропагандата и на сжщо тъй упори
тата контрапропаганда, никой не знаеше сигурно, 
какво става тамъ. Обаче знаеше се, че тамъ се 
прави опитъ за нѣщо съвсемъ ново, нѣщо, което, въ 
добъръ или лош ъ смисълъ, би могло да бж де ре
шаващо за бж дещ ата форма на нашия свѣтъ. Шоу, 
Уелсъ, Барбюсъ, Истрати, Ж идъ и много други 
бѣха ходили тамъ и се бѣха върнали, еднитѣ енту
сиазирани, другитѣ разочаровани. И азъ  не бихъ 
билъ духовно свързанъ, към ъ новото устрсмснъ 
човѣкъ, ако не би ме блазнило сжщо, отъ собстве
но наблюдение да си съставя единъ образъ. М оитѣ 
книги бѣха тамъ извънредно разпространени, не са 
мо пълното издание съ  предговора отъ  Горки, но 
и по-малки, евтини издания по нѣколко копейки, 
които проникваха до въ най-широкитѣ маси, можехъ 
следователно да бжда сигуренъ, че ще бжда приетъ 
добре. Но това, което ме спъваше, бѣ, че всѣко 
пжтуване въ Русия тогава вече значеше предвари
телно вземане на страна и принуждаваше до пуб- 
лично признаване или отхвърляне, азъ обаче, който 
въ дъното на душ ата си се отвращ авахъ отъ всич
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ко политическо и догматично, не искахъ да ми се 
наложи нѣкаква преценка на една необятна страна 
и на една още неразрешена проблема само следъ 
единъ прегледъ отъ  две-три седмици. Така, не мо- 
жехъ да се реша, въпрѣки моето горещ о любопит
ство, да отида въ  Съветска Русия.

Рано презъ лѣтото на 1928 г. получихъ обаче 
покана, като делегатъ  на австрийскитѣ писатели, 
да взема участие въ чествуваието на стогодишни
ната отъ  Левъ Толстой въ Москва и да говоря на 
ираздничната вечерь въ негова честь. Нѣмахъ при
чина да се отклоня отъ  такъвъ единъ случай, за
щото такова посещение се отдалечаваше отъ  поли
тиката чрезъ свръхпартийния си обсктъ. Толстой 
като апостолъ на ненасилието не можеше да бжде 
тълкуванъ като болшевикъ, имахъ пълно право да 
говоря за него като поетъ, тъй като моята книга 
за него бѣ разпространена въ много хиляди екзем
пляри, а и въ европейски смисълъ ми се виждаше 
значителна демонстрация, да се събератъ писатели- 
тѣ  отъ  всички страни, за да чествуватъ задружно 
най великия между тѣхъ. Д адохъ прочее съгласието 
си и не се разкаяхъ за решението си.

Самото пжтуване презъ Полша бѣше вече 
преживелица. Видѣхъ, колко бързо нашето време 
може да лѣкува рани, които само си е нанесло. 
Сжщ итѣ градове на Галиция, които въ 1915 г. бѣхъ 
видѣлъ въ развалини, сега стоеха нови и чисти; 
пакъ разбрахъ, че десеть години, които въ живота 
на единъ единствснъ човѣкъ значатъ широка часть 
отъ неговото сжществувание, с а  само мигъ въ жи
вота на единъ народъ. Въ Варшава не можеше да 
се намѣри никаква следа, че тукъ  с а  минавали ка
то порой два, три, четири п а т и  победоносни и по
бедени войски. Кафенетата бѣха пълни съ  елеган
тни жени. Пристегнати и стройни офицери се раз
хождаха изъ улицитѣ, подобни на отлични дворцови 
актьори, които представляватъ войници. Н авсѣкжде
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можеше да се забележи оживление, довѣрие и оп
равдана гордость, че новата република Полша се е 
издигнала тъй  мощна отъ разрухата на вѣковетѣ. 
О тъ  Варшава продължихме към ъ руската граница. 
Все по равна и по-пѣсъчлива ставаше страната, на 
всѣка гара стоеха всички обитатели на селото въ  
пъстри селски носии, защ ото дене минаваше само 
единъ пътнишк.ч влакъ за забранената и заключена 
страна, и голѣмо събитие бѣше, да се видятъ лъ- 
скавитѣ вагони на експреса, който свързваш е свѣта 
на изтока съ  свѣта на запада. Най после стигаме 
граничната станция Негорелойе. Широко надъ релситѣ 
бѣш е опъната една кърваво червена лента съ  над- 
писъ, чиито кирилски букви не можехъ да прочета. 
Преведоха ми го ; „Работници отъ всички страни, 
обединявайте с е !“ Бѣхме стъпили, като минахме 
подъ тая пламтяща червена лента, въ империята иа 
нролегарията, въ съветската република, единъ новъ 
свѣтъ. В лакътъ, съ който пътувахме, не бѣше, 
наистина, ни най малко пролетарски. Оказа се, че е 
влакъ отъ  спални вагони отъ царското време, по- 
ую тенъ и по-удобенъ отъ  евроиейскитѣ луксозни 
влакове, понеже бѣше по-широкъ по форматъ и по- 
бавенъ по темпо. За пръвъ п ъ ть  минавахъ презъ 
руската земя и — странно! не я чувствувахъ чужда. 
Всичко ми бѣше странно познато, широката праздна 
степь съ  нейната лека меланхолия, малкитѣ хижи 
и градчета съ  кръгли като луковица кули, дълго- 
брадитѣ м ъж е полу-селяни, полу-пророци, които ни 
поздравяваха съ  широка, добродушна усмивка, 
женитѣ съ тѣхнитѣ пъстри забрадки и бѣли рубаш 
ки, които продаваха квасъ, яйца и краставички. О тъ 
к ъ д е  познавахъ всичко това? Само чрезъ майстор
ството на руската литература — чрезъ Толстой, 
Достоевски, Аксаковъ, Горки, — които ни бѣха об
рисували тъй великолепно реалистично живота на 
„народа". М акаръ че не разбирахъ езика, мислѣхъ, 
че разбирамъ хората, като говорятъ, тия трогателно
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прости мъж е, които стоеха широко разположени въ 
своитѣ бѣли рубашки, младитѣ работници въ влака, 
които играеха шахъ, четѣха или спорѣха, тая без- 
покойна, необуздана духовность на младитѣ, които 
бѣха преживѣли и едно особено възкресение чрезъ 
апела към ъ всички сили. Не бѣше ли любовьта на 
Толстой и Достоевски към ъ „народа“, която дей- 
ствуваш е у мене като споменъ? Въ всѣки случай, 
въ влака още ме обхвана чувство на симпатия къмъ 
детското и трогателното, умното и още неукото иа 
тия хора.

Д ветѣ седмици, които прекарахъ въ Съветска 
Русия, бѣха постоянно високо напрежение. Гледахме, 
слушахме, възхищавахме се, бивахме отблъснати, 
очудвахме се, ядосвахме се, все единъ промѣнливъ 
токъ  отъ студено и горещо. М осква самата предста 
вляше нѣкаква раздвоеность — прекрасния Червенъ 
площ адъ съ  неговитѣ зидове и кули, нѣщо странно 
ориенталско и византийско, поради това праруско, 
а наредъ съ  него като чужда орда американски ве
ликани модерни, свръхмодерни високи постройки. 
Въ черквитѣ блещ укаха черно опушенитѣ икони и 
светиитѣ по блѣсналитѣ отъ скжпоценъ накитъ ол
тари, а нѣколко стотинъ крачки по-нататъкъ леж е
ше въ стъкления си ковчегъ трупътъ на Ленинъ 
въ черенъ костю мъ; край нѣколко хубави грѣйиали 
автомобили брадати извозщици шибаха, премлясквай- 
ки ласкателни думи, своитѣ мършави кончета: го- 
лѣмата опера, въ която говорихме, пламтѣш е въ 
великолепието на царски блѣсъхъ предъ пролетар 
ската публика, а въ предградията стояха, като 
мръсни, занемарени старци, старитѣ прогнили кжщи, 
които трѣбва да се облѣгатъ една на друра, за да 
не рухнатъ. Всичко бѣ стояло дълго време лениво 
и ръж дясало и сега искаше изведнажъ да стане 
модерно, ултрамодерно, свръхтехническо. Ч резъ  тая 
бързина М осква правѣше впечатление на препълнена, 
свръхнаселена и страшно разбъркана. Навсѣкжде,
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въ магазинитѣ, предъ театритѣ, хората се блъскаха, 
иавсѣкжде трѣбваше да се чака. Всичко бѣше 
свръхорганизирано, имаше нѣкаква треска въ всич
ко и човѣкъ усѣщ аш е, какъ тя незабелязано го об
хваща, онова тайнствено руско пламване на душата, 
неудържимата охота, да се изтласкватъ чувства и 
идеи още горещи изъ душ ата. Безъ да знаятъ доб
ре, защо и за какво, всички бѣха леко възбудени, 
това лежеше въ самата безпокойна, нова атмосфе
ра ; може би, придобивахме вече руска душа.

Много нѣща бѣха великолепни, преди всичко 
Ленинградъ съ неговитѣ широки проспекти и гра
мадни дворци, гениална приумица на единъ см ѣлъ 
царь. Импозантенъ е Ермитажа, а незабравима глед
ка тълпитѣ отъ работници, селяни и войници, които 
съ  шапка въ рлка, както нѣкога предъ своитѣ ико
ни, минаваха презъ залнтѣ и разглеж даха съ  тайна 
гордость картииитѣ: това сега е наше, и ние ще се 
научимъ да разбираме твя нѣща! Учители водѣха 
бузести деца презъ залитѣ; комисари по изкуството 
обяснязаха на малко смутено слуш ащ итѣ селяни 
Рембрандтъ и Тициянъ; когато се посочваха под
робности, тѣ  издигаха плахо очи подъ теж китѣ клеп
ки. Имаше нѣщо трогателно въ това чисто и честно 
старание да се издигне съ  единъ замахъ „народа" 
отъ  безграмотиость до разбиране на Бетовенъ и 
Вермееръ. Въ училищата оставяха децата да рису- 
ватъ  най екстравагантни и диви работи, по чиноветѣ 
на дванадесетгодишни момиченца лежаха съчине
нията на Хегелъ и Сорелъ (когото азъ  самъ тогава 
още не познавахъ), колари, които едва можеха да 
четатъ, държаха книги въ ржце, само защ ото бѣха 
книги, а книги значеха „образование", следователно 
честь и д ългъ  на новия пролстариятъ. Показваха ни 
съ  гордость срѣдни фабрики, шевни електрически ма
шини. Понеже народъгъ виждаше всичкитѣ тия тех
нически работи за иръвъ пжть, вѣрваше смирено, че

24
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революцията и батюшка Ленинъ сж измислили и изна- 
мѣрили всичко това. Ч овѣкъ се усмихваше и в ъ з 
хищаваше, но сжщеврсменно се запитваше тайно: 
Това чудесно надарено и кротко голѣмо дете, тая 
Русия, ще научи ли наистина огромния урокъ тъй 
бързо, както си е опредѣлила? Щ е се развие ли и 
тоя планъ и по-нататѣкъ тъй великолепно, или ще 
сс разпадне въ старата руска Обломовщина ? Кол
кото повече виждахъ, толкова по-нсясно ми бѣше.

Обаче у мене ли се криеше тая раздвосность, 
нс лежеш е ли по-скоро въ руската сжщина, дори въ 
душ ата на тоя Толстой, когото бѣхме дошли да чс- 
ствувамс? Като пжтувахме за Ясна поляна, гово- 
рихъ рърху това съ Луначарски. „Какво бѣше той 
всж щ ность?“ каза Луначарски, „революционеръ ли 
или реакционеръ ? Като истински русинъ, той иска
ше всичко много бързо, искаше следъ хиляди и хи
ляди години изведнаж ъ да промѣии свѣта. — Сжщо 
като н асъ “, прибави той усмихната, „и съ  една един
ствена формула, точно като насъ. Погрѣшно ни смѣ- 
татъ  насъ руситѣ за търпеливи. Ние сме търпеливи съ  
тѣлото си, дори и съ  душ ата си. Обаче съ  мисленето 
си сме по-кетърпеливи отъ всѣки другъ  народъ, ис
каме веднага да знаемъ всѣка истина, всички истини! 
И колко се бѣ измжчвалъ той за това, великиятъ 
стар сц ъ !“ И наистина, когато минахъ презъ Тол- 
стоевата кжщ а въ Ясна Поляна, чувствувахъ все 
това, „какъ се бѣ  измжчвалъ той, великиятъ ста
р сц ъ !“ Тамъ стоеше работната маса, на която бѣ 
писалъ своитѣ вѣчни творби, а бѣше я иапусналъ, 
за да прави въ близката бедна стаичка обувки, да 
кове лоши обувки. Ето вратата, ето стълбата, презъ 
които бѣ поискалъ да избѣга отъ тая кжща, отъ 
раздвоеностьта на своето сжществувание. Ето пуш
ката, съ  която презъ войната бѣ убивалъ неприя
тели, той, крйто бѣш е неприятель на всѣка война. 
Ц ѣлиятъ въпросъ на неговото сжществувание стое- 
ще силецъ и сѣтивенъ предъ мене въ тая низка,
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бѣла кжща, но трагичното бѣ смекчено чрезъ оти
ването до мѣстото на последния му покой.

Защ ото не съмъ виж далъ нищо по-величаво и 
по-норазително въ Русия отъ  гроба на Толстой. 
Това мѣсто за поклонение лежи самотно и отстра
нено, въ гората. Тѣсна пжтека води до тая могила, 
която не е нищо друго, освенъ натрупанъ четве- 
рожгълникъ пръсть, отъ никого не пазенъ, отъ  ни
кого не иадзираванъ, засѣненъ само отъ нѣколко 
голѣми дървета. Тия високи дървета билъ насадилъ 
самъ Толстой, така ми разказа неговата внучка 
предъ гроба му. Като деца, той и братъ му Нико
лай били чули отъ  нѣкаква селянка преданието, чс 
кж дето се насадятъ дгрвета, ще бжде мѣсто на 
щастие. Така тѣ  като на шега заболи една две фи
данки. По-късно стариятъ човѣкъ си спомнилъ за 
тая чудна прокоба и веднага изказалъ желание, да 
бжде погребанъ подъ ония дървета, които самъ 
билъ посадилъ. Това станало напълно по неговата 
воля, и така станалъ тоя гробъ най-поразителния 
на свѣта чрезъ своята простота, която завладява 
сърдцсто. Едннъ малъкъ четвъртитъ хълмъ всрѣдъ 
гората, надъ който ц ъвтятъ  дървета, никакъаъ 
кръстъ, никаква надгробна плоча, никакч въ н адписъ! 
Безимеиъ е погребанъ тукъ  великиятъ човѣкъ, кой
то бѣ страдалъ като никой другъ отъ  своето име 
и своята с л а в а ; той лежи тукъ  точно като нѣка- 
къвъ  случайно намѣренъ м ъртъвъ скитникъ, като 
нсизвсстснъ войникъ. На никого не е забранено да 
пристжгш до последното му жилище, тънката дъс
чена ограда наоколо не е затворена, нищо не пази 
последния покой на безпокойния, нищо, освенъ но- 
читьта на хората. Д окато любопитство другаде се 
тълпи около блѣсъка на единъ гробъ, ту къ  поко
ряващ ата простота прогонва всѣка жажда за зре
лища. В ѣтъръ шуми като божие слово надъ гроба 
на безименния, иначе никакъвъ другъ гласъ. Човѣкъ 
ри могълъ да го отмине, безъ да се сѣти, безъ да
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знае друго нѣщо, освенъ че ту къ  лежи нѣкой по- 
грсбамъ, нѣкой русинъ въ руска земя. Не Наполсо- 
новата крипта подъ мраморнитѣ сводове на Дома 
на Инвалидитѣ, не Гьотевиятъ сарксфагъ въ  кня
жеската гробница въ Ваймаръ, не надгробмитѣ па
метници въ Уестминстеръ поразяватъ като тоя прек
расно нѣмь безименъ гробъ нѣкжде въ гората, 
около който шепне само вѣ търътъ  и който е самъ 
безъ  послание, безъ  думи.

Най ценното, което си донесохъ отъ  Русия, 
бѣш е приятелството съ  М аксимь Горки, когото въ 
Москва видѣхъ за пръвъ пжть. Една или две годи
ни по късно го намѣрихъ въ Соретно, дето бѣ оти- 
ш елъ поради застрашеното си здраве; там ъ прека- 
рахъ три незабравими дни като госгъ на неговата 
кжща.

Нашето общуване бѣше всжщность доста стран- 
но. Горки не владѣеш е никакъвъ чуж дъ езикъ, а 
гзъ  не знаехъ руски. Споредъ всички правила на 
логиката, би трѣбвало да седимъ като нѣмп единъ 
срещу другъ или да поддържаме разговоръ само 
чрезъ преводаческата услуга на нашата уважавана 
приятелка баронеса Мария Будбергъ. Обаче Горки 
не бѣш е само единъ отъ най-гениалнитѣ разказвачи 
на свѣтовната литература; да разказва за него нс 
значеше само художествена изразна форма, а и 
функциоиална еманация на цѣлото негово сжщ ество. 
Разказвайки, той живѣеше въ разказаното, преобра
зяваш е се самъ въ него и азъ  го разбирахъ вече 
предварително, безъ да разбирамъ езика, само чрезъ 
пластичната дейность на неговото лице. Самъ по се
бе си той изглеждаше чисто „руски“. Нищо не бѣше 
особено въ неговитѣ черги; високиятъ сухъ чо
вѣ къ  съ  широкитѣ скули и ж ълтата като слама 
коса би могълъ ла мине за селяшпгь, за коларь 
върху единъ файтонь, за дребенъ обущарь, за зане 
маренъ скитникъ — той ие бѣш е нищо друго, освенъ
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„народът?.“, освеиъ концентрираната прзформа на 
руския човѣкъ. I !о улицата човѣкъ би го отминалъ 
безъ  да му обърне внимание, безъ  да. забележи 
особеното у него. Едва когато седѣш е срещу него 
и той почнѣше да разказва, човѣкъ познаваше, 
кой е той. Защ ото той неволно се превръщаше в?, 
тоя, когото портретираше. Спомнямъ ся, кзкъ  опис
ваше единъ старъ, гьрбавъ  човѣкъ, когото веднажъ 
билъ срещнал?» при своитѣ стрянствувания. Раз- 
брахъ, още преди да ми преведатъ; главата невол
но се обори, рамената се свиха, очитѣ му, лжчисто 
сини и блестящи, потъмиѣха и станаха уморени, 
когато почна да разказва, гласътъ пресѣчен?»; безъ 
да знае, той се бѣ преобразилъ на стария гърбат» 
човѣкъ. А когато описваше иѣтцо весело, см ѣхътъ 
веднага се разливаше широко o r?, устата му, Т( й 
се облѣгаше отпуснато назадъ, нѣкакъвъ блѣ съкъ  
озаряваше челото му, неописуема наслада бѣш е да 
го слуш аш ъ, докато той съ  кржгли, като че ли вая- 
телски движения нарежда около себе си хора и 
мѣстности. Всичко у него бѣш е просто и естествено, 
неговия ходъ, неговото седене, неговото слушане, 
неговата веселость. Една вечерь се преоблѣче като 
боляринъ, препаса сабя и веднага въ погледа му се 
появи нѣкакво величие, веждитѣ му се свиха пове
лително, той закрачи енергично изъ стаята, Сякаш ъ 
обмисля нѣкакъвъ свирепъ указ?», я въ  следния 
мигъ свали чуждата премѣня отъ есбс си и се из- 
смѣ като малко селянче. Неговата витзлность бѣш е 
цѣло чудо; с?» разрушения си дроб?, той живѣеше 
всжщность напукъ на всички закони на медицината, 
обаче нѣкаква! страхотия воля за животъ, желѣзно 
чувство за д ългъ  го държаха на к р ак а ; всѣка сут- 
ринь пишеше съ  ясния си калигрзфиченъ почеркъ 
голѣмия си романъ, отговаряше на стотици писма, 
съ  които млади писатели и работници отъ неговата 
родина се обръщ аха към ъ него. Да бжда съ  него, 
за мене значеше да преживѣя Русия, нс днешната
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и не нѣкогашната, а широката, силна и тъмна душа 
на вѣчния народъ. Вътреш но той още не бѣш е на
пълно решенъ. Като старъ революционеръ, бѣ  же- 
лалъ преврата, бѣш е лично сприятеленъ съ  Ленинъ, 
но още се колебаеше, да се отдаде всецѣло на пар
тията, да стане „ п о т , или папа“, какго самъ каз
ваше, и все пакъ гнетѣше го съзнанието, че презъ 
тия години, когато всѣка седмица е решаваща, не е 
съ  своитѣ.

Случайно бѣхъ  свидетель презъ ония дни на 
една такава крайно характеристична, съвърш ено но
во руска сцена, която ми разбули цѣлата негова 
раздразнсность. За пръвъ пжть бѣ пристигналъ въ 
Неанолъ единъ руски воененъ параходъ, който пра- 
вѣш е учебно пжтуване. М ладитѣ моряци, които не 
бѣха идвали никога на западъ, се разхождаха съ  
своитѣ гиздави униформи презъ Виа Толедо и не 
можеха да се нагледатъ съ  своитѣ голѣми, лю бо
питни очи иа всичко ново. На следния день една 
група реши да отиде въ Соренто и да посети „своя“ 
поетъ. Не се обадиха предварително : за тѣхиата 
руска идея за братство бѣше съвсемъ естествено, 
че „тѣхниятъ“ поетъ всѣкога ще има време за тѣхъ. 
Ето ги вече предъ неговата кжща и право бѣха 
предполагали: Горки не ги остави да чакатъ и ги 
покани да гостуватъ. Обаче тия млади хора — Горки 
самъ го разказа, смѣейки се, на следния день — за 
които нищо не стои по-високо отъ „каузата“, се 
показаха отначало много строги къмъ него. „Какъ 
ж ивѣеш ъ ти т у к а ? “ казали тѣ, едвамъ влѣзли въ 
хубавата уютна вила. „Та ти живѣеш ъ съвсемъ ка
то бурж оа! И защо всжщ ность не се връщ аш ъ въ 
Р уси я?“ Горки трѣбваш е да имъ обясни всичко по- 
дробно. Но вежщ ность добритѣ момчета не ми- 
слѣха нѣщо лошо. Искаха само ла покажатъ, че нѣ- 
матъ никакъвъ „респектъ“ предъ славата и про- 
вѣряватъ най-напредъ у всѣкиго начина му на ми- 
£лене. Тѣ седнали непринудено, пили чая, разго
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варяли и на тръгване всѣки отъ тѣ хъ  го прегър- 
налъ. Чудесно бѣше, какъ Горки разказваше сце
ната, влюбенъ въ свободното, непринудено д ърж а
не на това ново поколѣние и съвсемъ незасег- 
натъ отъ тѣхната буршикозность. „Колко различни 
бѣхме ш:е“, повтаряше той. „Или свити или пълни 
съ буйство, обаче никога не ние самитѣ.“ Ц ѣлата 
вечерь ш говитѣ очи блестѣха. Когато му к а за х ъ : 
„Струва ии се, че най би ви се искало да тръгнете 
съ  т ѣ х ъ “, той се сепна и ме погледна остро. „О тъ 
к ъ д е  знаете ? Наистина, до последния мигъ все раз
мишлявах!, дали да не оставя тукъ  всичко, кни- 
гитѣ, работата и да тръгна съ  тия момчета за две 
седмици тсл у к а . Тогава пакъ бихъ знаялъ, какво 
е Русия. В-. чужбина човѣкъ забравя най-хубавото. 
Наистина, нжой отъ насъ не е постигналъ на зато
чение нѣщо добро.“

Обаче Горки се мямѣше, като наричаше Со- 
ренто заточеше. Той можеше да се върне всѣки 
день и действително се върна. Не бѣш е прогоиенъ 
съ  своитѣ кшги, както сме днесъ ние, които, спо- 
редъ хубавап дума на Грилпарцеръ, „имаме две 
чужбини, но нжаква родина", неподслонени въ нае
ти езици и тйскани отъ вѣтъра. Единъ наистина 
заточенъ и то единъ отъ  съвсемъ особенъ видъ 
можахъ да пос®я презъ следнитѣ дни въ Неаполъ, 
Бенедето Кроче Д есетки години той бѣше духов- 
ниятъ водачъ и младитѣ, като сенаторъ и мини- 
стъръ  бѣха му оказвали всички външни почести, 
докато съпротиваа му срещу фашизма го доведе 
до конфликтъ о  Мусолини. Той се отказа отъ  
всичкитѣ си постое и се оттегли, това обаче не бѣ 
достатъчно за неосжпчивитѣ, тѣ  искаха да сломятъ 
неговата съпротива и въ случай на нужда дори да 
го накажатъ. Студетитѣ, въ противоположность на 
нѣкога, сега навсѣщде ударни части на реакцията, 
нападнаха кж щ ата м и му изтрошиха прозор^итѣ.
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Обаче иизкиятъ кж сичъкъ човѣкъ, който съ  умии- 
тѣ  си очи и острата брадичка изглеждаше като до- 
бродуш енъ гражданинъ, не се подплаши, иг наауст- 
иа страната, остана си вч*.кжщи, барикадиранъ задъ 
стенитѣ на своитѣ книги, макаръ че бѣ нолучилъ 
покани отъ американски и чужди универсигети. Той 
продължи своето списание „Критика“ вь сжщ ия 
духъ, продължи да печата нови книги, а ьеговиятъ 
авторитетъ бѣш е толкова голѣмъ, че по заповѣдь 
иа Мусолини иначе неумолимата цензур£ спираше 
предъ него, докато неговигѣ ученици и съмишлени
ци бѣха напълно ликвидирани. Д а се посети той, 
изискваше за единъ италианецъ, и дор! за единъ 
чужденецъ, голѣма смѣлость, тъй катс властитѣ 
знаеха добре, че въ своето кале, въ евш тѣ препъл
нени съ  книги стаи той говори открито и безъ  ма
ска. Така, той живѣеше като въ нѣкаква херметич
но затворено пространство, сякаш ъ въ ш каква стък
лена бутилка всрѣдъ своитѣ четиридесеть милиона 
сънародници. Тая херметична изолиранесть на единъ 
отдѣленъ човѣкъ въ единъ милионен' градъ, една 
милионна страна имаше за мене нѣщо същ еврем ен
но и призрачно и величаво. Още не зчаехъ, че това 
все пакъ значи нѣкаква форма на д'ховно ум ърт
вяване, значително по мека, отколко!) онова, което 
по-късно на насъ самитѣ бѣ отеллено, и не мо- 
жехъ да се въздърж а да не се втзхищавамъ отъ  
духовната свсж есть и гъвкавость,която стариятъ 
човѣкъ проявяваше въ всѣкианевн^а борба. Той сс 
засмѣ. „Тъкмо съпротивата подмляява човѣка. Ако 
бѣхъ станалъ сенагоръ, щѣше да *и е много лесно, 
и отдавна вече щ ѣхъ да съм ъ таиалъ ленивъ и 
непоследователенъ. Нищо не вре.и толкова иа д у 
ховния човѣкъ, колкото липсата а съпротива; едва 
откато стоя самъ и младитѣ че еж наоколо ми, 
съм ъ принуденъ самъ да стана младъ.“

Но нѣколко години трѣбвччче да преминатъ, 
преди и азъ да разбера, че изштнитѣ предизвик-
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ватъ, преследването засилва и усамотеностьта по
вишава, доколкото не сломява. Както всички сж- 
ществени нѣща въ живота, не можемъ на научимъ 
такива познания по чуждия опитъ, а само по соб 
ствената си сждба.

Че не бѣхъ виж далъ най важния човѣкъ на 
Игзлия, Мусолини, трѣбва да се припише на моята 
колебливость, която мс спъваше да се приближа- 
вамъ ^о политически личности. Дори въ моето оте
чество, малката Австрия, никога не бѣхъ  срещ алъ 
нито единъ отъ ржководящ итѣ държавници — нито 
Зайпелъ, нито Д олф усъ, нито Ш ушиигъ. И все 
пакъ, мой дългъ  би било, да благодаря лично на 
Мусолини, който, както знаехъ, отъ  общи приятели, 
бѣш е единъ отъ първитѣ и най добри четци на 
моитѣ книги въ Италия, да му благодаря лично за 
спонтанния начинъ, по който отвърна на моята за 
пръвъ пжть отправена към ъ единъ държ авникъ 
молба.

Това стана така. Единъ день получихъ бързо 
писмо отъ единъ приятель отъ  Парижъ, че една 
италианка искала да ме посети въ Залцбургъ по 
една много важна работа, та да съм ъ я приемелъ 
веднага. На другия день тя дойде, и това, което 
ми каза, бѣше наистина потресно. Нейниятъ мжжъ, 
единъ виденъ лѣкарь отъ  бедно семейство, билъ 
изученъ отъ М атеоти на негови срѣдства. При бру- 
талиото убийство на тоя социалистически водачъ 
отъ фаш иститѣ вече изморената свѣтовна съвѣсть 
още веднажъ реагира ожесточено противъ отдѣл- 
ното престжпление. Ц ѣла Европа се издигна в ъ з
мутена. Вѣрниятъ приятель билъ единъ отъ ония 
шесть, които тогава се осмѣлили да носятъ пу- 
блично ковчега на убития презъ улицитѣ на Римъ. 
Наскоро следъ това, бойкотиранъ и заплашваиъ, 
отиш елъ отъ заточение. Обаче еж дбата на семей
ството на Матеоти не му давала спокойствие и той
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искалъ, въ паметь иа своя благодстсль, да прекара 
контрабанда децата му въ чужбина. При тоя опитъ 
понадналъ въ рж цстѣ на шпиони или агенти про
вокатори и билъ арестуванъ. Тъй като всѣки спо- 
менъ за Матеоти бѣш е неприятенъ за Италия, единъ 
процесъ по тоя поводъ не би свърш илъ много зле 
за него, обаче прокурорътъ го вплелъ много из- 
кусио въ единъ другъ  процесъ, относно нѣкакъвъ 
бомбенъ атентатъ срещ у Мусолини и лѣкарьтъ, 
който презъ войната бѣ получилъ най-високитѣ 
бойни отличия, билъ оеж денъ на десеть години 
строгъ тъмниченъ затворъ.

М ладата жена бѣше, разбира се, извънредно 
разтревожена. Трѣбвало да се направи нѣщ о сре
щу тази приежда, която мж ж ътъ й не би могълъ 
да преживѣе. Трѣбвало да се обединятъ всички ли
тературни имена на Европа въ високъ протестъ и 
затова искала да ме помоли да й помогна. Азъ 
веднага я разубедихъ, да не опитва нищо съ  такива 
протести, понеже знаехъ, колко отживѣли бѣха тѣ  
отъ  войната насамъ. Онитахъ се да й обясня, че 
само отъ национална гордость никоя страна не 
оставя отвънъ да се коригира нейното правоеждие, 
напомнихъ й, че при случая съ  Сако и Ванцети въ 
Америка европейскиятъ протестъ имй по-скоро не
благоприятно, отколкото положително въздействие. 
Помолихъ я най-настойчиво, да не предприема ни
що въ тоя духъ, защ ото само ще влоши полож е
нието на мжжа си, тъй  като Мусолини никога не 
ще разпореди нѣкакво смекчаване, ако се опитатъ 
да му го наложатъ отвънъ. Искрено потресенъ, 
азъ  все пакъ й обещахъ, да сторя каквото мога. На 
следната седмица щ ѣхъ да отида въ Италия, дето 
имамъ влиятелни приятели. Може би, тѣ  ще могатъ 
безъ  много шумъ да направятъ нѣщо.

Опитахъ се още на първия день. Обаче ви
дѣхъ, колко бѣ проникналъ страхътъ въ душитѣ. 
Едва назовавахъ името, и всѣки се смущаваше,
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Не, нѣмалъ никакво влияние. Било съвсемъ невъз
можно. Така ходѣхъ отъ  единъ иа другъ и се връ- 
ш ахъ ззсраменъ, понеже нешастиата би помислила, 
може би, че не съм ъ опиталъ всичко. И наистина, 
не бѣхъ  опиталъ. О ставаш е оше една възможность 
— правиятъ, откритъ пжть, —  да се пише направо 
на човѣка, въ чиито ржце бѣш е решението.

Сторихъ това. Отправихъ едно наистина от
кровено писмо до него. Писахъ, че не искамъ да 
почвамъ съ  ласкателства и че ще кажа още въ са
мото начало, че не познавамъ нито човѣка, нито 
размѣритѣ на неговата простжпка. Обаче видѣлъ 
съм ъ неговата жена, която е безъ  съмнение невин
на и върху която сжщ о пада цѣлата тяж есть на 
наказанието, ако мж ж ътъ й прекара тия години въ 
затвора. Не искамъ по никакъвъ начинъ да крити- 
кувамъ присждата, обаче мога да си представя, че 
за жената ще е спасение, ако мж ж ътъ й бжде из- 
пратенъ, вмѣсто въ затвора, на единъ отъ острови- 
тѣ, дето на женитѣ и децата е позволено да жи
вѣятъ съ  заточеницитѣ.

Надписахъ писмото до Негово Превъзходител
ство Мусолини и го пуснахъ въ обикновената Залц 
бургска пощенска кутия. С ледъ четири дена ита
лианската легация въ Виена ми писа, че Негово 
Превъзходителство ми благодари и поржчва да ми 
се съобщи, че е изпълнилъ моето желание и прел- 
видѣлъ съкращение на наказанието. Сжщевремено 
се получи и телеграма отъ Италия, която потвър
ждаваше това. Съ едно бързо драсване на перото 
Мусолини лично бѣ изпълнилъ молбата ми, а скоро 
осждениятъ бѣ наистина гюмилванъ.

Хубаво бѣше да се пжтува презъ ония послед
ни спокойни години. Но хубаво бѣш е и да се връ- 
щ аш ъ дома. Нѣщо чудно се бѣ случило съвсемъ 
безшумно. М алкиятъ градъ Залцбургъ съ  своитѣ 
четиридссеть хиляди жители, който си бѣхъ избралт»
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заради неговата романтичка отстраненость, се бѣ 
извънредно промѣнилъ и бѣ станалъ за презъ лѣ- 
тото художествената столица не само на Европа, 
но и на цѣлия свѣтъ. М аксъ Райпхартъ и Хуго Хоф
мансталъ бѣха уредили презъ първитѣ най-тежки 
следвоенни години, за пя помогватъ на останалитѣ 
безъ препитание музиканти и артисти, нѣколко пред
ставления, преди всичко онова прочуто, играно иа 
открито, изпълнение на Хофманствловата пиеса „Всѣ
ки “. Тия представления отначало привлѣкоха посе
тители само отъ непосрѣдствено съседнитѣ мѣста. 
После се опитаха и съ оперни представления, които 
ставаха все по добри, по съвършени. Постепенно св ѣ 
т ъ т ъ  ги забеляза. Най добритѣ диригенти, пѣвци, 
артисти почнаха честолюбиво да се трупатъ, рад
вайки се на случая, че могатъ да покаж атъ не само 
предъ родната, но и предъ една интернационална 
публика, своето изкуство. И зъ единъ пжть Залц- 
бургскитѣ театрални тържества станаха свѣтовна 
аитракция, нѣкакви съвремени олимпийски игри на 
изкуството, при които всички нации се надпревари
ха, да извадятъ на показъ своитѣ най-добри пости
жения. Никой пе искаше да пропусне тия необик
новени представления. Царе и князе, американски 
милионери и филмови звезди, приятели на музиката, 
художници, поети и Л обове си даваха среща въ 
Залцбургъ. Никжде въ Европа не се бѣ удавала 
такава концентрация на театралното и музикалио 
съвърш енство, както въ тоя малъкъ градъ на мал
ката и дълго презирана Австрия. Залцбургъ про- 
цъвтѣ. Изъ неговитѣ улици лѣтно време можеше 
да се срещнатъ всички отъ Европа и Америка, кои
то търсѣха най-висши постижения въ изкуството. 
Залцбургските селска носия — бѣли кжеи панта
лони отъ конопъ за мжжетѣ, дирндлъ рокли за 
женитѣ — завладѣ изведнажъ свѣтовната мода. Въ 
хотелитѣ се борѣха за стаи, шествието на автомо- 
Оилитѣ къмъ театъра бѣше тъй разкошно, както
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нѣкога при импсраторскитѣ придворни балове, га
рата бѣш е все наводнена отъ  пжлници. Други гра
дове се опитаха да привлѣкатъ към ъ себе си тоя 
злагенъ порой, ио на никой не се удаде. Залцбургъ 
бѣ и остана презъ това десетилѣтие худож естве
ното мѣсто за поклонение на Европа.

Така, азъ  се намѣрихъ изведнажъ въ собствения 
си градъ всрѣдъ  Европа. Сждбата пакъ ми бѣ из
пълнила едно желание, което едва бихъ дръзналъ 
да помисля и нашата кж щ а на Капуцинербергъ ста 
на европейски домъ. Кой не е биЕалъ гостъ на нея ? 
Нашата книга за гости може да свидетелствува то
ва по добре отъ  памегьта ми, обаче и тая книга 
заедно съ  кжщата и много друго остана на нацио 
налсоциалиститѣ. Съ кого не бѣхме прекарвали тамъ 
задушевни часове, гледайки навънъ към ъ хубавата, 
мирна мѣстность, безъ  да предчувствуваме, че т ъ к 
мо насреща, иа хълма Берхтесгаденъ, седи еднич- 
киятъ човѣкъ, който щ ѣш е да разруши всичко това. 
Роменъ Роланъ гостува у насъ, Томасъ Манъ, лю
безно посрещани гости бѣха отт> писателитѣ Уелсъ, 
Хофмансталъ, Ячобъ Васерманъ, ванъ Лоонъ, Д ж емсъ 
Джоисъ, Емилъ Лудвигъ, Францъ Верфелъ, Георгъ 
Брандесъ, Полъ Валери, Д ж енъ Адамсъ, Ш аломъ 
Ашъ, Артуръ Ш ницлеръ, о ть  музикантитѣ Равелъ 
и Рнхардъ Щ раусъ, Албанъ Бергъ, Бруно Взлтеръ, 
Бартокъ и кой ли не още отъ  актьоритѣ, художни 
цитѣ и ученитѣ отъ  всички краищ а? Колко хубави, 
свѣтли часова съ  духовни разговори ни довѣваш е 
всѣко лѣто. Е шнъ день се изкатери Артуръ Тоска- 
иини по стръмнитѣ стжпала и въ сжщ ия часъ почна 
едно приятелство, което ме направи да обичамъ му
зиката и да й се наслаждавамъ съ  повече разбира
не отъ  преди. Години наредъ бѣхъ, отч. тогава ре- 
довенъ посетитель иа неговитѣ репетиции и все на
ново преживѣвахъ страстиата борба, съ  която той 
изтръгва онова съвърш енство, което после на кон- 
цертитѣ се адява и като нѣщо напълно естествено
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и като нѣкакво чудо. Веднажъ се опитахъ да обри- 
сунамъ въ една статия тия репетиции, които сж 
нзй-съаърш ениятъ примѣръ за всѣки художникъ, да 
не прекжсва да работи, докато не се постигне по
следната, съвърш ена безпогрѣшность. Прекрасно ми 
се потвърди Ш експировата дума, че „музиката е 
храма на душ ата“, и наблюдавайки съревнованието 
на изкуствата, благославяхъ еждбата, която ми бѣ 
отредила да действувамъ трайно свързанъ съ  тѣхъ. 
Колко богати, колко пълни съ  багри бѣха тия лѣт- 
ни дни, когато изкуство и благословена мѣстность 
взаимно се повишаваха. И всѣкога, когато, хвърляй
ки погледъ назадъ, си спомня за градчето, какво 
бѣше полусрутено, сиво и угнетено веднага следъ 
войната, или за нашата собствена клица, въ  която 
мръзнейкн се борѣхме съ  кзпещия презъ таванитѣ 
д ьж дъ , усѣщ амъ, какво бѣха направили за моя 
животъ ония благословени години на мира. Пакъ 
бѣ  станало възможно да вѣрваме въ свѣта, въ 
хората.

Презъ ония години дойдоха много прочути ж е
лани гости въ нашата кл\ща, обаче и въ часоветѣ, 
когато бнвахъ самъ, около мене се събираш е единъ 
магически к р л гъ  отъ  възвишени образи, чиито сѣи- 
кн постепенно се бѣхъ научилъ да заклинамъ: въ 
моята сбирка отъ  автографи, която споменахъ но- 
рано, се срѣщ аха най-голѣмитѣ майстори на свѣта 
въ тѣхния ржкописъ. Каквото бѣхъ  почналь днлс- 
тантски като петнадесетгодишно момче, се превърна 
презъ всичкитѣ тия години, благодарение на голЬ- 
мата онитность, по богатитѣ срѣдстеа и засилената 
страсть въ нѣкакво органическо цѣло и дори въ 
истинско художествено произведение. Отначало бѣхъ 
се млчилъ, като всѣки иачеващъ, да събирамъ 
само имена, прочути имена; после започнахъ да 
събирамъ отъ  психологическо любопитство само 
рлукопц:и първи отдцви или отклеи  д ть  произ-
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ведсния, чрезъ които можехъ да надникна въ  на
чина да твори на нѣкой любимъ авторъ. О гъ  без- ! 
численитѣ, неразрешими гатанки на свѣта най-дъл
боката и най тайнствената остава все пакъ тайната 
иа творчеството. Т укъ  природата не се оставя да я 
гюделушватъ, да я издебнатъ при тоя последенъ 
похватъ, какъ е произлѣзла земята, какъ произлиза 
едно малко цвѣте, едно стихотворение или единъ 
човѣкъ. Тукъ тя немилосърдно и неотстжпчипо 
дръпва булото си. Дори поетътъ, дори музикантътъ 
не ще е въ състояние да обясни по-късно момен
та на своето вдъхновение. Добила ли е веднаж ъ 
обликъ творбата, то художникътъ вече не знае за 
нейния произходъ, нейния растеж ъ и оформяне. Ни
кога или почти никога той не е въ състояние да 
обясни, какъ въ неговитѣ възйети мисли сж се 
сглобили думитѣ въ строфа, тоноветѣ въ мелодия, 
която после звучи презъ вѣковетѣ. Единственото, 
което ни позволява да надникнемъ малко въ  тоя 
непонятенъ творчески процесъ, сж ржкописнитѣ ли- 
стойе, особено непредназначенитѣ за печатъ, усѣя- 
нитѣ съ поправки, неяснмтѣ първи скици, отъ  кои
то едва постепенно се кристализира бж дещ ата ва
жима форма. Д а събирамъ такива листове отъ  всички 
велики поети, музиканти и философи, такива корек
тури, а съ  това и свидетели на борбата въ тѣхна га 
работа, бѣше втората, по-съзнателна епоха на моето 
събиране на автографи. За мене бѣш е радость да 
ги търся въ публични наддавания, да ги откривамъ 
ио най скрити мѣста, но това бѣш е и единъ видъ 
наука, тъй като постепенно край моята сбирка отъ 
автографи произлѣзе още една отъ  книги на тая 
тема, отъ  каталози, каквито нѣкога сж били печа
тани, една безподобна ржчна библиотека, безъ нито 
единъ едиичъкъ съперникъ, защ ото дори търговци- 
тѣ  пе можеха да изразходватъ толкова време и лю- 
бовь за такъвъ  специаленъ предметъ. Мога да ка
жа — нс бихъ се реш илъ да го кажа по отнощенце
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на литературата или друга нѣкоя область отъ  жи
вота — че презъ тия тридесеть или четиридесеть 
години станахъ пръвъ авторитетъ въ областьта на 
ржкописитѣ и че знаехъ за всѣки значителенъ листъ, 
кж де се намира, кому принадлежи и какъ е стиг- 
налъ до тоя притежатель, бѣхъ следователно истин
ски познавачъ, който можеше на пръвъ погледъ да 
установи и сти н н о стта  и който бѣше опитенъ въ 
оценката отъ повечето специалисти.

Ала моето колекционерско честолюбие посте
пенно отиде по нататъкъ. Не ми бѣш е достатъчно 
да имамъ само ржкописна галерия на свѣтовната 
литература и музика, отгледало на хилядитѣ видо
ве творчески методи, не ме блазнѣше повече, само 
да разш ирявамъ сбирката си, не предприехъ презъ 
носледнитѣ си десеть години, да я облагородявамъ. 
Ако отначало ми стигаше, да имамъ отъ единъ 
поетъ или музикантъ листове, които ми го показ- 
ватъ въ единъ творчески моментъ, въ момента на 
неговото най висшо постижение. Търсѣхъ следова
телно не само ржкописъ на едно стихотворение отъ 
нѣкой поетъ, но на най хубавото, на едно отъ опия, 
които стигатъ отъ  минутата, когато вдъхновсшисто 
е намѣрило земенъ изразъ въ моливъ или мастило, 
до вѣчностьта. И скахъ отъ  безсмъртнитѣ — каква 
дързость! — това, което ги бѣ направило без
смъртни за свѣта.

Така, сбирката бѣш е постояпно въ движение. 
Всѣки по малоцененъ за това най-висше изискване 
листъ, който притежазахъ, биваше отстраняванъ, 
продаванъ или смѣнянъ, щомъ ми се удадѣш с да 
иамѣря единъ но-сжщественъ, по характеренъ и по- 
богатъ съ  вѣчно съдържание. И — за чудо — въ мно
го случаи ми се удаваше, т г й  като освсиъ мене 
имаше малцина, които да събиратъ съ  такава ве
щина, такава у п о р и т о с т  и сжщсвремено съ  та 
кова знание. Така, събрахъ, първо въ една папка, 
после въ единъ сандькъ, предпазенъ съ  мсталъ и
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азбсстъ отъ  развала, първнтѣ ржкописи отъ  произ
ведения или изъ произведения, които принадлежатъ 
към ъ най-грайнитѣ манифести на творческото човѣ- 
чество. При скитнишкия животъ, който съм ъ прину- 
денъ да водя сега, нѣмамъ на ржка каталога на оная 
отдавна пръсната сбирка и само наслука мога да из
броя нѣкой огъ  предметитѣ, въ които се бѣ  въпло- 
тилъ земииятъ гений въ единъ моментъ на вѣчность.

Имахъ единъ листъ отъ  работния бележникъ 
на Лсонардо, бележки въ огледално писмо към ъ ри- 
сункитѣ му, въ едва четливъ почеркъ, нахвърлена 
на четири страници заповѣдьта по армията на На- 
полсонъ при Риволи, коректурнитѣ листове на цѣлъ 
единъ романъ отъ Балзакъ, всѣки листъ сжщинско 
бойно поле съ  хиляди коректури, показващи съ  не
описуема яснота титантската борба на автора (едно 
фзтографическо копие бѣ спасено за щастие за единъ 
американски университетъ). Имахъ Ницшевото „Ро
ждение на трагедията“ въ единъ пръвъ, неизвестенъ 
отливъ, който той бѣ  написалъ дълго преди публи
кацията за любимата Козима В агнеръ; една кантата 
отъ  Бахъ и арията на Алцесга отъ  Глукъ, една о т ъ ' 
Хенделъ, чиито музикални ржкописи сж най рѣдкитѣ 
отъ  всички. Всѣкога търсѣхъ  и обикновено нами
рах ь най-характерното, „Циганскитѣ пѣсни“ отъ 
Брамсъ, „Баркаролата“ отъ Шопенъ, отъ  Ш убертъ 
безсмъртната „На музиката", отъ Хайднъ нетлѣн- 
ната „Богъ да пази“ отъ императорския квартетъ. 
Въ нѣкой случаи дори ми сс удаде, да разширя не
повторимата форма на творческото до образъ на 
живота на творческата индивидуалност. Така, при- 
теж авахъ отъ М оцартъ не само единъ неержчно. 
нзписанъ листъ на единадесетгодишния, но и без

с м ъ р т н а т а  Гьотева „Теменужка“, като свидетелство 
[.за неговото изкуство въ пѣсеньта, отъ  танцовата 
|  му музика менуетитѣ, които парзфразиратъ „Non piii 
ta n d ra i“ на Фигаро, а отъ  самия Фигаро арията на
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Керубинъ, отъ  друга страна вълшебно нсириличнитѣ, 
затова никога пеш печатани изцѣло писма на бра 
товчсцчето, единъ скандалепъ казснъ  и единъ листъ, 
койго билъ написалъ малко преди смъртьта си, една 
ария изъ „Титъ*. Сжщо ттй, широко бѣ  закржгленъ 
диска на живота при Гьоте, първиятъ листъ единъ 
латински преводъ на деветгодишнвя, последньятъ 
едно стихотворение на осемдесеть и две годишния, 
писано само предъ смъртьта му, а помежду единъ 
голѣмъ листъ отъ  коронното парче на неговата 
творба, две фолио страници отъ „Ф аустъ“, единъ 
ржкописъ отъ природонаучнитѣ студии, много сти
хотворения и рисунки отъ  най-различни епохи на 
живота м у ; можеше да сс обгърне съ  погледъ цѣлия 
животъ на Гьоте въ тия петнадесеть листа. При Бс- 
товенъ, най-почитания, не можа наистина да ми се 
удаде такава съвърш ено закржглеиа картина. При 
Гьоте ми бѣше съперникъ моя издатель префесоръ 
Кипенбергъ, а сега срещу мене се яви като копку- 
рентъ единъ отъ найбогатитѣ  хора въ Ш вейцария, 
който бѣ събралъ едно несравнено Бетовеново съ 
кровище. Азъ имахъ младежкия бележникъ, пѣссньта 
„Ц ѣлувката“ и откжеи отъ увертю рата къмъ Ег- 
мондъ. Удаде ми се обаче да представя оптически 
поне единъ моментъ, и то пай трагичния отъ не
говия животъ въ пълно съвършенство, както никой 
музей на свѣта не може да го представи. Чрезъ 
единъ пръвъ щастливъ случай бѣхъ успѣлъ да при
добия всичкитѣ още останали предмети отъ него
вата стая, които се продадоха на търгъ  слсдъ см ърть
та му и бѣха купени отъ придворния съветникъ 
Бройнингъ, преди всичко грамадната работна маса, 
въ чисто чекмедже се намираха скрити портретитѣ 
на неговитѣ възлюблени, на графиня Д ж улиста Гуи- 
чарди и на графини Ердьоди, касетката съ  пари, 
която той пазѣше до последния си мигъ до леглото . 
си, малкото писалище, на което бѣш е ннеалъ въ : 
легло последнитѣ си композиции и писма, една бѣла
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кждрица отъ  косата му, отрѣзана на смъртното му 
легло, поканата за погребението му, последната бе
лежка за прането му, писана съ  треперяща ржка, 
документа за домашния инвентаръ при разпрода
жбата и подписката на всичкитѣ му виенски прия
тели въ полза на готвачката Сали, останала безъ  
срѣдства. И понеже случаятъ всѣкога помага на 
истинския колекционеръ, малко следъ като бѣхъ  
нридобилъ всичкитѣ тия вещи отъ неговата смъртна 
стая, представи ми се случай, да стана притежатель 
и на тритѣ рисунки на смъртното му легло. О тъ 
описанията на съврсмсници се знаеше, че единъ 
младъ художникъ, приятель на Ш убертъ, на име 
Йосифъ Телчеръ, се бѣ опиталъ на 27 ноемврий, 
когато Бетовенъ лежеш е смъртно боленъ, да на
рисува умирающия, обаче придворниятъ съвстникъ 
Бройнингъ бѣ смѣтналъ това за липса на пиететъ 
и го бѣ изгонилъ отъ стаята. Цѣли сто години тия 
рисунки бѣха изгубени, докато при нѣкакво малко 
наддаване въ Брюнъ се продали папки съ  скици на 
тоя дребенъ художникъ, между които били намѣ- 
рени и тѣзи, и както се прибавя случай към ъ случаи, 
единъ день нѣкакъвъ търговецъ ми се обади и по
пита, дали се интересувамъ за оригинала на рисун
ката на умирающия Бетовенъ. Отговорихъ му, че 
азъ  самиятъ я имамъ, обаче после се оказа, че сега 
предлаганата е оригиналътъ на по-късно толкова 
прочутата Данхаузерова литография „Бетовенъ на 
смъртно легло*. Така, бѣхъ събралъ всичко, каквото 
съхраняваш е въ оптична форма тоя последенъ, па- 
метенъ и наистина нетлѣненъ мигъ.

Само по себе си се разбира, че азъ  никога не 
се чувствувахъ като притежатель на тия нѣща, а 
само като тѣхенъ пазитель. Привличаше ме нс чув
ството, че имамъ за себе си, а ирелестьта, че 
съединявамъ, че подреждамъ една сбирка като ху
дожествено произведение. Съзнавахъ, че съм ъ съз- 
далъ съ  тая сбирка нѣщо, което като цѣло пб за
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служ ава да надживѣе времето си, отколкото моитѣ 
собствени творби. Въпрѣки многото предложения, 
бавѣхъ се да направя каталогъ, понеже още бѣхъ 
всрѣдъ градежа и въ работата и още ми липсваха 
нѣкой имена и парчета въ най-съвършенитѣ форми. 
М оето добре обеждено намѣрение бѣше, да оставя 
тая неповторима сбирка следъ см ъртьга си на тоя 
института, който щѣше да изпълни моето изрично 
условие, да опредѣля всѣка година по една сума, 
за да си попълня и по-нататъкъ сбирката. Така тя 
не щѣш е да остане нѣкакво вцепенено цѣло, а щ ѣ 
ше да се развива, петдесеть и сто години следъ моя 
собственъ животъ, като живъ организъмъ, допъл- 
няйки се до все по прекрасна цѣлость.

Но на нашето изстрадало поколѣние бѣ отка
зано, да мисли по-далечъ отъ себе си, когато почна 
Хитлеровото време, и азъ  напуснахъ кж щ ата си, 
радостьта отъ  колекционерството ми бѣш е преми
нала, сжщо сигурностьта, че нѣщо ще запазя трай
но. За  известно време оставихъ нѣкой работи въ 
хранилища и при приятели, после се решихъ, съг- 
ласна съ  Гьотевото напомняне, че музеи, сбирки и 
оржжейници се втвърдяватъ въ себе си, ако човѣкъ 
не продължава да ги развива, да се раздѣля отъ  
една сбирка, на която не можехъ повече да посве
тя моя творчески трудъ. Една часть подарихъ за 
сбогомъ на Виенската Национална библиотека, глав- 
но ония нѣща, които самъ бѣхъ получилъ като 
подаръкъ отъ  приятели, друга часть продадохъ, а 
какво е станало или става съ  останалото, не гнети 
много моитѣ мисли. Защ ото творенето, а не съ тво
реното е било всѣкога моята радость. Така, не ж а
ля за нѣкогаш ъ притежаваното. Ние, гоненитѣ и 
нрокуденитѣ въ това време, което е враждебно на 
всѣко изкуство и на всѣко събиране, трѣбваше да 
научимъ едно ново изкуство: да вземаме сбогомъ 
отъ  всичко, което нѣкога е било наша гордость, 
наша любовь.
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Така, съ  работа н пжтешествия, съ  учене, че
тене, събиране и наслада минаваха годинитѣ. Презъ 
една ноемврийска сутринь въ 1931 азъ  се пробу- 
дихъ като петдесетгодишенъ. За добрия бѣлокосъ 
Залцбургски раздавачъ тая дата докара лош ъ день. 
Понеже въ Германия царуваше хубавиятъ обичай, 
да се чествува петдесетия рожденъ день на единъ 
авторъ подробно въ вестницитѣ, стариятъ човѣкъ 
трѣбваше да мъкне цѣлъ товаръ писма и телеграми 
нагоре по стръмиитѣ стжпала. Преди да ги отворя 
и прочета, премислихъ, какво значи за мене тоя 
день. Петдесетата година отъ живота значи завой; 
човѣкъ поглежда обезпокоенъ назадъ, колко пжть 
е извървѣлъ и се пита мълкомъ, дали върви още 
нагоре. Размислихъ за живѣното време; както отъ 
моята кжщ а поглеждахъ къмъ веригата на Алпитѣ 
и леко слизащ ата долина, така похвърлихъ погледъ 
и назадъ върху тия петдесеть години и трѣбваше 
да си кажа, че би било престжпно, ако не съм ъ  
благодаренъ. Въ края на краищата ми бѣ дадено 
повече, неизмѣримо повече, отколкото бѣхъ  очак
ва лъ и отколкото се бѣхъ  надѣвалъ да постигна. 
М едиумътъ, чрезъ който искахъ да развия моето 
сжщ ество и да му дамъ изразъ, поетичната, лите
ратурната продукция бѣш е дала като плодъ една 
дейность, която надминаваше най-смѣлитѣ ми мом
чешки мечти. Като подаръкъ на издателството Ин- 
зелъ предъ мене лежеш е една библиография на 
моитѣ книги, излѣзли на всички езици, не липсваше 
пито единъ езикъ, нито български или финландски, 
португалски и арменски, китайски или маратри, а 
самата тая библиография бѣше вече книга. Въ пис
мото на слѣпитѣ, въ стенографични знаци, въ всички 
екзотични букви и идиоми бѣха отишли мои мисли 
и думи къмъ хора, бѣхъ  разпрострѣлъ моето сж- 
шествувание неизмѣримо надъ пространството на 
собствения сн животъ и личность. Ьѣхъ спечелилъ
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за приятели много между най-добритѣ хора на на
шето време, бѣхъ  се насладилъ на най-съвършени- 
тѣ  представления, можахъ да видя вѣчиитѣ градове, 
вѣчнитѣ картини, най красивитѣ мѣстности на земя
та, да имъ се радвамъ. Бѣхъ останалъ свободенъ, 
независимъ отъ служба и професия, моята работа 
бѣше моя радость и дори нѣщо повече: тя даде 
радость на други. Какво лошо би могло още да се 
случи ? Ето книгитѣ м и : може ли нѣкой да ги уни
щожи ? Така си мислѣхъ, безъ да предчувствувамъ 
нѣщо, въ тоя часъ. Ето моята к ж щ а: би ли могълъ 
нѣкой да ме прогони изъ нея? Ето моитѣ приятели: 
мога ли нѣкога да ги изгубя ? М ислѣхъ безъ страхъ 
за смърть и болесть, но нито най отдалечената пред
става не ми дойде на умъ за всичко онова, което 
още ми предстоеше да преживѣя — че ще трѣбва 
безотечественъ, гоненъ и прокуденъ още веднажъ 
да странствувамъ отъ  страна въ страна презъ мо
рета и океани, че моитѣ книги ще бж датъ горени, 
забранени, оеждени, моето име като на прсстжп- 
никъ приковано на позорния стълбъ, и че сж щ итѣ 
приятели, чиито писма и телеграми лежаха предъ 
мене на масата, ще бледнѣятъ, когато случайно ме 
срещнатъ. Че може да бжде безъ следа заличено, 
каквото е било създадено упорно презъ тридесети 
или ч ети р и д есет  години, че цѣлиятъ тоя животъ, 
нагледъ непоколебимъ, както стоеше сега предъ ме- 
не, може да рухне и че близо до върха ще съмъ 
принуленъ, съ  вече изморени сили и разстроена д у 
ша да почна пакъ отначало. Наистина, не бѣш е день 
да се мисли нѣщо тъй глупаво и абсурдно. М ожехъ 
да бжда доволенъ. Обичахъ моята работа и оби- 
чахъ поради това живота. Бѣхъ защ итенъ отъ  гри
жи ; дори да не иапишехъ нито редъ повече, кни
гитѣ ми се грижеха за мене. Всичко изглеждаш е 
постигнато, еж дбата обуздана С и гу р н о стта , която 
бѣхъ позналъ въ ранио детство въ дома на моитѣ 
родители, и която се бѣ изгубила презъ войната,
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отъ собствена сила пакъ я бѣхъ спечелилъ. Какво 
още можехъ да желая ?

По странно: тъкмо защ ото въ тоя часъ не 
знаехъ какво да желая, се събуди у мене нѣкакво 
тайнствено безпокойство. Не азъ  самиятъ, ио нѣщо 
друго попита у мене: наистина ли би било добре, 
ако ж ивотътъ ти продълж ава да тече така, все тъй 
безъ вѣтрове, все тъй уреденъ и удобенъ, тъй до- 
ходеиъ, безъ нови изпитни и напрежения ? Това при
вилегировано, въ себе си осигурено същ ествувание 
подхожда ли то към ъ тебе, къмъ същ ественото у 
тебе ? Замисленъ минахъ презъ къщ ата. Бѣш е ста
нала хубгва презъ вгичкитѣ тия години, точно та
кава, каквато я искахъ. Ала все пакъ, щ ѣхъ ли да 
живѣя все тукъ, да седа предъ съ щ ата  работна 
маса, да пиша все книги, една книга и още едиа, а 
после да получавамъ тантиеми и още повече тан- 
тиеми, ла стана постепенно единъ почтенъ господинъ, 
който трѣбва да пази своето име и своята творба 
съ  приличие и съ  стойка, вече откъ сн атъ  отъ 
всичко случайно, отъ всички напрежения и опас
ности? Нс би ли било по-добре за мене — така 
продължавпхъ да мечтая — да дойде нѣщ о ново, 
което да ме направи по напрегнатъ, по безпокоенъ, 
ио младъ, да ме предизвика къмъ нова и, може би, 
по опасна борба ? Нали въ всѣки художникъ живѣе 
иѣкаква таинствеиа раздвоеность: хвърля ли го жи
вота буйно насамъ-нататъкъ, тей копнѣе да се вър
не към ъ напрежението. Така и азъ  на тоя петде
сети рожденъ день имахъ въ дълбочината на д у 
шата си престъпното ж елание: да стане нѣщо, кое
то да ме изтръгне пакъ отъ тия сигуриости и удоб
ства, кое*о да ме принуди не само да продължа, 
но и отново да почна. Дали бѣш е стрзхъ отъ ста- 
ростьта, отъ  умората, отъ  леностьта ? Или тайн
ствено предчувствие ме накара тогава да пожелая 
горещо другъ, по-суровъ животъ зарадъ ново в ъ 
трешно разгръщ ане ? Не знамъ.
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Не знамъ. Защ ото това, което се издигна въ 
тоя страненъ часъ отъ  здрача на несъзнателното, не 
бѣше ясно изречено желание и сигурно не бѣше 
свързано съ  будната воля. Бѣш е само нѣкаква бѣгла 
мисъль, която ме повѣя, може би, съвсемъ не моя 
собствена мисъль, а нѣкоя, дошла отъ дълбочини, 
за които не знаехъ. Но тъмната мощь на моя жи
вотъ, неведомата, която ми бѣ изпълнила вече то л 
кова много отъ всичко, що самъ не се бѣхъ  осмѣ 
лявалъ да пожелая, трѣбва да го бѣ чула. И тя 
вече дигаше послушно ржка, за да ми разбие жи
вота до най-дълбокитѣ му основи и да ме принуди 
да изградя наново отъ  основа изъ неговитѣ разва
лини единъ съвсемъ другъ, по суровъ и по-труденъ.
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Необоримъ законъ на природата е, че отказва 
тъкмо на съвременицитѣ да раЗпознаятъ голѣмитѣ 
движения, които опредѣлятъ времето, тѣхнитѣ пър
ви наченки. Така, не мога да си спомня, кога за 
пръвъ пжть самъ чулъ името Адолфъ Хитлеръ, т о 
ва име, за което отъ  години вече сме принудени 
да мислимъ всѣки день, дори всѣка секунда, и да 
го изговаряме въ нѣкаква връзка, името на човѣка, 
който донесе повече беди надъ нашия свѣтъ, откол
кото кой да е въ историята. Трѣбва въ всѣки слу
чай да е било много рано, тъй като нашиятъ Залц
бургъ е, на два часа и половина съ  желѣзницата, 
единъ видъ съседенъ градъ на Мюнхенъ, тъй че 
всички тамошни, чисто мѣстни работи, ни ставаха 
веднага известни. Зиамъ само, че единъ день — 
датата не мога да установя—дойде единъ познатъ 
и се завайка, че въ Мюнхенъ пакъ имало вълнения. 
Особено върлувалъ тамъ нѣкакъвъ уж асенъ агита- 
торъ на име Хитлеръ, който държ алъ събрания съ 
диви побоища и по най вулгаренъ начинъ насъсквалъ 
противъ републиката и противъ евреитѣ.

Името прозвуча праздно и безъ теж есть за ме
не. То не ме занимавй повече. Защ ото колко много, 
днесъ съвсемъ заглъхнали имена на агитатори и 
превратаджии се появиха тогава въ разстроената 
Германия, за да изчезнатъ сжщо тъй бързо. Това 
на капитанъ Ерхартъ съ  неговитѣ балтийски войски, 
това на генералъ Каиъ, на съзаклятницитѣ убийци, на 
баварскитѣ комунисти, на рейнскитѣ сепаратисти, 
на четническитѣ отреди. Стотини такива малки мѣ- 
хури плуваха разбъркано въ общия кипежъ, пуква
ха се и не оставяха нищо друго, освенъ лош ъ ми 
рисъ, който издаваше ясно тайния процссъ на гаие-

1 Н. Б. Отъ тукъ почва Хитлеръ.
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не въ още откритата рана на Германия И вестни- 
чето на онова ново нациоиалсоциалистичсско дви
жение ми мина веднажъ презъ рж цетѣ „M iesba'her 
Angeiger“, отъ  който по късно произлѣзе Volkischer 
Beobachter". Но М исбахъ бѣш е само нѣкакво малко 
селце, а вестникътъ просташки написаиъ. Кой му 
обръщ аш е внимание?

После обаче изведнажъ се появиха въ съсед- 
нитѣ гранични мѣста Райхенхалъ и Бсрхтесгаденъ, 
въ които отивзхъ почти всѣка седмица, малки и все 
по-нарастващи групи млади момчета съ ботуши и 
кафяви ризи, всѣки съ ярка лента съ  пречупенъ 
кръстъ на ржката. Тѣ устройваха събрания и ше
ствия, парадираха по улицитѣ съ пѣсни и хоровъ 
говоръ, облепваха стенитѣ съ  грамадни плакати и 
ги ваплѣскваха съ  пречупени кръстове. За пръвъ 
пжть забелязахъ, че задъ  тия внезапно изпъкнали 
шайки сигурно стоятъ  финансови и влиятелни сили. 
Не едничкиятъ Хитлеръ, който тогава държ еш е ре- 
чнтѣ си изключително въ бавзрекитѣ бирарии, мо
жеше да е подготвилъ тия хиляди момчета за та- 
къвъ скж пъ апаратъ. По-силни ржце навѣрно изтик
ваха напредъ това ново .движение". Защ ото унифор- 
митѣ блестѣха, „щурмовитѣ групи“, които се раз
пращаха отъ  градъ на градъ, разполагаха въ едно 
време на крайна бедность, когато истиискитѣ вете
рани отъ армията ходѣха още съ  окжсани унифор
ми, съ  единъ изненадв"щъ паркъ отъ безукорно 
нови автомобили, моторетки и камиони. Освенъ това, 
бѣш е явно, че военни ржководители тренираха так
тически тия младежи или — както се казваш е то 
гава — дисциплинираха ги „парамилитаристично“, и 
че войската, на чиято тайна служба Хитлеръ отъ  
самото начало бѣ  стоялъ като съгледвачъ, извършва 
тукъ редовно техническата подготовка на единъ 
доброволно даденъ й материалъ. Скоро ми се 
представи случай да иаблюлавамъ едча такава пред
варително упражнена „борба*. Въ едно пограпично
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селище, дето тъкмо имаше едно най миролюбиво 
социалдемократическо събрание, профучаха извед
нажъ четири товарни автомобила, пълни съ  нацио- 
налгониалистически хлапаци, които носѣха гумени 
камшици, и точно както нѣкога бѣхъ  видѣлъ на 
площада Санъ Марко въ Венеция, и тѣ изненадаха 
неподготвенитѣ съ бързина. Бѣш е сжщата, научена 
отъ  фзш иститѣ метода, но военно още по-прецизно 
втълпена и въ нѣмски духъ  систематично подгот
вена до най малката подробность. При сигнала съ 
свирка SA — момчетата скочиха съ  свѣткавична 
бързина отъ автомобилитѣ. заудряха съ своитѣ гу
мени камшици всѣкиго, който има, се изпрѣчвзше 
на пжтя и преди да може да се намѣси полицията 
или работницитѣ ла се опомнятъ, пакъ скочиха на 
автомобилитѣ и отлетѣха. Това, което ме смая, б ѣ 
ше крайно точната техника на тѣхното появяване 
и изчезване, което се извзфшваше само при едно 
единствено изсвирване на водача имъ Виждаше се, 
че всѣко отдѣлно момче знае предварително, чув
ствува съ  всѣки нервъ и мускулъ, съ какъвъ 
похватъ и за кое колело, на кое мѣсто въ автомо
била трѣбва да скочи, за да не прѣчи на съседа сн 
и др. застраши цѣлото. С ъвсемъ не бѣш е лична 
сржчность, всѣки, отъ  тия похвати навѣрпо бѣ упраж 
няванъ десетки и може би, стотици пжги предва
рително въ казарми и по плацове. Тоя пръвъ по- 
гледъ вече показваше ясно, че тая група бѣ ш ко
лувана въ нападения, насилия и тероръ.

Скоро чухме още нѣшо за тия подземни ма
неври въ баварската земя. Когато всички спѣха, тия 
млади момци се измъкваха тайно изъ кжши, и се 
събираха за нощни „полски“ упражнения. Офицери 
отъ  армията, на действителна служ ба или запасни, 
плащани отъ държавата или отъ тайнственото съ кро
вище на партията, учеха тия групи, а властитѣ 
проявяваха малко внимание за тия странни нощни 
маневри. Спѣха ли наистина или само затваряха
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очи ? Смѣтаха ли движението за незначително или 
тайно насърдчаваха неговото разпространение ? Въ 
всѣки случай, дори ония, които подземно поддър
жаха движението, после се уплашиха отъ  брутал- 
ностьта и бързината, съ  която то се изправи на 
крака. Една сутринь управляващ итѣ се събудиха и 
Мюнхенъ бѣше въ Хитлеровитѣ ржце, всички служби 
заети, вестницитѣ съ  револверъ заставени да про- 
възгласятъ търж ествуващ о извърш ената революция. 
Като изъ облацитѣ, къмъ които нищо не подози
ращ ата република бѣ гледала мечтателно, се яви 
като deus ех machina гснералъ Л удендорф ъ, пър- 
виятъ отъ многото, които вѣрваха, че ще могатъ 
да изиграят ъ  Хитлеръ, и които вмѣсто това бѣха 
подиграни отъ  него. П редъ обѣдъ започна прочу- 
тиятъ превратъ, който трѣбваш е да покори Герма
ния, по обѣдъ, както е известно, вече бѣ свършенъ. 
Хитлеръ избѣга и бѣ скоро арестуванъ; съ  това 
движението като че угасна. Въ тая 1923 година из
чезнаха пречупенитѣ кръстове, щ урмовитѣ групи, 
а името Адолфъ Хитлеръ изпадна почти въ забрава. 
Никой не мислѣше повече за него като за възмо- 
ж енъ факторъ.

Едва следъ нѣколко години той пакъ изпъква 
и сега шумящата вълна на недоволството бързо го 
издигна нагоре. Инфлацията, безработицата, полити- 
ческитѣ крйзи, а не по-малко и безумието на външния 
свѣтъ  0ѣха подровили германския н зр о д ъ ; нѣкакво 
огромно желание за редъ владѣеше въ всички срѣ- 
ди на нѣмския нзродъ, за когото редъ значеше по
вече отъ  свобода и право. Който обещаеше р ед ъ — 
дори Гьоте бѣ казалъ, че безредието му е по-омразно 
дори и отъ неправдата — той отъ самото начало 
вече имаше стотици хиляди следъ себе си.

Обаче ние все още не забелязвахме опасностьта. 
М алкото между писателитѣ, които действително си 
бѣха дали трудъ, да прочетатъ Хитлеровата книга, 
се гаврѣха, вмѣсто да се занимаятъ съ  неговата
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програма, съ  налутостьта на неговата книжна про
за. Вмѣсто да предупреждаватъ, голѣмитѣ демокра
тически вестници успокояваха всѣки день своитѣ 
четци, че това движение, което наистина трудно 
финансираше своята огромна агитация съ  иаритѣ 
на теж ката индустрия и съ  смѣли дългове, утре 
или вдруги день ще рухне. А въ чужбина, може би, 
никога не проумѣха истинската причина, защо презъ 
всичкитѣ тия години Германия толкова подценява
ше и умаловажаваше личностьта и все нарастващ а
та мощь на Х итлсръ; Германия винаги е била кла
сова държ ава и, ссвснъ това, вжтрс въ рамкитѣ на 
тоя класовъ идсалъ, обременена съ  непоколебимо 
надценявано и обожание на „образованието". Като 
оставимъ настрана нѣколко генерали, тамъ висшитѣ 
държавни постове оставаха предназначени изключи
телно за тъй нареченитѣ „академично образовани“; 
докато въ Англия единъ Л ойдъ Д ж орж ъ, въ  И та
лия единъ Гарибалди и Мусолини, въ Франция единъ 
Бриянъ се бѣха издигнали наистина отъ  народа до 
най-високитѣ държавни служби, за германцитѣ бѣ- 
ша немислимо, единъ човѣкъ, който не е свърш илъ 
дори и срѣдно училище, а камо ли висше, човѣкъ, 
който е нощувалъ въ приюти и е водилъ години на
редъ единъ тъменъ и досега неуясненъ животъ, 
може дори само да се доближи до поетъ, който сж 
заемали единъ баронъ Щайнъ, единъ Бисмаркъ, 
едииъ киязъ Бюло. Нищо, както това високомѣрие, 
не подвеждаше германскитѣ интелектуалци да виж- 
датъ  въ лицето на Хитлеръ само агитаторъ по би
рарии, който никога не би могълъ да стане наисти
на опасенъ. За  такъвъ  го смѣтаха тѣ  и когато той, 
благодарение на своитѣ невидими диригенти, отдав
на вече си бѣше спечелилъ силни помагачи отъ най- 
различнитѣ срѣди. И дори когато въ онзи януарски 
день 1933 г. стана канцлеръ, голѣмата маса, а дори 
и тия, които го бѣха изтикали на тоя поетъ, го гле
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даха само като врсменснъ намѣстпикъ и национал- 
социалистическата власть като епизодъ.

Тогава се прояви за пръвъ пжть въ голѣмъ 
стилъ циннчно гениалната техника па Хитлеръ. Той 
бѣш е правилъ отъ  години обещания на всички стра
ни и спечелилъ при всички партии важни предста
вители, отъ  които всѣки мислѣше, че ще може да 
си послужи за свои цели съ мистичнитѣ сили на 
„незнайния воинъ“. Обаче сж щ ата техника, която 
Хитлеръ после упражни въ голѣмата политика, да 
сключва съю зи съ  клетва и нѣмско чистосърдечие, 
за да ги унищожи и изкорени после, сега праздну- 
ваше своя пръвъ триумфъ. Той умѣсше да мами 
тъй съвърш ено чрезъ обещания, че въ деня, когато 
дойде на власть, въ  най противоположнитѣ лагери 
ликуваха. М онархиститѣ въ Д оорнъ мислѣха, че той 
с най-вѣрниятъ изравнитель на пжтя за кайзера, ала 
сжщ о тъй ликуваха и баварскитѣ, вителбахскитѣ 
монархисти въ М юнхеиъ; и тѣ  го смѣтаха за .свой* 
човѣкъ. Нѣмсконационалнитѣ се надѣваха, че той 
ще имъ насѣче дърва, да си запалятъ печкитѣ; тѣх- 
ниятъ водачъ Хугенбергь си бѣ оейгурилъ съ  до- 
говоръ най-важното мѣсто въ Хитлеровия кабинетъ 
и вѣрваше, че кракътъ  му е вече на стремето, но 
изхвърча, разбира се, още следъ първитѣ седмици 
навънъ въпрѣки подкрепената съ клетва спогодба. 
Тежката индустрия се чувствуваше отървана чрезъ 
Хитлеръ отъ  болшевишкия страхъ, тя виждаше на 
власть човѣка, когото отъ  години тайно бѣ финан
сирала; а сжщевременно дребното гражданство си 
отдъхна възторжено, защ ото той му бѣ  обещ авалъ 
на стотици събрания „сломявансто на лихварското 
робство“. Дребнитѣ търговци си спомниха за ври- 
чането, че ще се затворятъ голѣмитѣ магазини, тѣх
нитѣ най опасни конкуренти (обещание, което нико
га не се изпълни), а особено за войската Хитлеръ 
бѣш е добре дош елъ, понеже мислѣше милитари- 
стично и хулѣш е пацифизъма. Дори социалдемокра-
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титѣ нс погледнаха иа неговия възходъ тъй не
дружелюбно, както би трѣбвало ца се очаква. 
Най различнитѣ, най-противоположнитѣ партии, 
смѣтаха тоя „незнзенъ во и ч ъ ', който бѣ обсща- 
валъ и се заклевалъ на всѣко съсловие, на всѣ
ка партия, на всѣка насока всичко, като свой прия
тели — дори и евреитѣ не бѣха много обезпокое
ни. Тѣ си казваха, че единъ „якобински министъръ* 
ие е вече якобинецъ, че единъ каицлеръ на герман
ския Райхъ естествено ще се отърси отъ  вулгар- 
ноститѣ на единъ антисемитски агитаторъ А най- 
после, какво насилничество би могълъ да проведе 
той въ една държ ава, дето правото бѣше здраво 
закотвено, дето въ парламента мнозинството бѣш е 
противъ него и дето всѣки гражданинъ мислѣше, 
че свободата и равноправието му с а  осигурени сио- 
редъ търж ествено провъзгласената конституция.

После дойде пож арътъ на Райхстага, парла- 
м ентътъ изчезна, Гьорингъ пусна своитѣ шайки, съ 
единъ ударъ бѣ разбито всѣко право въ Германия. 
Съ треиетъ чуха, чс всрѣдъ мира има концентра
ционни лагери и че въ казармитѣ се строятъ тайни 
отдѣления, дето безъ  с а д ъ  и формалности довър- 
ш ватъ невинни хора. Това може да е само избухване 
на първа безумна ярость, си казваха хората. Такива 
работи нс могатъ да траятъ дълго въ двадесетия 
вѣкъ. Обаче това бѣш е само началото. С вѣ тътъ  се 
вслуша и най-напредъ не поиска да повѣрва невѣ- 
роятното. Обаче още презъ опия дни видѣхъ пър- 
нитѣ бѣжанци. Тѣ се бѣха катерили иоще по Залц- 
бургскитѣ планини или плували презъ граничната 
рѣка.. Изгладаѣли, окАсани, разстроени, тѣ  гледаха 
втренчено; съ тѣ х ъ  почна паническото бѣгство предъ 
безчовѣчностьта, което после сс разпространи по 
цѣлпи свѣтъ. Ала азъ още не подозирахъ, когато 
видѣхъ тия прокудени, че тѣхнитѣ бледни лица вече 
ми вещ аятъ собствената ми ел д б а  и че ние всички
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ще б ъ д ем ъ  жертви на яростьта на тоя единственъ 
човѣкъ.

Тридессть или четиридесеть години вътреш на 
вѣра въ свѣта не може да се премахне въ нѣколко 
седмици. Закотвени въ нашитѣ представи за право, 
ние вѣрвахме въ същ ествуването иа една нѣмска, 
една европейска, една свѣ то вн а . съвѣсть, и бѣхме 
убедени, че има една мѣрка безчовѣчность, която 
сама веднажъ завинаги се довършва предъ човѣ- 
чсството. Понеже се мъча да б ъ д а  тукъ колкото е 
възможно по честенъ, трѣбва да призная, че ние въ 
Австрия и Германия презъ 1933 и 1934 г. не смѣ- 
тахме за възможно нито една стотна, нито една хи- 
лядна отъ  това, което трѣбваше да се струпа върху 
насъ следъ нѣколко само седмици. Все пакъ само 
но себе си бѣше ясно, че ние, свободни и незави
сими писатели, трѣбва да очакваме известни неприят
ности, мъчнотии и враждебности. Веднага следъ  по
жара на Райхстага казахъ на моя издатель, че на- 
вѣрно скоро ще е свършено съ  моигѣ книги въ 
Германия. Нѣма да забравя неговото смайване. „Кой 
ще забрани вашитѣ книги ? — каза той — това бѣше 
въ 1933 г. — съвсемъ очуденъ. „Та вие никога не 
сте писали нито една дума противъ Германия и не 
сте се мѣсили въ политика!“ Вижда се : всичкитѣ 
чудовищни работи, като изгаряне на книги и празд- 
нснства около позорни стълпове, които само следъ 
нѣколко месеца трѣбваше да б ъ д ат ъ  вече факти, 
сега, единъ месецъ следъ като Хитлеръ бѣш е до- 
ш елъ на власть, бѣха дори за по-далечъ мислещи 
люде вънъ отъ  всѣка допустимость. Защ ото нацио 
налсоциализмътъ въ своята безкрупулна измамни : 
ческа техника се пазѣше да прояви цѣлата радикал к 
ность на своитѣ цели, преди свѣтътъ  да е закора-Й 
вѣлъ. Така тѣ  упражняваха предпазливо своята ме-Ц 
тод а: все по една доза само, а следъ всѣка дозаЯ  
по една малка пауза. Все по едннъ само хапъ, а™
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после единъ мигъ изчакване, дали не е билъ много 
силенъ и дали свѣговната съвѣсть понася още тая 
доза. А европейската доза — за вреда и позоръ на 
нашата цивилизация! — потвърждаваше най усърдно 
своята безучастность, тъй като тия насилия ставаха 
все „отвъд ъ  границата“, и така дозитѣ ставаха всс 
по силни, докато най после цѣла Европа загина отъ 
тѣхъ. Хитлеръ не създаде нищо по-гениално отъ 
тая тактика на бавното опипване и все по силно по
вишение спроти една морално, а скоро и военно от
слабваща Европа И акцията на унищожение на всѣко 
свободно слово и всѣка независима книга въ Гер
мания, вътреш но отдавна вече решена, се извърши 
ио съ щ ата метода. Не се издаде веднага законъ — 
това стана едва следъ две години, — който да за 
брани направо нашигѣ книги; но устроиха вмѣсто 
това най напредъ само една лека проба, до к ъ д е  
може да се стигне, като прехвърлиха първата атака 
противъ нашитѣ книги върху една официално не- 
отговорна група, а именно националсоциалиститѣ сту 
д е н т  Споредъ съ щ ата  система, съ която инсцени- 
раха „народенъ гн ѣ въ“, за да прокаратъ отдавна ре
шения бойкотъ на евреитѣ, даваха нѣкаква тайна 
парола на студеититѣ да изкаратъ публично на по- 
казъ  своето „възмущ ение“ противъ иашитѣ книги. 
И нѣмскитѣ студенти, доволни отъ 'всѣки случай, 
да могатъ да проявятъ своето реакционерно стано
вище, се сплотяваха послушно при всѣ^и универси- 
тстъ, вземаха екземпляри отъ нашитѣ книги отъ 
книжарницитѣ и маршируваха съ  развѣни знамена и 
съ  тая плячка към ъ нѣкой площадъ. Т укъ книгитѣ 
или се приковаваха по старъ нѣмски обичай на по
зорния стъ лбъ  — притежавамъ единъ такъвъ  про- 
битъ отъ  гвоздей екземпляръ отъ една моя книга, 
кой го единъ студентъ бѣ спасилъ и ми подарилъ 
после — или пъкъ биваха изгаряни върху голѣми 
клади на пепел!?, тъй като за жалость ие бѣш е по-

26
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зволсно да се изгарятъ хора. С ледъ дълго колебание, 
министърътъ на пропагандата Гьобелсъ сс бѣ рс- 
шилъ въ последния моментъ да даде своята бла
гословия на изгарянето на книгитѣ, обаче тя все 
пакъ остана полуофицкална мѣрка и нищо не по
казва по ясно, колко малко Германия тогава се иден
тифицираше съ такива постжпки, огъ  обстоятел
ството, че публиката не теглѣш е нито най-малкитѣ 
заключения отъ тия студентски изгаряния. М акаръ 
че книжаритѣ бѣха предупредени, да не поставягъ 
въ витрината никаква наша книга и макаръ че никой 
всстникъ вече не ги споменуваше, истинската пу
блика не се остави ни най малко да бжде повлияна. 
Докато още нѣмаше опасность отъ  затворъ или 
концентрационенъ лагеръ, моитѣ книги и въ 1933 и 
1934 г. се продаваха, въпрѣки всички мжчнотии и 
шикании, все още така много, както преди. Трѣбваше 
да Стане законъ оная грандиозна разпоредба „за 
закрила на нѣмския народъ“, която обяви печата, 
продажбата и разпространението на нашитѣ книги 
за държавно престжпленке, за да ии отчужди на
силствено отъ стотицитѣ хиляди и милиони гер 
манци, които и сега предпочитаха насъ предъ вне
запно появнлитѣ се „родни и кръвно свързани* 
поети, и които искаха да ни следятъ вѣрно въ на
шата дейность.

Почувствувахъ по скоро като честь, отколкото 
като позоръ. че мога да сподѣля тая еждба на пъл
но литературно отчуждение съ  видни схврсменици 
като Томасъ и Хайнрихъ Манъ, Верфелъ, Фройдъ, 
Айнщайиъ и много други, чия го творба смѣтам ь 
за несравнимо по-важна отъ моята, но всѣки мжче- 
ничсски ж естъ ми е толкова противенъ, че неохотно 
спомеиавамъ това мое приобщаване къмъ общата 
еждба. По по нѣкакъвъ строненъ начинъ тдкмо на 
мене бѣ отредено, да вкарзмъ нацнонзлсоциалисти- 
тѣ  и дори лично Адолфъ Хитлеръ въ особено не
ловко положение. Тъкмо моята литературна лцч-
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ность между всичкитѣ изгнаници стана поводъ за 
най буйни дебати срѣдъ висшитѣ и най висши крж- 
гове въ Берхтесгаденската вила, тъй че мога да 
прибавя към ъ приятнитѣ работи въ живота си и 
скромното удовлетворение, че съмъ причинилъ на 
засега най-мощния човѣкъ на новото време, Адолфъ 
Хитлеръ, нѣкакъвъ  ядъ.

Още въ първитѣ дни на новия режимъ причи- 
пихъ съвсемъ невинно единъ видъ вълнение. Въ 
цѣла Германия се даваше тогава единъ филмъ, съ- 
ставенъ по моята новела „Пламтяща тайна“, който 
имаше сж щ ото име. Никой не виждаше въ това н ѣ 
какъвъ поводъ за неудоволствие. Обаче въ деня 
слсдъ пожара на Райхстага, който нзционалсоциа- 
листитѣ напраздно се мжчеха да прехвърлятъ отъ  
себе си върху комуниститѣ, се случи, че хората 
почнаха да се трупатъ предъ плакатитѣ съ  над
писа „Пламтяща тайна“, смигвайки си единъ па 
другъ, бутайки се и смѣейки се. Скоро хората отъ 
Гестапо разбраха, защо всички се смѣятъ при това 
заглавие. А още сж щ ата вечерь полицаи се разти
чаха, представленията бѣха забранени и заглавието 
на моята новела изчезна безследно отъ  всички обя
ви по вестницитѣ и отъ  всички плакати. Но да сс 
забрани една едничка дума, която ги безпокоеше, 
да се изгорятъ дори всичкитѣ ми книги, бѣш е все 
пакъ една доста проста работа. Въ сдииъ опредѣ- 
ленъ случай, обаче, тя ие можеше да ме засегне, 
безъ да увреди сжщевремено и човѣка, отъ  когото 
националсоциалиститѣ тъкмо въ тоя критиченъ мо- 
ментъ извънредно много сс нуждаеха, именно най- 
великия, пай прочутия живъ музикантъ па нѣмската 
нация, Рнхардъ Щ раусъ, съ  когото тъкмо бѣхъ  за- 
върш илъ една опера.

Това бѣш е първата моя обща работа съ  Ри
хард и Щ раусъ. По-рано Хуго Хофмансталъ пишеше, 
о гь  „Електра* и „Кавалера на розата", всичкитѣ 
негови оперни текстове, и азъ  никога и не се б ѣ х ь
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срѣщ алъ съ  него. Следъ смъртьта на Хофмаисталъ 
той ми съобщ и чрезъ моя издатель, че искалъ да 
почне една нова работа, дали бихъ могълъ да му 
напиша единъ оперенъ текстъ. Схванзхъ напълно 
честьта на такова предложение. О гкакъ  М аксъ Ре- 
геръ бѣ компониралъ моитѣ първи стихотворения, 
бѣхъ  ж нвѣлъ все въ музика и съ  музиканти. Бѣхъ 
свързанъ въ тѣсна дружба съ  Бузони, Тосканини, 
Бруно Валтеръ, Албанъ Бергъ. Но не позиавахъ 
другъ творящ ъ музикантъ на нашето време, ко
муто по-охотно бихъ служилъ, отколкото Рихардъ 
Щ раусъ, последния отъ  великото колѣно на иѣм- 
скитѣ чистокръвни музиканти, което стига отъ  Хен- 
дслъ  и Бахъ презъ Бетовенъ и Брамсъ до наши 
дни. Заявихъ веднага, че съм ъ готовъ и предло- 
ж ихъ на Щ раусъ, още при първата ни среща, като 
мотивъ за една опера темата „The silent wom an“ 
отъ  Бенъ Джонсонъ и бѣхъ  изненаданъ, че Щ раусъ 
съ  ясенъ погледъ посрещна всички мои предложе
ния. Никога не бѣхъ очаквалъ отъ  него такова б ъ р 
зо схващане и разбиране, такова удивително дра- 
матургично познание. Още докато слушаше да му 
разказватъ нѣкоя материя, той вече я оформяваше, 
драматически я нагаждаше — което бѣше още ио- 
чудно — към ъ границитѣ на своето собствено мо
жене, които долавяше съ  почти страхотна яснота. 
С рѣщ алъ съм ъ мнозина велики художници презъ 
живота си, никога обаче другъ, който да умѣе да 
спази и спроти самия себе си така абстрактно и 
непоколебимо пълна обективность. Още въ първия 
часъ той ми призна откровено, чс знае добре, чс 
единъ музикантъ на с е д е м д е с е т  години не прите
жава вече първкчната сила на музикалното вдъхно
вение. Симфонични творби като „Тилъ Ойлсншпи- 
гел ъ “ или „Смърть и просвѣтление“ едвали му сс 
биха удали вече. защ ото тъкмо чистата музика из
исква най висша мѣрка творческа спежесть. Обаче 
словото все още го вдъхновявало. Н али чността на
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една вече оформена материя той още билъ въ с ъ 
стояние да илюстрира лраматичсски, понеже отъ 
положения и думи се развивали за него спонтанно 
музикални теми, и затова сега, въ къснитѣ си го -1 
дини, Се билъ обърналъ изключително към ъ onej 
рата. Знаялъ, че тя като художествена форма е всч<? 
отминала. Вагнеръ билъ такъвъ  единъ огроменъ 
връхъ, че никой не можелъ да го надмине. „О баче“, 
прибави той, съ  широкъ баварски смѣхъ, „азъ си 
помогнахъ, като го заобиколихъ.“

С ледъ като си уяснихме основнитѣ линии, той 
мн даде още нѣкой дребни инструкции. И скзлъ да 
ми остави пълна свобода, защ ото го вдъхновявалъ 
не единъ предварително стъкменъ оперенъ текстъ 
въ духа на Верди, а само поетична работа. Само 
че бн му било приятно, ако мога да вградя нѣкол- 
ко комплицирани форми, които щѣли да дадатъ иа 
колористиката особени възможности за развитие. 
„Не ми идатъ на ум ь дълги мелодии като на М оцартъ. 
Стигамъ само до кжеи теми. Но умѣя да обърна 
една такава тема, да я парзфразирамъ, да извлѣка 
изъ пея всичко, което се крие въ нея, и струва ми 
се, че тукъ  никой днесъ не може да се мѣри съ  
мене“. Азъ бѣхъ пакъ смаянъ отъ тая откровеность, 
защ ото наистина у Щ раусъ едвали може да се 
намѣри мелодия, която да надминава два три такта ; 
обаче какъ еж засилени тия нѣколко такта — на- 
примѣръ при валса въ „Кавалера на розата“ — какъ 
сж сглобени въ едно съвършено богатство!

Както при тая първа среща, така и при всѣка 
нова бѣхъ изпълненъ съ възхищение, съ  каква си
г у р н о с т  и дѣловитость стариятъ майсторъ стои 
срещ у себе си въ своята творба. Веднажъ приежт- 
ствувахъ на една закрита репетиция на неговата 
„Египетска Елена" въ Залцбургския театъръ. Н ѣ
маше никой другъ, освенъ насъ двамата и бѣше 
съвсем ъ тъмно. Той слушаше. И зведнажъ забеля- 
захъ, че барабани ѣихо и нетърпеливо съ  пръсти
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по облѣгалката на стола си. После ми пошепна: 
„Лошо! Съвсемъ лош о! С ъвсемъ нищо ис съмъ 
можалъ да измисля!* А следъ нѣколко минути пакъ 
почна: „ Д а можехъ само да зачертая това I Ахъ 
Господи. Господи, съвсемъ е праздно, а колко е дъ л
го, премного дълго! Следъ нѣколко минути пакъ : 
„На, вижте, това е хубаво!“ Той преценяваше свое
то собствено произведение така дѣлово и безпри
страстно, сякаш ъ чува тая музика за първи п ъть  и 
сякаш ъ е написана отъ  нѣкой съвсемъ чуж дъ ком- 
понистъ, и това чудно чувство за неговата собстве
на мѣрка никога не го напущаше. Всѣкога знаеше 
кой е и колко може. Колко много или колко малко 
значеха другитѣ въ сравнение съ него, малко го 
интересуваше, съ щ о  тъй, какво значи той за дру
гитѣ, радваше го само работата.

При Щ раусъ тя бѣш е нѣкакъвъ особеиъ про- 
цесъ. Нищо демонично, никаква омая, никакви деп
ресии и отчаяние, както ги познаваме отъ  Бетове- 
новитѣ или Вагнерови животописи. Щ раусъ работи 
дѣлово и хладно, компонира — като Иоханъ Себа- 
стиянъ Бахъ, като всички тия сюблимии занаятчии 
въ своето изкуство — спокойно и редовно. Въ дс- 
всть часа сутриньта сѣда на своята маса и продъл
жава работата точно тамъ, дето вчера е спрѣлъ да 
компонира, пише редовно първата скица съ  моливъ, 
клавирната партитура съ мастила и така безъ пауза 
до дванадесеть или единъ часа Следъ обѣдъ играе 
карти, пренася две-три страници въ партитурата, а 
вечерь дирижира въ театъра. Всѣка нервность му е 
чужда, дене и ншце неговиятъ художнически инте
л екта  е еднакво бистъръ и ясенъ. Когато слугата 
почука на вратата, за да му донесе фрака за теа
търа, той става отъ  масата, отива въ операта и ди
рижира съ  съ щ ата сигурность, съ  същ ото  спокой
ствие, както е игралъ следъ обѣдъ карти, а па 
следната утринь вдъхновението се явява точно на 
същ ото  мѣсто. Защ ото Щ раусъ „командува“, спо-
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редъ”думитѣ иа Гьоте, своитѣ приумици. Изкуство 
значи за иего да можешъ, и дори да можешъ всич
ко, както свидстслствува неговата духовита приказ
к а : „Който иска да е истински музвкантъ, трѣбва 
да може да компонира и листа съ  гоетбитѣ! Мжч- 
нотии не го плашатъ, но само забавляватъ неговото 
майсторство. Спомнямъ си съ  удоволствие, какъ 
свѣткаха неговитѣ малки сини очи, когато търже- 
ствуващ ъ ми каза при едно м ѣсто: „Тукъ давамъ 
па пѣвицата нѣщо да разреш и! Д оста ще се помж- 
чи, докато го изкара наяве I* Въ такива рѣдки се
кунди, когато неговитѣ очи пламваха, се чувству
ваше, че у тоя човѣкъ лежи дълбоко скрито нѣщо 
демонично, макаръ че съ  своята точность и мето
д и ч н о ст , съ занаятчийското и привидно безнервно 
на своя начинъ на работа възбуж да известно недо- 
вѣрие. И лицето му отначало действува малко ба- 
нално съ  своитѣ дебели детски бузи, малко обик
новената закржгленость на неговитѣ черти и слабо 
заобленото назадъ чело. Обаче единъ погледъ въ 
неговитѣ очи, тия свѣтли, сини, силио лжчисти очи, 
и веднага се чувствува нѣкаква особена магичиа 
сила задъ тая буржоазна маска. Това сж, може би, 
иай буднитѣ очи, които нѣкога съмъ внж далъ у 
нѣкой музикантъ, не демонични, но като на яснови- 
децъ, очитѣ иа човѣкъ, който е позналъ своята за 
дача до дъното й.

Като се върнахъ отъ Залцбургъ следъ такава 
една насърдчителна среща, заловихъ се веднага на 
работа. Любопитенъ, дали ще му прилегнатъ моитѣ 
стихове, изпратихъ му следъ две седмици първото 
действие. Той ми писа веднага една карта съ  цита
та на М айстерзингеритѣ: „Първиятъ баръ се у д ад е !“ 
При второто действие получихъ като още по-сър- 
деченъ поздравъ началнитѣ тактове на неговата 
пѣсень: „Ахъ, намѣрихъ те, мило д ет е !“ и тая не
гова радость и възторгъ направи по нататъш ната ра
бота неописуемо удоволствие за мене. Въ цѣлото
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мое либрето Рихардъ Щ раусъ не промѣни нито 
единъ редъ и само веднажъ ме помоли да прибавя 
зарадъ единъ гласъ още два три реда. Така, между 
насъ се разви най-сърдечното отношение, той идѣше 
въ моята к ъ щ а и азъ  го посещавахъ въ Гармишъ, 
дето ми свирѣше съ  своитѣ дълги, тънки пръсти 
изъ скицата и малко по-малко цѣлата опера. И безъ 
договоръ и задължение бѣше само по себе си уста
новено, че следъ като се свърши тази опера, вед
нага Ще му приготвя вторъ текстъ, чиито основни 
линии той вече предварително и изцѣло бѣше 
одобрилъ.

Презъ януарий 1933 г., когато Адолфъ Хит- 
леръ дойде на власть, операта „Мълчаливата жена“ 
бѣш е почти готова въ кла вирната партитура и първо
то действие бѣш е вече инструментирано. С ледъ нѣ
колко седмици последва строгата забрана къмъ нѣм- 
скитѣ театри да не поставятъ произведения отъ  
неарийци или такива, въ които е участвуват-, подъ 
каквато и да било форма, нѣкой евреинъ; голѣмото 
отлъчване се прострѣ и върху мъртвитѣ и, за го- 
лѣмо огорчение на всички приятели на музиката, 
махнаха Менделсоновата статуя предъ концертната 
сграда въ Лайпцигъ. За мене съ дб ата  на нашата 
опера се стори решена чрезъ тази възбрана. По- 
мислихъ, че Рихардъ Щ раусъ, естествено, ще изо
стави по-нататд шната работа и ще почне друга съ 
нѣкой другъ. Вмѣсто това обаче заидваха писма 
следъ писма отъ него: какво ми било хрумнало, на- 
противъ, понеже билъ вече почналъ инструменти- 
ровката, да съмъ се заловѣлъ веднага за текста на 
следната опера. Не мислѣлъ да се остави да му за- 
бранявзтъ задружната работа съ м ене; и трѣбва да 
призная, чс въ течение на цѣлата тая работа той 
прояви другарска вѣрность към ъ мене, до когато 
бѣш е възможно. Но същ евремено предприе и нѣкой 
стъпки, които не ми бѣха твърде симпатични —
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сближи се съ  силнитѣ на деня, срещй се често съ  
Хитлеръ, Гьорингъ и Гьобелсъ и позволи да го на- 
значатъ по едно време, когато дори и Фуртвенг- 
леръ открито се противѣше, за председатель на на
цистката музикална Райхскамара.

Това негово открито съчувствие бѣш е тъкмо 
въ тоя моментъ извънредно важно за националсо- 
циалиститѣ. Защото, за тѣхенъ ядъ, не само най- 
добритѣ писатели, но и най виднитѣ музиканти имъ 
бѣха открито обърнали гръбъ, и малцината, които 
държаха съ  тѣхъ  или бѣха минали на тѣхна страна, 
бѣха неизвестни въ широкитѣ срѣди. Въ такъвъ  
неприятснъ моментъ да спечелятъ на своя страна 
най-прочутия музикантъ на Германия значеше за 
Гьобелсъ и Хитлеръ въ чисто декоративенъ сми- 
сълъ  неизмѣрима печалба. Хитлеръ, както ми раз
каза Щ раусъ, още презъ скитиическитѣ си Виенски 
години бѣ отивалъ съ  пари, които съ  мжка си бѣ 
доставялъ по нѣкакъвъ начинъ, въ Грацъ, за да 
присжтствува на премиерата на „С аломе;“ сега той 
демонстративно му оказваше почести; при всички 
тържествени речери въ Берхтесгаденъ се изпълня
ваха, освенъ Вагнеръ, почти само Щ раусови пѣсни. 
О тъ  страна на Щ раусъ обаче участието бѣш е зна
чително по преднамѣрено. При неговия художнически 
егоизъмъ, койго той всѣкога признаваше открито и 
хладио, всѣки режимъ му бѣше безразличенъ. Бѣше 
служилъ като капелмайсторъ на Кайзера и инстру- 
ментираяъ военни маршове, после бѣш е придво- 
ренъ капелмайсторъ въ Виена, а следъ това бѣш е 
persona gratissim a и въ австрийската и въ герман
ската република. Д а бжде добре съ  националсоциа- 
листитѣ бѣш е за него отъ жизненъ интересъ, тъй 
като имаше голѣма вина въ националсоциалистически 
смисълъ. Синътъ му се бѣш е оженилъ за еврейка 
и той се боеше, че внуцитѣ му, които обичаше по
вече отъ  всичко, ще бж датъ изхвърлени отъ учи
лищ е; неговата нова опера бѣш е опетнена чрезъ
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мене, ito раншнитѣ му опери чрезъ „нечистоарисца* 
Хофмаисталъ, неговиятъ издатель бѣш е евреинъ. 
Толкова по-належащо му се струваш е, да си оси
гури опора, и той преследваше съ  най-голѣма упо- 
ритость тая цель, дирижираше кждето го повикаха 
новитѣ господари, постави на музика единъ химнъ 
за олимпвйскитѣ игри, а сжщевремено ми пишеше 
въ своитѣ страхотно откровени писма съ  малко въз- 
торгъ за тая поржчка. Всжщность, неговиятъ све- 
щ енъ егоизъмъ на художникъ се интересуваше само 
да запази живо въздействието на творбата му и, 
преди всичко, да види поставена новата опера, която 
бѣш е особено близка на сърдцето му.

На мене лично такива концесии на национал
социализма бѣха, разбира се, до най висша сте- 
нень неприятни. Защ ото колко лесно би могло да 
се създаде впечатлението, че и азъ  тайно действу- 
вамъ или само допущамъ, да се направи за мене 
едно изключение въ тъй срамния бойкотъ. О тъ 
всички страни приятелитѣ ми настояваха да протс- 
стнрамъ противъ едно представяне въ националсо- 
циалистическа Германия. Обаче азъ  се отвращ авамъ 
принципално отъ публични и патетични жестове, 
а освенъ това, противно ми бѣш е да причинявамъ 
неприятности на единъ гений отъ ранга на Рихардъ 
Щ раусъ. Той бѣш е въ края на краищата най го 
лѣмия музикантъ на нашето време и на седемде
с е т  години бѣш е посветилъ три години иа това 
произведение и презъ цѣлото това време ми бѣ за- 
свидетелствувалъ приятелска коректность и куражъ. 
Затова смѣтахъ, че правилното отъ  моя страна би 
било, да чакамъ мълчаливо и да оставя работитѣ 
сами да се развиватъ. Освенъ това, знаехъ, че съ 
нищо не причинявамъ повече мжчнотии на новитѣ 
пазители на нѣмската култура, както съ  пълна па
си в н о ст . Защ ото националсоциалистическата к а 
мара на книжнината и министерството на пропа
гандата търсѣха само благовиденъ предлогъ, за да
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могатъ да обосноватъ убедително една възбрана 
противъ тѣхния най велнкъ музикаптъ. Така папри- 
мѣръ, изиска се отъ  всички възможни служби и 
лица либретото, съ тайната надежда, че ще се о т 
крие нѣьакъвъ поводъ. Колко удобно шѣш е да 
бжде, ако „М ълчаливата жена* стд тр ж аш е нѣкое 
положение като онова въ „Кавалера на розата“, 
дето единъ младъ човѣкъ излиза изъ спалнята на 
една женена жена. Тогава би могло да се каже, че 
трѣбва да се пази нѣмския моралъ. Но, за голѣмо 
съжаление, моятъ текстъ не съдърж аш е нищо не
морално. После преровиха всичкитѣ картотеки на 
Гестапо и моитѣ по-раншни книги. Но и ту к ъ  не 
можй да се открие, да съм ъ казалъ нѣкоя унизи
телна за Германия дума (нито за нѣкоя друга на
ция по земята) или да съм ъ се проявилъ полити
чески. Каквото и да правиха и да се опитваха, все 
на тѣхъ  оставаше да решатъ, дали да откаж атъ 
иа майстора, комуто тѣ  сами тикнаха знамето на 
националсоциалистическата музика въ рж цетѣ предъ 
очитѣ на цѣлия свѣтъ, правото да се представи не
говата опера, или да се остави — день на герман
ския п о зо р ъ ! — името С тефзнъ Цвайгъ, за което 
Рихардъ Щ раусъ изрично настояваше да омърси 
нѣмскитѣ театрални обяви. Тайно се радвахъ, че 
така се мжчатъ и си блъскатъ главитѣ, защ ото 
предчунствувзхъ, че тъкмо като не правя нищо — 
моята музикална комедия ще се разгърне като пар 
тийно-полнтическа котешка музика.

Партията заобиколи решението, до когато мо
жеше да се стори това. Но въ началото на 1934 г. 
трѣбваш е най-после да се реши, дали ще застане 
противъ своя собственъ законъ или срещ у най-го- 
лѣмия музикантъ на времето. С рокътъ не търпѣш е 
никакво отлагане. Партитурата, клавирнитѣ изводи, 
текстоветѣ бѣха отдавна напечатани, въ придвор
ния театъръ въ Д резденъ костюмитѣ поржчани, 
ролитѣ раздадени и отчасти вече проучени, а все
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още рззличнитѣ инстанции, Гьорингъ и Гьобелсъ, 
имперската Камара на книжнината, К ултурниятъ Съ- 
ветъ и просвѣтното министерство още не можеха 
да се разбератъ. Колкото и да изглежда като лу 
дешки сънъ, аферата на „М ълчаливата ж ена“ стана 
тревожна държавна работа. Никся инстанция не се 
решаваше да вземе върху себе си пълната отго- 
ворчость за спасителното „разреш ено“ или „забра
нено“ ; така, ие оставаше нищо друго, освенъ да се 
предостави цѣлата работа на личното решение на 
господаря на Германия и на партията. М оитѣ книги 
още преди това бѣха имали честьтз, да бж датъ 
доста четени отъ  националсоциалиститѣ; специално 
„Ф уш е“ тѣ  особено проучваха и разглеждаха. О ба
че, че следъ Гьобелсъ и Гьорингъ, Адолфъ Хитлеръ 
самъ ше трѣбва да се мжчи да проучва ех officio 
тритѣ действия на моето лирично либрето, не бѣхъ 
наистина никакъ очаквалъ. Не му бѣ лесно да 
реши. Както по късно узнахъ по околни пжтища, 
имало още безкраенъ низъ отъ  съвещания. Най- 
после повикали Рихардъ Щ раусъ предъ всесилния 
и Хитлеръ лично му съобщ илъ, че по изключение 
разрешава представянето, макаръ че е противно на 
всички закони на новия германския Райхъ, едно ре
шение навѣрно толкова противъ волята му и тол
кова нечестно дадено, както подписването на дого
вора съ  Сталинъ и Л$олотовъ.

Така настжпи тоя черенъ день за националсо- 
циалистическа Германия, когато пакъ щѣш е да се 
представи опера, при която прокуденото име Сте- 
фанъ Цвайгъ пакъ щ ѣш е да парадира по всички 
театрални афиши. Азъ, разбира се, не приежтетву- 
вахъ на представлението, понеже знаехъ, че залата 
ще е пълна съ  кафяви ризи, а дори и Хитлеръ се 
очакваше на едно отъ представленията. Операта 
имй голѣмъ успѣхъ и трѣбва да призная за честь 
на музикалнитѣ критици, че деветь десети отъ  тѣхъ 
съ  възторгъ използуваха хубавия случай, още вед-
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нажъ, за последенъ пъть, да проявятъ своята в ъ т 
решна съпротива противъ расовото становище, като 
казаха всички възможни приветливи думи за моето 
либрето. Всички германски театри, Берлинъ, Хам- 
бургъ, Франкфуртъ, Мюнхенъ веднага обявиха по
становката на операта за следния сезонъ.

Внезапно, следъ второто представление, дойде 
гръмъ отъ  ясно небе. Всичко се преустанови, 
операта още съ щ ата  нощь бѣ забранена за Дрез- 
денъ и цѣла Гармания. Нѣщо повече: съ  очудване 
прочетоха, че Рихардъ Щ раусъ си е подалъ остав
ката като председатель на музикалмата камара на 
Райха. Всѣки разбира, че нѣщо особено трѣбва да 
е станало. Но мина още време, докато узнахъ ц ѣ 
лата истина. Щ раусъ ми писа пакъ, като настоя
ваше да се заловя да му приготия либрето за една 
нова опера и откровено говорѣше за своето лично 
становище. Това писмо попаднало въ р ъ ц етѣ  на 
Гестапо. Предявено било на Щ раусъ, който веднага 
сн подалъ оставката, а операта била забранена. На 
нѣмски тя се постави само въ свободиата Ш вейца
рия и въ Прага, а по-късно и на италиански въ 
Миланската скала съ  особено разрешение иа М усо
лини, който още не се бѣше подчинилъ на расовото 
гледище. Нѣмскиятъ народъ обаче не чу повече 
пито единъ тонъ отъ  тая отчасти пленителна стар
ческа опера на най великия сега живъ компонистъ.

Д окато се свърш и съ  доста шумъ цѣлата тая 
работа, азъ  живѣехъ въ чужбина, защ ото усѣщ ахъ, 
че при безпокойството въ Австрия нс ми е въз- 
можна спокойна работа. К ъщ ата ми въ Залцбургъ 
лежеш е тъй  близо до границата, че съ просто око 
можехъ да видя Берхтесгадснската планина, върху 
която стоеш е къ щ ата  на Адолфъ Хитлеръ, едно не 
дотамъ нриятно и много обезпокоително съседство. 
Тая близость на германската граница ми даваше на
истина случай, да преценявамъ по-добре отъ  прия-
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телитѣ си въ Виена, цѣлата застраш итслность на 
австрийското положение. Тия, които ссдѣха тамъ 
изъ кафенетата, дори и хората изъ министерствата 
гледаха на национал:оциализъма като на работа, 
която става „оттатъкъ* и не би могла ни най малко 
да засегне Австрия. Нѣмахмс ли социалдемократи
ческата партия съ  нейната стегната организация, 
задъ която стоеше почти половината отъ  население
то на А встрия? Не бѣш е ли единна съ  нея и кле- 
рикалиата партия, откакъ Хитлеровитѣ „нѣчеки 
християни“ открито преследваха християнството и 
наричаха своя фю реръ открита и буквално „по-ве- 
ликъ отъ Христа“ ? Не бѣха ли Франция, Англия, 
Общ еството на Народитѣ закрилници на Австрия ? 
Не бѣш е ли поелъ Мусолини изрично протектората 
и дори гаранцията на австрийската нсзависимость? 
Дори евреитѣ не се безпокоеха и се държеха, като 
че ли обезправявапето на лЬкаритѣ, на адвокатитѣ, 
на ученитѣ, на актьоритѣ става въ Китай, а не на три 
часа разстояние въ съ щ ата езикова область. Тѣ си 
седѣха удобно въ своитѣ къщ и и пътуваха съ  свои
тѣ  автомобили. Всѣки освенъ това имаше за утеха 
готови дум итѣ : „Това нс може да трае много.“ Азъ 
обаче си спомняхъ за единъ разговоръ, който бѣх ь 
ималъ при къси я си престой въ Русия съ  моя нѣ- 
когаш енъ руски издатель. Бѣше ми разказалъ колко 
билъ богатъ по рано, какви хубави картини при- 
тежавалъ, а азъ  го попитахъ, защ о нс избѣгалъ 
като много други въ началото на революцията. 
„А хь,“ отговори той, „кой вѣрваше тогава, че тако
ва нѣщо като една република на войници и съвети 
може да трае нрвече отъ  две седм ици?“ Бѣш е сега 
заблуда, проилѣзла о тъ  съ щ ата  жизнена воля, да 
со мамимъ сами.

Въ Залцбургъ обаче, само до границата, рабо- 
тигѣ се виждаха по ясно. Постоянно сновѣха насамъ 
нататъкъ презъ малката грапична • рѣкя. Младмтѣ 
момчета сс промъкваха тайно поще и биваха обу



„INCIPIT HITLER" 415

чавани, агитаторитѣ идѣха въ автомобили или съ  
планински тояги като прости „туристи* презъ гра
ницата и организираха въ всички съсловия своитѣ 
„клетки“. Почнаха да вербуватъ и да занлаш ватъ, 
чс кой го нс се присъедини на време, после ще 
плаща. Това уплаши полицаитѣ и държавнитѣ чи
новници. По нѣкаква н еси гу р н о ст  въ държането 
усѣщ ахъ все по-ясно, какъ хората почнаха да се 
колебаятъ. Въ живота мзлкитѣ лични преживелици 
са  най убедителнитѣ Имахъ въ Залцбургъ единъ 
приятель отъ младини, единъ много известенъ пи- 
сатсль, съ когото презъ цѣли т р и д е с е т  години бѣхъ 
въ най сърдечни сношения. Говорѣхме си на ти, 
посветили си бѣхме взаимно нѣкой книги, срѣщахме 
сс всѣка седмица. Единъ день го видѣхъ съ  нѣка- 
къ въ  чуж дъ господинъ на улицата и забелязахъ, че 
веднага спрѣ предъ нѣкаква съвсемъ безинтересна 
витрина и почна, объряалъ гръбъ към ъ мене, да 
показва съ  голѣмо устрдие нѣщо на спжтника си. 
Странно, си помислихъ азъ, трѣбва непремѣнно да ме 
е видѣлъ. Но може да е случайно. На другия день 
ми телефонира неочаквано, дали би могълъ да дой
де за малко при мене. Азъ се позачудихъ, понеже 
обикновено се срещахме все въ кафенето. Оказа сс, 
че нѣма да ми съобщ ава нищо особено, въпрѣки 
това бързо съобщение. И веднага ми стана ясно, че 
той отъ  една страна иска да запази приятелството 
съ  мене, отъ  друга, за да не бжде заподозрѣнъ като 
приятель на евреитѣ, не иска да се показва много 
интименъ съ  мене. Скоро забелязахъ, че въ по
следно време цѣла редица познати, които иначе 
често идваха, сега изчезнаха. Бѣхъ на застраш енъ 
ностъ.

Тогава още не мислѣхъ да напущамъ Залц
бургъ, но решихъ да прекарамъ зимата въ чужбина, 
за ла нзбѣгпа тия малки иапрегпатости. По поло- 
зирахъ, обаче, че вземамъ единъ видъ сбогом V
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гато презъ октомврий 1933 г. напуснахъ хубавата 
си кжща.

Намѣрението ми бѣше да прекарамъ януарий 
и февруарий работейки въ Франция. Обичахъ тая 
хубава, духовна страна като второ отечество и ие 
се чувствувахъ там ъ като чуждснецъ. Валери, Ро
менъ Роланъ, Ж ю лъ Роменъ, Андре Ж идъ, Роже 
М артенъ дю Гаръ, Дюамелъ, Вилдракъ, Ж анъ Ри- 
шаръ Блохъ, водачитѣ на литературата бѣха мои 
стари приятели. М оитѣ книги имаха въ Франция 
почти толкова четци, колкото въ Германия, никой 
не гледаше на мене като на чуж дъ писатель, като на 
чужденецъ. Обичахъ народа, обичахъ страната, оби
чахъ града Парижъ и се чувствувахъ там ъ дотолкова 
у дома си, че всѣки пжть, когато влакътъ влѣзѣш е 
въ северната гара, имахъ чувството, че се „завръ- 
щ ам ъ“. Но тоя пжть бѣхъ заминалъ поради особе- 
нитѣ обстоятелства по рано, а искахъ дс бжда въ 
Парижъ едва следъ Коледа. Кжде да отида между 
това ? Спомнихъ си извсднажъ, че отъ  повече отъ  че- 
твърть столѣтие, отъ  студснтскитѣ си години насамъ, 
не бѣхъ ходилъ въ Англия. Защ о все Парижъ, 
си казахъ азъ. Защ о да не прекарамъ десеть, петна
десета дена въ Лондонъ, защо да не видя следъ 
толкова години пакъ музеитѣ, сега съ  другъ по- 
глед ъ?  Затова взехъ вмѣсто експреса за Парижъ 
тоя за Кале и слѣзохъ  всрѣдъ задължителната 
мъгла на единъ ноемврийски день на гара Виктория, 
сжщо тъй както преди тридесета години, само че 
отидохъ въ хотела си не съ файтонъ, както тогава, 
а съ  авгомобилъ. М ъглата, хладката, мека сивота 
бѣш е като тогава. Още не бѣхъ хвърлилъ погледъ 
върху града, обаче обаянието ми бѣ разпознало 
пакъ, следъ три десетилѣтия, странно острия, гж стъ 
и влаженъ въздухъ, който те обгръщ а плътно.

Багаж ътъ, който носѣхъ съ  себе си, бѣше 
1Яалък>, такцва бѣха и моитѣ очаквания. Приятел-
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ски връзки нѣмахъ почти никакви; и литературно 
между насъ коитиненталнитѣ и английскитѣ писа
тели не сжщсствуваш е почти никакъвъ контактъ. 
Тѣ водѣха единъ видъ собственъ. ограниченъ ж и 
вотъ съ  собственъ крж гъ на въздействие въ рам- 
китѣ на тѣхната за насъ не съвсемъ достжпна тра
диция ; не мога да си спомня да съм ъ намѣрилъ между 
многото книги, които идѣха отъ  цѣлия свѣтъ  въ 
кж щ ата ми, нѣкога една отъ  нѣкой английски 
авторъ като колегиаленъ поздравъ Ш оу бѣхъ срсщ- 
налъ веднажъ въ Хелерау, Уелсъ ми бѣ идвалъ на 
гости въ Залцбургъ, книгитѣ ми бѣха наистина 
всичкитѣ преведени, обаче малко известни; Англия 
си оставаше все страната, дето тѣ  бѣха упражнили 
най-слабо влияние. Д окато бѣхъ лпчно сприятеленъ 
съ  моя американски, френски, италиански или руски 
издатель, не бѣхъ виж далъ никога нѣкой господннъ 
отъ фирмата, която публикуваше моитѣ книги въ 
Англия. Бѣхъ следователно педготвепъ, да се чув- 
ствузам ъ тамъ тъй чуждъ. като преди тридесеть 
години.

По стана другояче. С ледъ нѣколко дена се чув- 
ствувахъ въ Л ондонъ неописуемо добре. Не че Лон- 
д он ъ сс бѣше промѣнилъсжщ сствено. Ио азъ  самъ се 
бѣхъ  промѣииль. Бѣхъ тридесеть години по-старъ и 
следъ военнитѣ и следвоенни години пъленъ съ  коп- 
иежъ, да жнвѣя пакъ тихо и да не чувамъ никаква по
литика. Разбира се, че и въ Англия имаше партии, виги 
и тори,една консервативна и една либерална партия, 
лейЗъръ парти, но тѣхнитѣ прения не ме интересуваха. 
Имаше безъ съмнение и въ литературата нзргии и 
течения, споръ и скрито съперничество, обаче азъ  
бѣхъ  напълно настрана. Но сжщинското благодеяние 
бѣше, че чувствувахъ около себе си пакъ привет
лива, учтива, невъзбудена атмосфера, на която 
липсва всѣка омраза. Нищо не ми бѣше отровило 
живота презъ последнитѣ години така, както това,

27
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да чувствувамъ омраза и натегнатость въ страната, 
въ града, да трѣбва постоянно да сс браня, да не 
бжла увлѣченъ въ вѣчнитѣ препирни. Т укъ  населе
нието не бѣше така разстроено; по висока мѣрка 
правдивость и приличие владѣеш е въ общ естве
ния животъ, отколкото у насъ, дето самитѣ земи 
бѣха станали неморални чрезъ голѣмата измама на 
инфлацията. Хората живѣеха ту къ  по-спокойни, по- 
доволни и гледаха повече своитѣ градини и своитѣ 
любими занятия, отколкото съседитѣ си. Т укъ чо
вѣкъ можеше да диша, да мисли и да разсжждава. 
Мо това, което ме задържаше, бѣше една нова 
работа.

Тъкмо бѣше ьзлѣзла моята „Мария Антоанета", 
и азъ нреглеждахъ коректуригѣ на книгата си за 
Еразъмъ, въ която се бѣхъ опиталъ да дамъ духо- 
венъ портретъ на хуманиста, кой го разбираше про
тиворечието на времето по-добре отъ  професионал 
нитѣ реформатори на свѣта, обаче не бѣше въ с ъ с 
тояние, съ  цѣлия свой разумъ, да му препрѣчи пжтя. 
Средъ завърш ването на това забулено самоизложе- 
ние възнамѣрявахъ да напиша единъ отдавна нам и- 
сленъ романъ. Наситилъ се бѣхъ вече на биографии. 
Но на третия день следъ пристигането си отидохъ 
въ Британския музей, дето, привлѣгчеиъ отъ моята 
стара страсть за автографи, заразглеждахъ изложе 
нитѣ образци. М ежду тѣхъ бѣше и ржкописиия 
докладъ за екзекуцията на Мария Стюартъ. Невол
но се запитахъ, какво всжщность бѣ станало тогава? 
Бѣш е ли тя наистина съучастница въ убийството 
на втерчя й съпругъ или нс ? Понеже за вечерьта нѣ- 
махъ никакво четиво, купихъ една книга върху нея. 
Бѣше нѣкакъвъ химнъ, койго я защищаваше като 
светица, плитка и глупава книга. Съ моето неизцѣ- 
римо любопитство купихъ на следния день друга 
книга, която твърдѣш е тъкмо противното. Случаятъ 
почна да ме интересува. Попитахъ за нѣкоя сигурна 
книга. Никой не можй да ми посочи такава, и така,
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търсейки и уведомявайки се, попаднахъ въ сравне
ния и почнахъ, безъ самъ да знамъ какъ, книга 
върху Мария Стюартъ, която ме задърж а цѣли 
седмици въ библиотеката. Когато въ началото на 
1934 г. заминахъ пакъ за Австрия, бѣхъ  решенъ 
да се върна отново въЛ ондонъ, който ми бѣ стан алъ  
милъ, и да завърш а тамъ на спокойствие тая книга.

Нуждни ми бѣха само два-три дена въ Австрия, 
за да видя, какъ въ течение на тия малко месеци 
положението се бѣш е влошило. Д а  дойдеш ъ отъ 
тихата, сигурна атмосфера на Англия въ тая Ав
стрия, разтърсвана отъ  трески и борби, бѣше все едно 
като да излѣзеш ъ презъ единъ горещъ юлски 
дсиь отъ  нѣкоя прохладна стая изведнажъ на наже
ж ената улица. Нациоиалсоциалистическиятъ натискъ 
започна постепенно да разстройва нервитѣ на кле- 
рикалнитѣ и буржоазни срѣди, все по-тежко чув 
ствуваха тѣ  стопанския юмрукъ, субверсивния на
тискъ на нетърпеливата Германия. Правителството 
на Д олф усъ, което искаше да задържи Австрия не
зависима и да я запази отъ Хитлеръ, търсѣш е все 
по-отчаяно нѣкаква последна опора. Франция и Ан
глия бѣха много отдалечени и при това вжтрешно 
твърде равнодушни, Чехословакия още много из
пълнена съ  старата неприязънь и съперничество 
къмъ Виена — оставаше значи само Италия, коя
то тогава сс стремѣш е къмъ стопански и политиче
ски протекторатъ надъ Австрия, за да пази Ллпий- 
скитѣ проходи и Триестъ. За своята закрила М усо
лини наистина искаше теж ка цена. Австрия трѣб
ваше да унищожи, съгласно фашисткитѣ тенден
ции, парламента, а заедно съ  това и демокрацията. 
Това не бѣше възможно безъ  отстраняването на со
циалдемократическата партия, най-силната и най д о 
бре организираната въ Австрия. За да се смаже тя, 
нѣмаше другъ пжть, освенъ бруталното насилие.

За тая терористична акция вече прсдшестве-
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никътъ па Д олф усъ, Игнацъ Зайпелъ, бѣш е съз- 
далъ една организация, така наречения „Хаймверъ“. 
Вьншно погледната, тя представляваше най мизер
ното нѣшо, което човѣкъ може да си представи: 
малки, провинциални адвокати, уволнени офицери, 
тъмни същ ествувания, безработни инженери, всѣки 
отъ  тѣ хъ  нѣкаква разочарована посрѣдственость, 
и единъ другъ се мразѣха крайно. Най после намѣ- 
риха въ лицето на младия князъ Щ архембергъ единъ 
така нареченъ водачъ, който нѣкога бѣ седѣлъ  въ 
краката на Хитлеръ и бѣ крещ ѣлъ противъ демо
крацията и републиката, а сега обикаляше съ  своитѣ 
наемни войници като антагонистъ на Хитлеръ и 
обещаваше, че „глави ще се тъ р кал ятъ “. Това, кое
то искаха хората на Хаймвера, не е съвсемъ ясно. 
Всъщ ность, тая организация нѣмаше друга цель, 
освенъ да стигне по нѣкакъвъ начинъ до яслитѣ, и 
цѣлата й сила бѣш е ю мрукътъ на Мусолини, който 
я тласкаше напредъ. Тия уж ъ патриотични австрий
ци не забелязваха, че рѣж атъ  клона, на който се- 
датъ, съ  доставенитѣ отъ Италия ножове.

Социалдемократическата партия разбра по-доб
ре, к ъ д е  се крие опасностьта. Тя всъщ ность нѣмаше 
защо да се бои отъ откритата борба. Имаше свое
то оръж ие и можеше съ една обща стачка да па
рализира всички желѣзници, водни инсталации и 
електрически заводи. Обаче тя знаеше съ щ о, че 
Хчтлеръ само чака за такава една „червена рево
люция“, за да има поводъ да нахлуе като „спаси- 
тел ь“ въ Австрия. Така, тя помисли, че е по добре 
да пожертвува голѣма часть отъ  правата си и дори 
парламента, за да дойде до нѣкакъвъ приемливъ 
компромисъ. Всички разумни се застъпваха за та
кова едно споразумение предвидъ на притѣсне- 
ното положение, въ което се намираше Австрия въ 
заплашителната сѣнка на хитлеризма. Дори Д ол
фусъ, единъ честолюбивъ, гъвкавъ, обаче съвсемъ 
реалистиченъ човѣкъ, изглеждаше наклоненъ къмъ
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такова обелйнение. Обаче млядиятъ Щ архембергь и 
неговиятъ ортакъ, майоръ Фай, който игра при убий
ството на Д олф усъ странна роля, искаха Ш уцбун- 
д ъ тъ  да предаде оржжието си, и да се унищожи 
всѣка следа на демократична и гражданска свобода. 
На това искане се протпвѣха социалдемократитѣ, 
закани се размѣняха отсамъ и оттатъ къ  двата 
лагера Чувствуваш е се, че решението леживъ в ъ з
духа, и предвидъ на общата натегнатость си спом- 
няхъ изпълненъ съ предчувствия думитѣ на Шек- 
спиръ: „Такова мрачио небе не се прояснява безъ 
буря.“

Останахъ само нѣколко дена въ Залцбургъ и 
продълж ихъ за Виена. И тъкмо въ тия февруарски 
дни избухна бурята. Хаймвера нападна дома на ра- 
ботиичеството въ Линцъ, за да имъ вземе предно- 
лаганитѣ тамъ припаси отъ оржжие. Работницитѣ 
отвърнаха съ генерална стачка, Д олф усъ на свой 
редъ съ заповѣдь, да се смаже тая изкуствено на
ложена „революция* съ  оржжие. Така, редовната 
войска потегли съ  картечници и топове срещ у ра- 
ботничсскитѣ к а ш и  въ Виена. Три дена войната се 
води ожесточено отъ кжща на кж гца; за после- 
денъ п а т ь  преди Испания демокрацията въ Е в
ропа се бранѣше противъ фашизма. Три депа 
устояваха работницитѣ, преди да ги срази техниче
ското надмощие.

Азъ бѣхъ презъ тия три дни въ Виена и сле
дователно свидетель на тая борба и на самоубий
ството на австрийската сам остоятелност. Но поне
ж е искамъ да бжда честенъ свидетель, трѣбва най- 
напредъ да призная единъ фактъ, който изглежда 
като парадоксъ, именно, че отъ  цѣлата тая револю
ция пе видѣхъ нищо. Който е решилъ да даде една 
но в ъ зм о ж н о ст  честна и нагледна картина на свое
то време, трѣбва да има куража да разочарова 
романтичнитѣ представи. Нищо не ми изглежда по-
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характерно за техниката и особеностьта на модер- 
нитѣ революции отъ  това, чс тѣ  сс извърш ватъ 
всрѣдъ огромното пространство на голѣмитѣ градо
ве само на съвсемъ малко мѣста и оставатъ поради 
това за повечето жители съвсемъ невидими. Колко
то странио и да изглеж да: бѣхъ презъ тия истори
чески февруарски дни въ Виена и не видѣхъ нищо 
отъ реглаващитѣ събития, които се извършиха тамъ, 
и не знаехъ нищо, нито най малкото за тѣхъ, дока
то се извършваха. Стреля се съ  орждия, кжщи се 
превземаха, стотици трупове се отнасяха — не ви
дѣхъ  нито единъ. Всѣки четецъ на вестникъ въ 
Ню-Иоркъ, Лондонъ или Парижъ знаеше по-добре 
това, което ставаше, отколкото ние, привиднитѣ 
свидетели. И по-късио намнрахъ много и много пж
ти подвърждение на тоя странеиъ феиоменъ, че въ 
наше време на разстояние отъ  десеть улици по-мал
ко се знае за решителнитѣ събития, отколкото на 
хиляди километри далечъ. Когато, нѣколко месеци 
но късно, Д олф усъ бѣ убитъ по обѣдъ въ Виена, 
въ петь и половина часа следъ обѣдъ видѣхъ по 
лондонскитѣ улици плакатитѣ съ  новината. Опитахъ 
се веднага да телефонирамъ въ Виена; за моя из
ненада, веднага получихъ връзка и узнахъ за мое 
още по-голѣмо очудване, че въ Виена на разстояние 
отъ  петь улици отъ външното министерство знантъ 
много по-малко, отколкото на всѣки ж гълъ  въ Лон
донъ. О тъ моята виенска революционна проживе 
лица мога следователно да представя само отрица
телното: колко малко отъ събитията, които промѣ- 
нятъ лицето на свѣта и неговия собственъ животъ, 
вижда съвременикътъ, ако случайно не стои иа 
решаващото мѣсто. Всичко, което преживѣхъ, бѣше, 
че имахъ назначена среща въ едно кафене съ  ре- 
жисьорката на балета на виенската опера М аргари
та Валманъ. Трхгнахъ пешъ за кафенето п исках ь 
да прекося Риигшрасе. Изиедиажъ насреща ми се 
появиха нѣколко луши въ стари, случайно събрани
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униформи съ пушки и мс попитаха н акъде оти- 
вамъ. Когато имъ заявихъ, че отивамъ въ кафене 
И , пуснахз мс спокойно. Не знаехъ, нито защ о извед* 
нажъ има по улицитѣ такива стражи, нито какво 
искатъ собствено. Всъгцность тогава вече се 
стреляш е ожесточено по нѣколко улици въ пред
градията, обаче въ центъра на града никой и не 
подозираше. Едва когато се върнахъ вечерьта въ 
хотела си и поискахъ да платя смѣтката, понеже 
имахъ намѣревие на следната сутринь да замина 
обратно, портиерътъ мн каза, че се бои, че това 
не ще б ъ д е  възможно, тъй като влаковетѣ не вър- 
вѣли. Имало ж елѣзопътна стачка, а освенъ това, 
нѣщо ставало въ преградията.

На следния день вестнвцитѣ дадоха доста не
ясни съобщения за нѣкакво възстание на социалде- 
мократитѣ, което обаче било потушено. Всъщ ность, 
борбата на тоя день достигна пълната си сила и 
правителството реши да постави въ действие следъ 
кяртечницитѣ и оръдия. Но и тѣхъ  не чухъ. Д а 
бѣш е цѣла Австрия окупирана отъ  социалиститѣ, 
нзционалсоциалиститѣ или комуниститѣ, щ ѣхъ да 
знамъ това толкова малко, колкото и хората въ Мюн- 
хенъ, когато на сутриньта се събудиха и едва отъ 
мюнхенскитѣ утринни вестници научиха, че градътъ  
имъ е въ р ъ ц етѣ  на Хитлеръ. Въ вътреш ния к р ъ гъ  
на града всичко вървѣш е съ щ о тъй спокойно и ре
довно, както всѣкога, докато въ предградията буш у
ваше борбата, а ние глупаво вѣрвахме иа сфициал- 
нитѣ съобщения, че всичко е вече угладено и свър
шено. Въ нацноналната библиотека, дето имахъ да 
провѣря нѣщо, студентитѣ седѣха и четѣха и учеха, 
както всѣкога, всички магазини бѣха отворени, хо
рата съвсемъ не възбудени. Едва на третия день, 
когато всичко се свърши, узнахме на части истината. 
Едва почнаха да вървятъ влаковетѣ на четвъртия 
день, замииахъ за Ззлцбургъ, дето трима познати, 
които срещнахъ на улицата, веднага ме отрупаха



4,4 СВѢТЪТЪ ОТЪ ВЧЕРА

съ въпроси, какво всжщность било станало въ Виена. 
А азъ, който бѣхъ „очевидеца,“ на революцията, 
трѣбваше да имъ призная честно: „Не знамъ. Най- 
добре, купете нѣкой чуждестраненъ вестникъ.“

По нѣкакво странно съвпадение, на следния день 
настжпи, въ връзка съ  тия събития, едно решение 
въ моя собственъ животъ. Следъ обѣдъ бѣхъ се 
върналъ въ кжщи отъ Виена, намѣрихъ купове ко
ректури и писма и работихъ до късно презъ нощьта, 
за да уредя всички закъснения. На следната утринь, 
още лежахъ въ легло, нашиятъ добъръ старъ слуга, 
който никога не ме будѣше, освенъ ако изрично 
опредѣля нѣкой часъ, дойде съ уплашено лице. Д а 
съм ъ слѣзелъ, дошли нѣкакви господа отъ поли
цията и искали да говорятъ съ  мене. Азъ бѣхъ малко 
очуденъ, облѣкохъ домашна дреха и слѣзохъ долу. 
Тамъ стояха четирма полицаи въ цивилно облѣкло, 
които ми заявиха, че иматъ заповѣдь да претърсятъ 
кжщата ; да съм ъ предадѣлъ веднага всички оржжия 
на републиканския Ш уцбундъ, които били скрити 
въ кжщата.

Трѣбва да призная, че въ първия моментъ бѣхъ  
много смаянъ, зп да отговоря нѣщо. Оржжие на ре
публиканския Ш уцбундъ въ кжщ ата ми? Работата 
бѣш е премного глупава. Никога не съм ъ принадле- 
ж алъ към ъ нѣкаква партия, нито съмъ се интере- 
сувалъ отъ политика. Нѣколко месеца липсвахъ отъ 
Залцбургъ, а освенъ това, най-смѣшното нѣщо на 
свѣта би било, да се прави складъ на оржжие тъкмо 
въ тази кжщ з, кеято лежи вънъ отъ  града на една 
височина, тъй че всѣки, който носи нѣкакво оржжие 
или пушка, може да бжде съгледанъ по пжтя. От- 
говорихъ затова само съ  едно хладно: „Моля, про- 
вѣрете.“ Четирмата детективи тръгнаха презъ кж 
щата, отвориха нѣколко долапа, почукаха тукъ-там ъ 
по стенитѣ, но по небрежния начшгь, по който въ р 
шеха това, ми стана веднага ясно, че тоя прегледъ
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се върши само по форма и че никой отъ тѣхъ не 
вѣрва сериозно въ нѣкакъвъ оржжеенъ складъ въ 
тая кжща. Следъ половинъ часъ тѣ  обявиха пре
гледа за свърш енъ и си отидоха.

Защ о тоя фарсъ тогава толкова ме ядоса, се 
нуждае за жалость отъ  една обяснителна истори
ческа забележка. Защ ото презъ последнитѣ десети- 
лѣтия Европа и свѣтътъ  сж почти забравили, какво 
свещено нѣщо бѣха по рано личното право и гра
жданската свобода. О тъ 1933 г. претърсвания, свое
волни арести, конфискации на имущества, прогон
вания отъ  домъ и страна, депортации и всѣка ми
слима форма на унижение бѣха станали почти съ в 
семъ естествени работи, едвали нѣкой отъ моитѣ 
европейски приятели не е претърпѣвалъ подобно 
нѣщо. Обаче тогава, въ началото на 1934 г., обискъ 
се смѣташ е въ Австрия за страшенъ афронтъ. Д а 
бжде избранъ за такъвъ  тъкмо човѣкъ, който като 
мене стои съвсемъ настрана отъ  всѣка политика и 
дори отъ години не бѣ упрзжнявалъ правото си на 
избиратель, трѣбва да има съвсемъ оеобена причина, 
и действително, това бѣш е типично австрийска ра
бота. Полнцейскиятъ префсктъ на Залцбургъ бѣш е 
принуденъ да вземе остри мѣрки противъ национал- 
социалиститѣ, които нощь следъ нощь безпокоеха 
населението съ бомби и експлозиви, и тоя надзоръ 
бѣш е значителна проява на куражъ, тъй  като още 
тогава партията прилагаше своята терористична тех
ника. Службитѣ всѣки день получаваха заплаши
телни писма, че ще плащ атъ единъ день, ако про- 
дълж аватъ да „преследватъ“ националсоциалиститѣ 
и действително — когато се отнасяше до отм ъ
щение, националсоциалиститѣ стопроцентово сдър
жаха думата си — най преданитѣ австрийски чи
новници още на първия день следъ Хитлеровото 
нахлуване бѣха отвлѣчени въ концентрационни ла
гери. Така бѣш е близка мисъльта, ла заявятъ  д е 
монстративно чрезъ едно претърсване у мене, че не
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се стъписватъ  предъ никого съ  подобни осигури
телни мѣрки. Азъ обаче почувствувахъ задъ  тоя 
самъ по себе си незначителснъ спизолъ, колко се 
риозно бѣ станало вече положението въ Австрпя, 
колко мощенъ натискътъ откъмъ Германия. О тъ 
онова служебно посещение насамъ, къщ ата^м и не 
ми се харесваше повече и нѣкакво чувство ми каз
ваше, че такива епизоди с ъ  само боязлива прелюгшя 
на по далеко стигащи вмѣшателства. На съ щ ата  ве- 
черь почнахъ да прибирамъ най важкитѣ си книжа, 
решенъ да живѣя завинаги въ чужбина, а това озна
чаваше повече отъ  раздѣла съ  домъ и страна, тъй 
като моето семейство бѣ привързано към ъ тая къ щ а 
като към ъ своя родина и обичаше страната. На мене 
обаче личната свобода бѣше най важното нѣщо на 
земята. Безъ да уведомя нѣкого отъ моитѣ прия
тели и познати за намѣрението си, ззминахъ следъ 
два дена обратно за Л ондонъ; първото нѣщо, което 
сторихъ тамъ, бѣ, да уведомя Залцбургскитѣ власти, 
че окончателно капущ амъ жилището си тамъ. Топа 
бѣше първата крачка, която ме отдѣли отъ  моята 
родина. Обаче отъ  ония дни вече въ Виеиа знаехъ, 
че Австрия е изгубена — само че още не подози- 
рахъ, колко губя съ  това.



АГОНИЯТА НА МИРА

Слънцето на Рнмъ залѣзе. 
Нашиятъ день се свърши.
Облаци, мракъ и беди илатъ, 
свършиха се дѣлата ни.

Ш е к с п и р ъ ,  Юлий  
Ц е з а р ъ

Както на времето Соренто за Горки, така и за 
мене Англия презъ първитѣ години не бѣше изгна
ние. Австрия продължаваш е да сжщ ествува и следъ 
оная тъй наречена „революция“ и скоро следъ това 
предприетия отъ националссциалиститѣ опитъ да 
завладѣятъ страната чрезъ превратъ и чрезъ убий
ството на Д олф усъ. Агонията на моята родина 
трѣбваш е ла трае още четири години. М ожехъ да 
се върна по всѣко време, не бѣхъ заточенъ, нито 
осжденъ. Още стоеха книгитѣ ми непокжтнати въ 
моята Залцбургска кжща, още притежавахъ австрий
ския си пасиортъ, още родината ми бѣш е м о я  ро
дина, още ме смѣтаха за неинъ гражданинъ, и то 
пълноправенъ, още не бѣ почнало онова страхотно 
състояние, непонятно за никого, който не го е пре- 
живѣлъ, онова състояние на безотечественость, чув
ството, че съ будни очи залиташ ъ въ празднота и 
знаешъ, че кж дето и да си стжпилъ, въ следния 
мигъ можешъ ла бж деш ъ пакъ тласнатъ назадъ. 
Но още бѣхъ  въ самото начало. Все пакъ, друго 
бѣше моето идване, когато въ края на февруарий 
1934 г. слѣзохъ на гара Виктория; другояче гле
даме единъ градъ, въ който сме решени да оста- 
нсмъ, ие като гоя, въ който влизаме като гости. 
Не знпехъ, колко време ще живѣя въ Лондонъ. 
Едно само ми бѣш е важ но: да стигна пакъ до
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моята собствена работа, да браня моята вътреш на 
и моята външна свобода. Понеже всѣко притежание 
вече означава обвързване, не взехъ къщ а, а наехъ 
само едноетажно жилище, достатъчно голѣмо, за 
да прибере въ два стенни долапа малкото книги, 
отъ които не искахъ да се лиша, и една писмена 
маса. Така, имахъ всъщ ность всичко, отъ  което се 
нуждае единъ умственъ работиикъ. За общуване 
нѣмаше, разбира се, мѣсто. Обаче предпочитахъ 
да живѣя въ най-тѣсни рамки, за да мога межлу 
това свободно да п ъ ту вам ъ : несъзнателно живо- 
т ъ т ь  ми вече бѣш е нагоденъ къмъ временното, а 
не къмъ постоянното.

На първата вечерь — вече се смрачаваше и 
очертанията на стенитѣ се губѣха въ сумрака — 
азъ  влѣзохъ въ мачкото жилище, което бѣше иай- 
после готово, и се стреснахъ. Защ ото въ тая се
кунда ми се стори, че влизамъ въ онова друго 
малко жилище, което приблизително преди триде- 
сеть години си бѣхъ наредилъ въ Виена. С ъщ о 
тъй малки бѣха стаитѣ, като единственъ поздравъ 
съ ш и тѣ  книги до стената и прехласнатитѣ очи иа 
Блоковия „Краль Д ж о н ъ “, който ме придружаваше 
навсѣкъде. Трѣбваше ми наистина една минута, за 
да се опомня, защ ото години и години не бѣхъ  си 
спомнялъ за онова първо жилище. Дали бѣш е нѣ- 
какъвъ  символъ, че моятъ животъ, все изпънатъ 
ктм ъ  далечината, сега се връща назадъ към ъ това, 
което е било, а азъ  самиятъ ставамъ своя соб
ствена сѣнка? Когато преди тридесеть години си 
избрахъ оная стая въ Виена, не бѣхъ още нищо 
създалъ, или поне нищо същ ествено; книгитѣ ми, 
името ми още не живѣеха въ моята страна. Сега 
— какво странно сходство! — тѣ  пакъ бѣха из
чезнали отъ там ъ ; каквото пишехъ, оставаш е неиз
вестно за Германия. Приятелитѣ бѣха далечъ, ста- 
риятъ кр ъ ж сц ъ  р азр у ш ет., къ щ ата  съ  нейнитѣ 
сбирки, книги и картини изгубена; точно както то 
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гава, бѣхъ  пакъ окржженъ отъ чужди. Всичко, кое
то между това бѣхъ  опиталъ, сторилъ, научилъ, 
преживѣлъ, изглеждаш е като пометено; слсдъ пет
десетата си година стояхъ пакъ предъ едно начало, 
бѣхъ  пакъ студентътъ , който седѣш е предъ пи
смената си маса и сутринь препускаше към ъ би
блиотеката — само че не вече тъй вѣрую щ ъ, не 
тъй  въодушевенъ, а съ  слабъ сребристъ блѣ съкъ  
по косата и съ  лекъ здрачъ отъ обезсърдченость 
надъ изморената душа.

Д а разказвамъ много за ония години въ Ан
глия, отъ  1934 до 1940, сс калебая, понеже се при- 
ближанамъ до нашето време и ние всички го пре- 
живѣхме почти еднакво, съ  сжщото шибано отъ 
вестници и радио безпокойство, сж щ итѣ надежди и 
сж щ итѣ нужди. Ние всички мислимъ днесъ съ  мал
ко гордость за неговата политическа заслѣпеность, 
и съ уж асъ за това, кж де ни заведе тя ; който би 
искалъ да обяснява, би трѣбвало да обвинява, а 
кой отъ  насъ би ималъ право на това ? И п осле: 
ж ивотътъ ми въ Англия бѣ крайно уединенъ. Кол
кото и да съзнавахъ, че е глупаво, дето не мога 
да надвия една така излишна въздръж ка, живѣхъ 
презъ всичкитѣ тия години на полуизгнание и из
гнание изключеиъ отъ всѣко откровено общуване 
поради мисъльта, че въ чужда страна не бива да 
участвувамъ въ разговори, при които сс спори въ р 
ху времето. Въ Австрия не можахъ нищо да сторя 
противъ безумието на ржководнитѣ кржгове, какъ 
да се реша гукъ дето, като гостъ на тоя добъръ 
островъ, днесъ знаехъ добре, че, ако посоча на опа- 
сностьта, която застрашава свѣта, би могло да се 
схване като лично заинтересувано мнение ? Понѣ- 
кога наистина бѣ тежко, да стискаш ъ устни предъ 
очевиднитѣ грѣшки. Бодно бѣ, да гледашъ, какъ 
точно най висшата добродетель на англичанитѣ, 
:< t ' i  д н л н о с т ь ,  тѣхната честна воля да вѣрватъ
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безъ  доказателства на всѣки единъ, се злоупогрѣ- 
бява отъ една образцово инсценирана пропаганда. 
Вее повтаряха, че Хитлеръ иска само да присъеди
ни нѣмцитѣ отъ  граничнитѣ области, щ ѣлъ да сс 
задоволи съ  това и за благодарность щ ѣлъ да из
корени болш евизма; тая примамка действузаше 
чудесно. Хитлеръ трѣбваше само да спомене д у 
мата „миръ* въ нѣкоя речь и ликувайки, вестници- 
тѣ  забравяха всичко сторено и не питаха повече, 
защо всжщность се въоржжава Германия тъй бѣсно. 
Туристи, които се връщаха отъ  Берлинъ, дето гри
жливо ги бѣха развеждали и ласкали, хаалѣха реда 
и новия господарь; постепенно, въ Англия почнаха 
тихичко да оправдаватъ „исканията“ на една вели
ка Германия, никой нс разбираше, че Австрия е ка- 
м ъкътъ  въ стената и че Европа ще рухне, щомъ 
той бжде убитъ. Азъ обаче схванахъ наивностьта, 
лековѣрието, съ  което англичанитѣ и ржководнитѣ 
между тѣхъ  се оставятъ да бж датъ  заблудени, 
схващ ахъ това съ  пламналитѣ очи на човѣкъ, който 
отблизо бѣ видѣлъ лицата на S-S частитѣ и ги бѣ 
чулъ да пѣ ятъ : „Днесъ ни принадлежи Германия, 
утре цѣлиятъ свѣтъ." Колкото по се изостряше 
политическото напрежение, толкова повече се дър- 
пахъ огъ  разговри и отъ  всѣка публична акция. 
Англия е единствената страна въ стария свѣтъ, дето 
нс съм ъ печаталъ нито една статия на актуални 
въпроси, дето никога нс съм ъ участвувалъ въ п у б 
лични прения; живѣхъ тамъ въ моето малко жили
ще по-анонимно, отколкото като студентъ преди 
тридссеть години въ Виена. Така, нѣмамъ право да 
рисувамъ Англия като значимъ свидетель, още по
вече, че по късно трѣбваше да си призная, че преди 
войната не съмъ познавалъ истинско най-дълбоката 
сила на Англия, затворена сама въ себе си и раз
криваща се само въ часа на крайна оп асн о ст .

И огъ  писагелитѣ малцина виждахъ. Тъкмо 
двамата, съ  които се чувствувахъ по-близъкъ‘
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Д ж онъ Орингуотеръ и Хюгъ Уалполъ смъртьта 
грабна преждевременс, а по младитѣ не срещ ахъ 
често, гьй  като поради онова чувство иа несигур
н о с т ,  което ме гяетѣш с като „чужденсцъ“, отбѣг- 
вахъ клубове, вечери и всички публични срещи Все 
пакъ имахъ единъ п л т ь  незабравимата наслада да 
видя въ едно публично прение дветѣ най значителни 
глави, Бернардъ Ш оу и X. Дж. Уелсъ. Бѣше при 
едипъ обѣдъ у Шоу, когато почна тоя подземно 
преговаренъ, но външно рицарски и блсстящ ъ споръ. 
Азъ се намирахъ въ  отчасти привлѣкателното, от
части млчителио положение ка човѣкъ, който не 
знае предварително, какво всжщность е възбудило 
подземното напрежение, което се чувствуваше у 
двамата патриарси, но вече по начина, както сс 
поздравиха, съ  интим ност, леко примѣссна съ  иро
ния, се забеляза, че между тѣ хъ  трѣбва да е сж- 
ствувало различие въ мненията, което малко преди 
това трѣбва да е било изгладено или сега трѣбва
ше да се изглади. Тия две голѣми фигури, всѣка 
слава за Англия, преди половинъ вѣкъ се бѣха бо
рили рамо до рамо за тогава ещ е младия социа- 
лизъмъ. О тъ  тогава насамъ тѣ  се бѣха развили все 
по различно, всѣки споредъ своята твърде опредѣ- 
лена личиость, Уелсъ гюстоянствувайки въ своя 
активенъ идеализъмъ, изграждайки неуморно своето 
видение за бждещ ето на човѣчеството, Шоу, напро- 
тивь, разглеждайки все повече бждещето, както и 
настоящето, скептично иронично, провѣрявайки така 
играта на своята мисъль. И въ своята гѣлесна външ 
н о с т  тѣ  съ  годинитѣ се бѣха оформили все по
вече като противоположности. Ш оу, невѣрсятно све- 
ж иятъ осемдссетгодишснъ, който хрупаше само орѣхи 
и плодове, високъ, сухъ, постоянно въ напрежение,, 
все съ остра усмивка по леко приказчивитѣ устни, 
по влюбенъ въ своитѣ парадокси отъ е с Ѣ к о г д , Уелсъ, 
ж и зн ерад остн и ят седемдесетгодиш енъ, дребеиъ, 
червенобузъ, по-разположень отъ по-рано, по неумо



432 СВЪТЪТЪ ОТЪ ВЧЕРА

лимо сериозенъ задъ случайната си весслость Шоу, 
ослѣпителенъ въ своята агресивность, бързо и лов
ко смѣнявайки прицелнитѣ точки на удара, другиятъ 
въ тактически силна отбрана, непоколебимъ,както бива 
всѣкога вѣрую щ иятъ и убедениятъ. Имахъ веднага 
впечатлението, че Уелсъ не бѣше дош елъ само за 
приятелски разговоръ презъ време на единъ обѣдъ, 
а за единъ видъ принципално обяснение. И тъкмо 
защ ото не бѣхъ уведоменъ за скрититѣ причини 
на мисловния конфликтъ, чувствувахъ толкова по- 
силно атмосферичното. Въ всѣки жестъ, всѣки 
погледъ, всѣка дума на двамата блѣсваше буйна, 
но и доста сериозна ж аж да за борба; двамата при
личаха на борци, които опитватъ съ  малко удари 
собствената си с р ъ ч н о с т , преди да се заловятъ 
сериозно за борба. Ш оу притежаваше по голѣмата 
скорость на интелекта. П одъ гъсти тѣ  му вежди все 
свѣтваше, когато парираше или даваше отговоръ, не
говитѣ остроумия и игрюеловия, които бѣ усъвършен- 
ствувалъ към ъ ш естдесетата си година до несрав- 
нена виртуозность, се повишаваха до нѣкакъвъ 
видъ необуздана дързость; неговата бѣла кичеста 
брада потреперваше отвреме-навреме отъ свирепъ, 
тихъ см ѣхъ; наклонявайки главата си малко на
криво, той сякаш ъ следѣш е съ  погледъ стрелата 
си, дали е улучила. Уелсъ съ  своитѣ розови бу- 
зички и съ  спокойнитѣ закрити очи имаше повече 
острота и прямота; и неговиятъ р азсъ д ъ къ  рабо- 
тѣш е необикновено бързо, но той не правѣше та 
кива преливащи се заобикалки, и по предпочиташе 
да удари направо съ  лека естественость. Вьрвѣш с 
тъй остро и тъй бързо свѣткайки насамъ ната- 
тъ къ  — ударъ и контра ударъ, — все като на 
шега, че непосветениятъ не можеше да се начуди 
на играта на остриетата, на блѣсъка и отбиването 
на ударитѣ. Обаче задъ тоя бръзъ  диалогъ, воденъ 
постоянно върху най високо равнище, имаше нѣкаква 
духовна ожесточеность, която по английски начинъ



АГОНИЯТА НА МИРА 433

се дисциплинираше благородно въ диалектично най- 
урбанни форми. Това, което правѣше спора особено 
интересенъ, бѣ  сериозностьта, острото противопо
ставяне на два полярни характера, което привидно 
пламваше само отъ фактитѣ, всжщность обаче 
бѣ неизмѣнно опредѣлено въ причини, конто ми 
бѣха непознати. Въ всѣки случай, видѣхъ двамата 
най добри мжже на Англия въ единъ отъ  тѣхнитѣ 
най-добри моменти, и продължението на тая поле
мика, която се изнесе въ печатна форма презъ след- 
нитѣ седмици въ едно списание, не ми достави нито 
стотна часть отъ  насладата, изпитана при тоя тсм- 
пераментенъ диалогъ, понеже задъ  абстрактнитѣ 
аргументи вече не се виждаше живия човѣкъ. Рѣд- 
ко нѣкога се бѣхъ  наслаждавалъ на такова зре
лище, при което два духа фосфорисцираха, търкайки 
се единъ о д р у гъ ; никога по рано или по-късно и 
въ никаква комедия не бѣхъ виж далъ да се упра
жнява изкуството на диалога тъй виртуозно, както 
при тоя поводъ, когато то се извършваше безъ 
намѣрение, безъ  театралность и въ най благородни- 
тѣ  форми.

Обаче само пространствено и не съ  цѣлата си 
душ а живѣехъ презъ ония години въ Англия. Т ък
мо грижата за Европа, тая грижа, която болезнено 
гнетѣше нашитѣ нерви, ме караше презъ годинитѣ 
между Хитлеровото идване на власть и избухването 
на втората свѣтовна война да пжтувамъ много, два 
пжти дори презъ океана. Може би ме тласкаш е 
предчувствие, че човѣкъ трѣбва да натрупа, докато 
ещ е свѣ тътъ  стои откритъ и кораби могатъ мирно 
да минаватъ своя пжть по моретата, впечатления и 
опитность за по-тъмни времена, колкото може да 
обгърне съ р д ц сто ; може би и мисъльта, чс докато 
нашиятъ свѣ тъ  се руши чрезъ недовѣрие и раз- 
доръ, другъ едииъ се строи, може би дори, едно

28
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още съвсемъ мъгляво предчувствие, че нашето и 
дори моето лично бждеще лежи отвж дъ Езропа. 
Едно пжтуване за сказки презъ Съединенитѣ Щ ати 
ми представяш е съвърш енъ случай, да видя тая 
велика страна въ цѣлото нейно разнообразие и 
вжтрешна сплотеность отъ  изтокъ къмъ западъ, 
отъ  северъ към ъ югъ. Но още по силно бѣше, мо
же би, впечатлението отъ Южна Америка, кж дето 
отидохъ, приемайки една покана за конгреса на 
П ен-клуба; защ ото никога не ми се бѣ струвало 
по важно, отколкото въ онзи моментъ, да се под
крепи духовната солидзрность надъ страни и езици.

Последнитѣ часове въ Европа преди това за
минаване ми дадоха още едно сериозно предупре
ждение за пжть. Въ онова лѣто въ 1936 г. бѣ  по
чнала испанската гражданска война, която, гледана 
повръхностио, бѣш е само вжтреш еиъ раздоръ на тая 
прекрасна и трагична земя, всжщиость обаче пред
ставляваш е подготвителната маневра за бж.дещето 
стълкновение на дветѣ идеологични групи на сили. 
О тъ С аутемтонъ тръгнехъ съ  английски параходъ 
и мислѣхъ, че той ще избѣгне иначе приетата стан
ция Виго, яя да се отклони отъ военната зона. За 
моя изненада обаче, влѣзохме въ пристанището, 
дори се разреши на насъ пжтницитѣ да слѣзсмъ 
за нѣколко часа на брѣга. Виго се намираше тогава 
въ рж цетѣ иа франковитѣ хора и лежеше настрана 
отъ  сжщинския боенъ театъръ. При все това, мо- 
ж ахъ да видя въ тия нѣколко часа нѣкой работи, 
които даваха оправданъ поводъ за тежки мисли. 
Предъ общината, на която се вѣсш е знаме на Фран
ко, стояха, водени повечето отъ  свещеници, млади 
момчета въ селски дрехи, навѣрно докарали отъ 
близкитѣ села. Въ първия моментъ не разбрахъ, 
какво ще правятъ съ тѣхъ. Работници ли бѣха, 
които събираха за нѣкаква наложителна служ ба? 
Безработни ли, които тукъ  щ ѣха да бж датъ  на
хранени? Но сдсдъ четвърть часъ видѣхъ, че сж-
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щитѣ момчета излизатъ преобразени отъ общината. 
Бѣха облѣчени съ  съвсемъ нови униформи и имаха 
пушки и щ икове; подъ надзора на офицери, нато
вариха ги на съ щ о  съвсемъ нови, лъскави автомо
били и ги откараха бързо презъ улицитѣ напънъ 
отъ града. К ъде бѣхъ видѣлъ вече това? Въ И та
лия най напредъ, а после въ Германия. И тамъ тия 
безукорни нови униформи, новитѣ автомобили и 
картечници. И пакъ се запитахъ: Кой доставя, кой 
плаща тия нови униформи, кой организира тия мла
ди, бедни момци, кой ги тласка срещ у съ щ еству
ващата власть, срещ у избрания парламента, срешу 
собственото имъ законно народно представителство ? 
Държавното съкровище се намираше, както знаехъ, 
въ ръц етѣ  на законното правителство, съ щ о  и оръ- 
жейнитѣ складове. Тия автомобили, тия оръж ия 
трѣбва, значи, да с ъ  доставени отъ чужбина и бѣха 
навѣрно пренесени отъ близката Португалия презъ 
границата. Но кой ги бѣ дсставилъ и платилъ? 
Имаше нѣкаква нова си л а ,'ко ято  иска да дойде на 
власть, съ щ ата  сила, която и тукъ  и тамъ работи, 
която обича насилието, нуждае се отъ насилие и 
за която всички намъ скъпи идеи, миръ, хумзи- 
ность, примиримость, с ъ  нѣкакви антикварни сла
бости В ь нейнитѣ бюра и концерни се криеха тайн
ствени групи, които цинично си служеха съ  наив
ния идеализъмъ на младежьта за своитѣ дѣла и 
своята воля за власть. Волята къмъ насилие искаше 
да докара старото варварство на войната въ Е в
ропа чрезъ нова, по фина техника. Едно единствено 
оптическо сѣтивно впечатление има повече власть 
надъ душ ата отъ  хиляди статии изъ вестници и 
брошури. И като видѣхъ тия млади, невинни мом
чета, въоръж ени отъ тайнствени разпоредители съ 
оръж ие, което щѣха да насочатъ противъ съ щ о  
тъй невинни момчета отъ  тѣхното собствено оте
чество, обхвана ме предчувствие за това, което 
предстоеше и иа насъ и на Европа. Когато пара
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ходътъ  следъ нѣколко часа престой пакъ потегли, 
азъ  бързо слѣзохъ въ кабината си. Болѣше мс да 
хвърля още единъ погледъ на тая хубава страна, 
която бѣ отдадена отъ чужда р ъ к а  на страхотно 
опустош ение; обречена на смърть ми се стори Ев
ропа чрезъ собственото си безумие, Европа, нашата 
света родина, люлката и партенона на нашата за 
падна цивилизация.

Толкова по-приятна ни се представи после 
гледката на Аржентина. Това бѣше пакъ Испания, 
нейната стара култура, пазена и съхранена въ една 
нова, по-широка земя, още не наторена съ  крьвь, 
още не отровена съ  омраза. Тукъ имаше изобилие 
отъ  храни, богатство и излиш ъкъ, безкрайно про
странство и съ това бъдещ а храна. Нѣкакво неиз- 
мѣримо чувство на щастие и единъ видъ ново упо- 
вание ме обладаха. Не бѣха ли отъ  хиляди години 
насамъ странствували културитѣ отъ  една страна 
къмъ друга, не бѣха ли всѣкога спасявани семе
ната, когато дървото бѣ падало плячка на брадвата, 
не се ли спасяваше така новиятъ цвѣтъ, новиятъ 
плодъ ? Каквото бѣха създали поколѣния предъ 
насъ и около насъ, то нали никога не щ ѣш е да се 
изгуби изцѣло? Трѣбва само да се научимъ да ми- 
слимъ въ голѣми размѣри, да смѣтаме съ  по-ши
роки мѣрки за време. Трѣбва, казахъ си азъ, да 
не мислимъ само европейски, но и надъ Европа, да 
не се погребваме въ едно умиращо минало, а да 
участвуваме въ нейното възраждане. Защ ото по 
сърдечностьта, съ която цѣлото население на тоя 
милионенъ градъ взе участие въ нашия конгресъ, 
познахъ, че тукъ  не сме чужди, и че ту къ  живѣе, 
важи и действува вѣрата въ духовната едииность, 
вѣра, на която бѣхме посветили най доброто отъ  
живота си. Виждахме, че въ времето иа новитѣ 
скорости и океанътъ вече нс дѣли. Тукъ се поста
вяше нова задача вмѣсто стар ата : да се изгради 
общностьта, за к о я т о  бѣхме блѣнували, въ по-ши-
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рокъ размѣръ и въ по смѣли връзки. Ако съ  онзи 
последенъ погледъ към ъ идващата война бѣ хъ  из- 
губилъ Европа, то подъ Южния К ръстъ започнахъ 
пакъ да се надѣвамъ и д а  вѣрвамъ.

Сжщо тъй снлно впечатление и не по-малко 
обещание ми бѣш е Бразилия, тая земя, надарена раз
точително отъ  природата съ  най-хубавия градъ па 
свѣта, тая страна, чието грамадно пространство и 
днесъ още не могатъ да пребродятъ желѣзницитѣ 
и пжтищата, едвали само аеропланитѣ. Т укъ минало
то бѣше по-грижливо запазено, отколкото въ Европа, 
тукъ загрубяването, което докара съ себе си пър
вата свѣтовна война, ощ е не бѣш е проникнало въ 
нравитѣ, въ духа на нацията. По мирно живѣеха тукъ  
хората, по учтиви, не тъй враждебни както у насъ 
бѣха сношенията, дори и между различнитѣ раси. 
Т укъ  човѣкъ не се дѣлѣш е отъ човѣка чрезъ аб
сурдни теории за кръвь, потекло и племе, тукъ  всички 
можеха да ж ивѣятъ още мирно — чувствувахме 
това — тукъ  имаше ширь, за чиито бедни кжсчета 
се борѣха държ авигѣ въ Европа, въ безмѣрно бо
гатство лежеш е бждещ ето готово. Т укъ земята още 
чакаше човѣка. да я използува и изпълни съ  своето 
присжтствие. Това, което Европа бѣш е създала като 
цивилизация, тукъ  се бѣ продължило и развило въ 
нови и други форми по величавъ начинъ. Съ очи, 
ощастливени отъ хилядоликата красота на тая нова 
природа, хвърлихъ погледъ въ бждещ ето.

Но да пжтуваш ъ и дори да пжтуваш ъ далечъ 
подъ други звезди и въ нови свѣтове, не значи да 
убѣгнеш ъ Европа и грижата за Европа. Почти злобно 
отмъщение на природата спрямо човѣка изглежда, 
че всички придобивки на техниката, благодарение на 
които той е събралъ въ рж цетѣ си най-таилстве- 
нитѣ отъ  нейнитѣ сили, сжщевремено му разстрой- 
ватъ душата. Техниката не е докарала по-тежко 
проклятие надъ насъ отъ  това, че ни прѣчи, поне
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за мигъ да отбѣгнемъ отъ  настоящето. По раншни 
поколѣния можеха въ времена на катастрофи да 
избѣгатъ въ самотность и отстраненость, на насъ 
обаче е съдено, да знаемъ и да чувствуваме всичко 
лошо, което става по нашето земно кълбо, още въ 
същ ия часъ и секунда. И колкото далечъ и да се 
отстранявахъ отъ Европа, нейната съ д б а  вървѣш е 
съ мене. Пристигайки ноще въ Пернамбуко, съ  Южния 
К ръстъ надъ главата си, а по улицитѣ тъмнокожи 
люде около мене, видѣхъ разлепена новината за 
бомбардировката на Барцелона и застрелването на 
единъ испански приятель, съ когото преди нѣколко 
месеца бѣхъ прекаралъ задружно хубави часове. Въ 
Тексасъ, между Х ъстоиъ и другъ единъ петроленъ 
градъ чухъ изведнажъ, летейки съ  експреса, нѣкой 
да крещи буйно и да бѣснѣе понѣ м ски : единъ отъ 
пътницитѣ бѣ поставилъ, безъ да подозира нѣщо, 
радиото на влака на вълната Германия, и така азъ  
трѣбваше, пътувайки презъ Тексаската равнина, да 
слуш амъ една подстрекателска речь на Хитлеръ. 11с 
можеше да се побѣгие никъде, нито дене, нито 
нощ е; все трѣбваш е да мисля съ  мъчителна грижа 
за Европа, а всрѣдъ Европа все за Австрия. Може 
би изглежда като дребнавъ патриотизъмъ, дето ме 
занимаваше всрѣдъ огромния комплексъ на опасно
с т т а ,  който стига отъ  Китай до Ебро и Манзана- 
ресъ, тъкмо съ дб ата  на Австрия. Знаехъ обаче, че 
съ дб ата  на цѣла Европа е свързана съ  тая малка 
страна, която случайно бѣш е моя родина. Ако чо
вѣкъ, поглеждайки назадъ, се опита да посочи грѣш- 
китѣ на политиката следъ свѣтовната война, то ще 
признае за най-голѣма това, че европейскитѣ, както 
и американскитѣ политици не проведоха ясния, 
простъ планъ на Уилсонъ, но само го осакатиха. 
Неговата идея бѣше, да се даде на малкитѣ нации 
свобода и самостоятелность, обаче той правилно бѣ 
позналъ, че тая свобода и самостоятелность може 
да се удърж и само всрѣдъ нѣкаква' св ъ р за н о с т  на
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малкитѣ и голѣми държави въ една по-висша един- 
ность. Понеже не се създаде, такава организация, 
истинско, тотално Общ ество на Народитѣ, а се оеж- 
ществи само другата часть на неговата програма, 
самостоятелностьта на малкитѣ държави, създаде 
се вмѣсто успокоение постоянно напрежение. Защ ото 
нищо не е по-опасно отъ грандоманията на малкитѣ, 
а тѣхната първа работа, следъ като ги бѣха съ з
дали, бѣше да интригуватъ една срещ у друга и да 
се каратъ за нищожни ивици земя, поляци съ  чехи, 
унгарци съ  ромъни, българи съ  сърби, а като най- 
слаба между всички въ тия съперничества стоеше 
малката Австрия срещ у свръхмощната Германия. 
Тази раздробена, осакатена страна, чиито владѣтели 
нѣкога бѣха заповѣдвали надъ Европа, бѣш е — все 
трѣбва да повтарямъ това, — кам ъкътъ  въ зида. 
Знаехъ, какво не могатъ да доловятъ всичкитѣ тия 
хора въ английския милионенъ градъ, а именно, че съ 
Австрия ще падне и Чехословакия, и Балканитѣ ще 
леж атъ тогава открито като плячка за Хитлеръ, 
знаехъ, че националсоцизлизъмътъ добива съ  Виена, 
благодарение па нейната особена структура, лостъ 
въ коравата си ржка, съ  който би могълъ да раз
клати цѣла Европа и да я дигне отъ  основи. Само 
ние австрийцитѣ знаехме съ  каква алчность, под
хранвана отъ  неприязънь, Хитлеръ е тласканъ към ъ 
Виена, града, който го бѣ видѣлъ въ най низка ми
зерия и въ който искаше да влѣзе като триумфа- 
торъ. Затова всѣки пжть, когато се връщ ахъ за кж со 
посещение въ Австрия и после минавгхъ пакъ презъ 
границата, все си отдъхвахъ: „Тоя пжть още не!" 
и поглеждахъ назадъ, каточели е за последенъ пжть. 
Виждахъ, чс катастрофата неизбѣжно и д е ; сто пжти 
презъ всичкитѣ опия години, когато другитѣ спо
койно посѣгаха към ъ вестника, азъ  вжтрешно се 
боехъ отъ заглавието: Край на Австрия. Ахъ, какъ 
се бѣхъ мамилъ самъ, когато си казвахъ, че съм ъ 
се откж еналъ отъ нейната еж дба! Страдахъ отда-
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лечъ съ нейната бавна, трескава агония, страдахъ 
безкрайно повече отъ моитѣ приятели въ страната, 
които сами сс залъгваха съ  патриотични демон
страции и всѣки день се увѣряваха единъ другъ : 
„Франция и Англия нѣма да ни оставятъ. А преди 
всичко, Мусолини не ще позволи това.* Тѣ вѣрваха 
Въ Обществото на Народитѣ, въ мирнитѣ договори, 
като болни въ лѣкарствата съ  хубави етикети, жи
вѣеха безгрижно и щастливо, докато азъ, който ви- 
ж дахъ по-ясно, си разсипвахъ сърдцето отъ  грижи, 

И моето последно пжтуване въ Австрия бѣ 
основано само на единъ такъвъ  спонтаненъ вжтре- 
1иенъ пристжпъ на страхъ отъ все Во близката ка
тастрофа. Бѣхъ презъ есеньта 1937 г. въ Виена, за 
да посетя старата си майка и дълго време следъ 
това нѣмахъ тамъ никаква работа, нищо неотложно 
не ме викаше тамъ. Нѣколко седмици следъ това 
посещение — трѣбва да е било към ъ края на но- 
емврий — отивахъ презъ Ридж ънъ - Стритъ къмъ 
къщ и и си купихъ, минувайки, „Ивинингъ С тандартъ“. 
Бѣш е деньтъ, когато лордъ Халифаксъ замина съ  
самолетъ за Берлинъ, за да се опита за пръвъ пжть 
да преговаря лично съ  Хитлеръ. Още виждамъ оп
тически това издание на „Ивинингъ С тандаргъ“. Па 
първата страница бѣш е напечатанъ съ  едри букви 
текстътъ  и бѣха изброени точкитѣ, върху [които 
Халифаксъ искаше да се споразумѣе съ  Хитлеръ. 
М ежду тѣхъ имаше и една за Австрия. М ежду ре- 
доветѣ намѣрихъ или ми се стори, че ч ет а : изоставя
нето на Австрия, защ ото какво друго можеше да 
означава разговорътъ съ  Х итлеръ? Нали ние ав- 
стрийцитѣ знаехме, че въ тая точка Хитлеръ нѣма 
да отстжпи. Забележително 6Ѣшр, че само въ онова 
обѣдно издание на „Ивинингъ Стандартъ* бѣха из
броени програмно темитѣ за обежждане, които после 
изчезнаха безследно отъ по къснитѣ издания на сж- 
щия вестникъ; както научихъ по късно отъ  слухове, 
уж ъ  италианската легация била доставила това све
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дение на вестника, тъй като въ 1937 г. Италия отъ 
ниЩо не се страхуваше така, както отъ  нѣкакво 
споразумение между Германия и Англия задъ  гърба 
й. Колко вѣрно или невѣрно имаше въ тая бележка, 
навѣрно незабелязана отъ  широката маса, въ това 
единствено издание на „Ивинингъ С тандартъ“, не 
мога да преценя. Знамъ само, какъ безмѣрно се из- 
плашихъ азъ при мисъльта, че може би, вече се 
преговаря между Хитлеръ и Англия за А встрия; не 
се срамувамъ да кажа, че вестникътъ треперѣше 
въ ржката ми. Вѣрно или невѣрно, това известие 
ме разтревожи като никое отъ години, защ ото зна- 
гхъ, че ако само една часть отъ него излѣзе истина, 
това ще е началото на края, ще падне кам ъкътъ  
отъ зида и зидътъ съ  него. Веднага се върнахъ 
назадъ, скочихъ отъ автобуса, който отиваше за 
гара Виктория, и попитахъ въ самолетното бюро, дали 
има оше нѣкое свободно мѣсто въ самолета за след
ната утринь. И скахъ да видя още веднажъ старата 
си майка, моето семейство, моята родина. Случайно 
намѣрихъ билетъ, хвърлихъ две-три нѣща въ ку
фара и отлетѣхъ за Виена.

Моитѣ приятели се очудиха, че се връщ амъ 
тъй бързо и тъй внезапно. Но колко ми се смѣха, 
когато загатнахъ за моитѣ опасения. Все съм ъ 
билъ стариятъ „Иеремия“, подиграха ми се тѣ. Не 
знамъ ли, че цѣлото австрийско население стон 
стопроцентно задъ Ш ушнингъ. Подробно се зало
виха да ми хвалятъ величественитѣ демонстрации 
на „Отечествения ф ронтъ“, докато азъ  още въ Залц
бургъ бѣхъ  забелязалъ, че повечето отъ  тия демон
странти иосятъ предписаната значка само отвънъ 
на яката си, за да не застраш атъ положението си, 
сжщевремсно обаче отдавна бѣха записани въ Мюн
хенъ като националсоциалисти. Твърде много исто
рия бѣхъ училъ и писалъ, за да знамъ, че голѣмата 
маса всѣкога се нарежда на страната, дето е силата



442 СВѢТЪТЪ ОТЪ ВЧЕРА

на тежестьта на властвуващитѣ. Знаехъ, че сжщ итѣ 
гласове, които сега викатъ „Хайлъ Ш ушнигъ", утре 
ще реватъ „Хайлъ Х итлеръ“. Но всички, съ  които 
говорихъ въ Виена, се показваха искрено безгрижни, 
канѣха се единъ другъ на гости въ фракъ и смо- 
кингъ, безъ  да подозиратъ, че скоро ще носятъ зат- 
йорническитѣ дрехи на концентрационнитѣ лагери, 
пълнѣха магазинитѣ, за да правятъ коледни покупки 
за своитѣ хубави кжщи, безъ да подозиратъ, че 
следъ нѣколко месеца ще имъ ги взематъ и огра- 
бятъ. Това безгрижие на старата Виена, което преди 
толкова много бѣхъ обичалъ, и по което всжщность 
цѣлия животъ бѣхъ блѣнувалъ, това безгрижие, кое
то виенския народенъ поетъ Анценгруберъ веднажъ 
бѣ излѣлъ въ кж сата аксиома „Нѣма ца ти стане 
нищ о“, за пръвъ пжть сега ме заболѣ отъ  него. Но 
може би, въ края на краищата тѣ  бѣха по-мждри 
отъ  мене, всичкитѣ тия приятели въ Виена, защ ото 
изстрадаха всичко, когато наистина стана, докато 
азъ  съ  фантазията си изживѣхъ бедствието вече 
предварително, а когато стана, още веднажъ. Все 
пакъ, не ги разбирахъ и не можехъ да ги накарамъ 
да ме разбератъ. С ледъ втория день вече никого не 
предупреждавахъ. Защ о да плаша хора, които не 
искатъ да се безпокоятъ?

Но нека не се взема като послешна украса, а 
като най-чиста истина, ако каж а: въ ония последни 
два дена погледнахъ всѣка отдѣлна отъ  познатитѣ 
улици, всѣка черква, всѣка градина, всѣки сгаръ 
кж тъ  на града, въ който бѣхъ роденъ, съ  едно от
чаяно, нѣмо „никога вече“. Прсгърнахъ майка си 
съ  тайното „за последенъ пж ть“. Всичко въ  тоя 
градъ, въ тая страна почувствувахъ съ  това „ни
кога вече“, съ  съзнанието, че е раздѣла, раздѣла 
завинаги. Край Залцбургъ, града, дето стоеш е кж- 
щата, въ която бѣхъ работилъ двадесеть години, 
минахъ, безъ да слѣза дори на гарата. Бихъ могълъ 
да видя отъ прозореца на вагона кж щ ата си на
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хълма съ  всичкитѣ спомени на изживѣни години. 
Но нс погледнахъ. И защ о? Никога повече нЬмаше 
да я обитавамъ. И въ  момента, когато влакътъ пре
коси границата, знаехъ като праотецътъ Л отъ  огъ  
библията, че всичко задъ  мене е пргхъ и пепель, 
минало, вкаменено въ горчива соль.

Мислѣхъ, че съм ъ предчувствувалъ всичкото 
страшно, което щ ѣш е да стане, ако се изпълни 
Хитлеровия сънъ  и той за^ме като триумфаторъ 
Виена, града, който го бѣ  отхвърлилъ като младъ 
човѣкъ, когато бѣш е беденъ и безъ успѣхъ. Обаче 
колко боязлива, колко дребна н жалка се оказа и 
моята и всѣка човѣшка фантазия спроти безчовѣ 
чието, което се разрази на онзи 13 мартъ 1938 г., 
когато Австрия, а заедно с*ь нея и Европа, стана 
плячка на грубата сила! Сега маската падна. Тъй 
като другитѣ държави явно показаха страха сн, 
бруталностьта нѣмаше повече нужда да потиска 
нѣкаква морална въздръж ка, не си послужи повече 
съ  лицемѣрни причини, съ никакви „марксисти“, кои
то трѣбвало политически да се отстранятъ. Какво 
значение имаше сега Англия, какво Франция или 
св ѣ т ъ т ъ ?  Сега се крадѣш е и грабѣше, па всѣко 
частно чувство за м ъсть се оставяше пълпа свобо
да. Университетски професори трѣбваше да търкатъ 
улицигѣ съ  голи ржце, почтени бѣлобради евреи се 
влачеха отъ  ревнали момчета въ храма, заставяха 
ги да колѣничатъ и въ хоръ да викатъ „Хайлъ 
Х итлеръ“. Невинни хора се ловѣха по улицитѣ като 
зайци и се влачеха да миитъ нужницитѣ въ казар- 
митѣ на S А-войскитѣ; всичко, което мръсната 
фантазия на омразата си бѣ измислила оргиастично 
презъ много нощи, сега бѣснѣеш е презъ бѣ лъ  день. 
Д а се нахлува въ жилищата и да се кж сатъ оби- 
цитѣ отъ  уш итѣ на разтреперани жени, такова нѣщо 
може да е ставало при грабежитѣ по градоветѣ въ 
срѣдновѣковитѣ войни; това обаче бѣше безсрам
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ната похоть на публичното изтезание, душ евнитѣ 
мъчения, изтънченитѣ унижения. Всичко това е за
писано не отъ  единъ, а отъ хиляди, които го тър- 
пѣха и едно по спокойно време, не изморено мо- 
рално като нашето, нѣкога съ трепетъ ще чете, 
какво бѣ кзвърш илъ въ тоя градъ на културата 
Презъ двадесетия вѣкъ  единъ единственъ побѣс- 
нѣлъ отъ омраза човѣкъ. Защ ото това е найсата- 
нинскиятъ триумфъ на Хитлеръ, всрѣдъ неговитѣ 
политически и военни победи — на тоя човѣкъ се 
удаде да затжпи чрезъ постоянно надвишаване всѣ
ко правово понятие. Преди тоя „новъ редъ* убий
ството на единъ единственъ човѣкъ безъ  присъда 
и външна причина би потресло цѣлъ единъ свѣтъ. 
М ъченията се смѣтаха за немислими въ двадесетия 
вѣкъ, експроприацията се наричаше открито кражба 
и разбойничество. Сега обаче, следъ постоянно по. 
вгарянитѣ вартоломеевски нощи, следъ всѣкиднев 
нитѣ изтезания задъ  теленитѣ мрежи и въ клегки- 
тѣ  на S-А, какво значеше една отдѣлна неправда 
или земно страдание? Въ 1938 г., следъ Австрия, 
нашиятъ свѣ тъ  бѣше толкова много свикналъ на 
безчовѣчность, бозправие и бруталность, както ни
кога преди презъ стотици години. Д окато преди 
само това, което стана въ тоя окаянъ градъ Виена, 
би стигнало за международна присъда, въ 1938 г. 
свЬтовната сгв ѣ сть  мълчеше или само ръмжеш е 
малко, преди да забрави и прости.

Тия дни, когато писъцитѣ за помощь отъ  ро
дината цепѣха въздуха, когато човѣкъ знаеше близ
ки приятели отвлѣчени, изтезавани и унижавани и 
безпомощенъ треперѣше за всѣкиго, когото оби
чаше, принадлежатъ към ъ най-страшнитѣ въ жи
вота ми. Не се срамувамъ да призная — толкова 
времето поквари сърдцата ни, — че не се упла- 
шихъ, не жалихъ, когато получихъ известие за 
смъртьта на майка си, която бѣхме оставили въ
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Виена, но напротивъ, дори изпитяхъ нѣкакво успо
коение, да я знамъ осигурена отъ  всички страда
ния и опасности. О семдесеть и четиригодишна, поч
ти съвсемъ оглушала, тя държеш е едно жилище 
въ нашата семейна к ж щ а ; за сега не можеше, дори 
и споредъ новия „арийски законъ“, да бжде изва
дена отъ  тамъ, и ние се бѣхме надѣвали следъ 
известно време да можемъ по нѣкакъвъ нзчинъ да 
я пренссемъ въ чужбина. Ощ е една отъ  първитѣ 
виенски разпоредби я бѣше теж ко засегнала. Съ 
своитѣ осемдесеть и четири години, краката й вече 
не държ аха твърде и тя бѣ свикнала при своитѣ 
всѣкидневни малки разходки да почива следъ петь 
или десеть минути ходъ на една отъ пейкитѣ по 
Ринга или парка. Хитлеръ бѣш е едва една седмица 
господарь на града, и вече се издаде животинската 
заровѣдь, че евреи не бива да сѣ датъ  по пейкитѣ 
—  една отъ ония забрани, които бѣха измислени 
само съ  садистични цели. Защ ото да се ограбватъ 
еврситѣ, това все още имаше нѣкаква логика и 
смисълъ, понеже съ  разбойническия приходъ отъ 
фабрики, покжщнина, вили и съ  овакантенитѣ мѣста 
можеха да се хранятъ собственитѣ хора, старитѣ 
глаш атаи; нали и картинната галерия на Гьорингъ 
дължи своето великолепие главно на тази въ ви- 
сокъ стилъ проведена практика! Но да се откаже 
на една стара жена или на нѣкой изнуренъ старецъ 
правото, за нѣколко минути да си отдъхне на една 
пейка, това можеше въ двадесетия вѣкъ да напра
ви само човѣкътъ, когото милиони обожаватъ като 
най великия.

За щастие, спестено бѣ на майка ми да по
нася за дълго такива грубости и унижения. Тя умрѣ 
нѣколко месеца следъ заемането на Виена, и нс 
мога да се въздърж а да не спомена единъ епизодъ, 
свързанъ съ  нейната см ърть; тъкмо отбелязването 
на такива подробности ми се вижла важно за след
ващото време, когато подобни работи ще се смѣ-
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татъ  за невъзможни. Старата жена сутриньта вне
запно бѣ изпаднала въ безсъзнание. Повиканиятъ 
лѣкарь заявилъ веднага, че тя едвали ще преживѣе 
нощьта и поръчалъ болногледачка, една четириде
сетгодишна жена. Нито братъ ми, нито азъ, ней- 
нитѣ единствени деца, не бѣхме тамъ и не можехме, 
разбира се, да дойдемъ, понеже и връщане къмъ 
смъртното легло на една майка би значило престъп
ление за нѣмската култура. Така, единъ нашъ бра- 
товчедъ се нагьрбилъ, да прекара вечерьта въ жи
лището й, за да има поне единъ отъ семейството 
при смъртьта й Тоя нашъ братовчедъ бѣш е човѣкъ 
на ш естдесеть години, самъ не съвсемъ здравъ и 
действително умрѣ следъ една година. Тъкмо ко
гато се приготвялъ да си натъкми легло въ съ сед 
ната стая, влѣзла — да се признае за нейна честь!
— доста засрамена болногледачката при него и ка
зала, че, за жалость, споредъ иовитѣ националсоциа- 
листически закони, не й било възможно да остане 
презъ нощьта при умиряющата. Братовчедъ ми билъ 
свреинъ и тя, като жена по-млада отъ петдесеть го
дини, не можела, дори и при една умирающа, да 
престои подъ същ ия покризъ съ  него цѣла нощь,
— съгласно манталитета па Щ райхеръ първата ми- 
съль па единъ евреинъ въ такъвъ  случай трѣбва 
да б ъ д е  да оскверни въ нейно лице расата. Р аз
бира се, казала тя, тая наредба й била стрзш но не
приятна, обаче принудена била да се подчини на 
законнтѣ. Така, шестдесетгодишниятъ ми братовчедъ 
билъ принуденъ, за да остаче сестрата при умиргю 
щата, да напусне на вечерьта к ъ щ а т а ; може би, сега 
ще стане ясно, защо ублажавахъ майка си, че нс е 
заставена да живѣе повече между такива хора.

Падането на Австрия докара въ моето частно 
същ ествувание една промѣна, която отначало смѣт- 
нахъ за безъ значение и само като формална: съ 
него изгубвахъ австрийския си иаспортъ и трѣбваше
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да изискамъ отъ английскитѣ власти една бѣла за- 
мѣстителна хартия, тъй наречения „паспортъ за без- 
поданни.“ Въ моитѣ космополитични мечти често си 
бѣхъ рисувалъ, колко чудесно би било, да ие си 
обвързанъ съ  никоя страна и безъ  разлика да сб 
чувствуваш ъ принадлежащъ на всичкитѣ. Но пакъ 
трѣбваше да позная, колко недостатъчна е нашата 
земна фантазия, и че човѣкъ разбира най-важнитѣ 
усѣщанин, само следъ като ги е престрадалъ. Де- 
сеть години по-рано, когато срещнахъ Димитри Ме- 
режковски въ Парижъ и той ми се оплака, че кни- 
гигѣ му с а  забранени въ Русия, азъ, неопитниятъ, 
сс опитахъ да го утеш а, че това ие значи много 
нѣщо въ сравнение съ  свѣтовното разпространение. 
Но когато моитѣ собствени книги изчезнаха изъ 
иѣмския езикъ, колко ясно разбрахъ неговата жалба, 
че създаденото отъ  него слово може да действува 
само въ преводи, въ разрѣденъ, промѣненъ медий! 
Сжщо така разбрахъ въ  минутата, когато следъ  
дълго чакане върху пейката на просителитѣ бѣхъ 
пуснатъ въ английската служебна стая, какво значи 
тая смѣна на моя паспортъ срещу чужда хартия. 
Всѣки австрийски консулски или полицейски чипов- 
н.1къ  би билъ задълж епъ да ми го издаде веднага, 
понеже бѣхъ пълноправенъ гражданинъ. Въ англий
ската канцелария трѣбваше да го измоля. Тая чужда 
хартия, която получихъ, бѣше измолена любезность, 
и то любезность, която всѣки день може да ми бжде 
отнета. За една нощь вече бѣхъ слѣзълъ  едно с т а - 
иало по-долу. Вчера още гостъ отъ  чужбина и до 
известна степень джентлеменъ, който ту къ  харчи 
интернационалния си приходъ и плаща своитѣ д а
нъци, бѣхъ стаиалъ сега емигрантъ, бѣж анецъ. Бѣхъ 
миналъ въ една по-низка, макаръ че все пакъ поч 
тепа категория. Освенъ това, всѣка чужда виза иа 
тоя бѣлъ  листъ хартия трѣбваше отдѣлно да се из 
молва, тъй като бѣха недовѣрчиви въ всички страни 
към ъ тоя „сортъ“ люде, към ъ които сега изведнажъ
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принадлежахъ, към ъ безправнитѣ, безотечественитѣ, 
които въ случай на нужда не биха могли да бж дагь  
изтикани и обратно изпратени въ отечеството имъ, 
когато станатъ отегчителни или стоятъ  много дълго. 
И все трѣбваш е да си спомнямъ за думитѣ на та- 
къвъ  единъ изгнаникъ, който ми бѣш е казалъ преди 
години: „По рано човѣкъ имаше само тѣло и душа. 
Сега му трѣбва и паспортъ, защ ото иначе не го смѣ- 
татъ  за човѣкъ.“

И наистина: нищо, може би, не прави огром
ния упадъкъ, въ който се намира свѣ тъ тъ  отъ  пър
вата свѣтовиа война насамъ, по сѣтивенъ отъ  огра
ничението на личната свобода на движение на чо
вѣка и намалението на неговитѣ права. Преди 1914 г. 
земята принадлежеше на всички хора. Всѣки оти
ваше кж дето иска, и оставаше тамъ колкото иска. 
Нѣмаше позволения, разрешения и все ме е заба
влявало очудването на млади хора, когато имъ раз- 
казвахъ, че съм ъ пж тувалъ преди 1914 г. за Аме
рика и Индия безъ да притежавамъ или нѣкога да 
съм ъ виждалъ паспортъ. Качвахме се и слизахме, 
безъ  да питаме или да бждемъ питани, не трѣ б
ваше да попълняме нито една отъ  стотицитѣ хар
тии, които се изискватъ днесъ. Нѣмаше позволи
телни визи и други такива тежести, сж щ итѣ гра
ници, които днесъ сж превърнати, благодарение на 
патологичното недовѣрие на всички към ъ всички, 
въ нѣкаква телена мрежа, означаваха само симво
лични линии, които минавахме тъй безгрижно като 
меридиана въ Гринвичъ. Едва следъ войната почна 
разстройството на свѣта чрезъ национализма, и 
като пръвъ видимъ феноменъ тая духовна епиде
мия на нашия вѣкъ даде ксенофобията, омразата 
къмъ чужденцитѣ или поне страха отъ  чужденцитѣ. 
Навсѣкжде се бранѣха отъ  чужденцитѣ, навсѣкждс 
ги изключваха. Всички унижения, които по рано 
бѣха изнамѣрили изключително за престжпницитѣ, 
сега се налагаха, предъ и презъ едно пжтуване на
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всѣки пжтникъ. Ч овѣкъ трѣбваш е да се фотогра
фира отъ лѣво и отъ дѣсно, въ профилъ, en face, 
да си отрѣже косата тъй  кжсо, че да се вижда 
ухото, да му се вземе отпечатъкъ на пръститѣ, 
първо само на палеца, а после и на всичкитѣ де- 
ссть пръста, трѣбваш е да представя разни свиде
телства, медицинско свидетелство, свидетелство за 
ваксинация, полицейско свидетелство за честность, 
ирепоржки; трѣбваше да представи покани и адреси 
на сродници, морални и парични гаранции, да из
пълня и подписва формуляри въ три или четири 
екземпляра, и ако липсва нѣкой отъ тоя снопъ ли
стове. човѣкъ биваше изгубенъ.

Тия нѣща изглеж датъ дребни. И на пръвъ 
погледъ може да изглежда дребнаво, изобщо да 
ги споменавашъ. Обаче съ  тия безсмислени „ире- 
болии“ нашето поколѣние безвъзвратно пропилѣ 
по най глупавъ начинъ скжпоценно време. Ако пре 
смѣтна, колко формуляра съм ъ изпълнилъ презъ 
тня години, колко декларации при всѣко пжтуване, 
колко декларации за данъкъ, колко увѣрения за 
валута, за минаване на граници, разрешения за пре
стой, за напускане на страната, записване и отпис
ване, колко часа съм ъ стоялъ въ чакалнитѣ на 
консулства и служби, предъ колко любезни и не- 
любезни, отегчени и нервни чиновници съм ъ се- 
дѣлъ, колко претърсвания и разпити съмъ претър- 
пѣлъ по границитѣ, тогава едва усѣщ амъ, колко 
отъ  човѣшкото достойнство се е изгубило въ тоя 
вѣкъ, който ние като млади хора блѣнувахме като 
вѣкъ на свободата, като бждещ ата ера на свѣтов- 
ното гражданство. Колко е било отнето на нашето 
производство, на нашето творчество, нашето ми
слене чрезъ тая непродуктивна и унизителна за д у 
шата работа! Защ ото всѣки отъ насъ е проучвалъ 
презъ тия години повече служебни наредби, откол
кото духовни книги, първитѣ стжпки въ единъ

29
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чуж дъ градъ, въ една чужда страна не се насоч
ваха като нѣкога към ъ музеигѣ, къмъ мѣстноститѣ, 
а към ъ консулството, полицейския участъкъ, за да 
се вземе нѣкакво „разрешение“. Когато се събе- 
рѣхме, сжщ итѣ, които по-рано декламирахме сти
хове отъ  Бодлеръ и разгорещено спорѣхме върху 
проблеми, улавяхме се, ге говоримъ за афидави и 
позволителни, и дали трѣбва да поискаме по-про
дължителна виза или само туристическа; да позиа- 
ваш ъ нѣкея дребна чиновничка въ нѣкое консул
ство, която може да ти съкрати чакането, бѣше въ 
последното десетилѣтие по важно за живота отъ 
друж бата па единъ Тосканина или Роменъ Роланъ. 
Постоянно трѣбваше да се чувствуваш ъ, че си 
обектъ, а не субектъ и че всичко е не твое право, 
а само милость на властитѣ. ГТостоянно те разслед
ваха, записваха, нумерираха, подпечатваха, и още 
днесъ чувствувамъ, като непоправимъ синъ на едно 
по-свободно време и гражданинъ на една мечтана 
свѣтовна република, всѣки единъ отъ тия печати 
въ  моя паспортъ като позорно клеймо, всѣки отъ  
тия разпити и претърсвания като унижение. Д ре
болии сж, само дреболии, зная, дреболии въ едно 
време, когато стойностьта на човѣшкия животъ още 
по-бьрзо падна отъ  оная на взлутитѣ. H# само ко
гато отбележимъ тия дребни симптоми, едно по- 
късно време ще може да установи правилиото кли 
ническо състояние на духовнитѣ условия и духов 
ното разстройство, което бѣ обхванало нашия свѣтъ 
между дветѣ свѣтовни войни.

Може-би, съмъ билъ по-рано много разгле
зена,. Може-би, моята чувстви телн ост се бѣ заси
лила чрезъ рѣзкитѣ промѣни на последвитѣ години. 
Всѣка емиграция причинява сама по себе си неиз- 
бѣжпо нѣкакво нарушение на равновесието: човѣкъ 
губи — и това трѣбва да бжде преживѣно, за да 
бжде разбрано, — отъ своята права стойка, когато 
нѣма собствената си земя подъ краката си, става
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по несигурснъ, по недовѣрчивъ къмъ себе си. И нс 
се колебая да призная, че отъ  деня, огъ  който 
трѣбваш е да живѣя съ  чужди книжа или паспорти, 
никога не се чувствувахъ вече съпринадлежащ ъ 
към ъ самия себе си. Н ѣщ о отъ  естествената нден- 
тичность съ  моето първично и сжщинско азъ  бѣ 
завинаги разрушено. Станахь по-резервираиъ, от
колкото всжщность бѣ приежщо на душ ата ми, 
имахъ — азъ, нѣкогаш ннятъ космополитъ — непре
станно чувството, че трѣбва да благодаря за всѣки 
дъхъ, който отнемамъ на единъ чуж дъ народъ. 
Като мисля ясно, схващамъ, разбира се, абсурдно- 
стьта на тия приумици, обаче може ли разум ътъ 
нѣщо противъ собственото ти чувство? Не ми по 
м о т а  нищо, че почти половинъ вѣкъ  възпитавахъ 
сърдцето си да бие като това иа единъ гражданинъ 
на свѣта. Не, въ деня, когато изгубихъ паспорта 
си, открихъ, на 58 години, че съ  родината си из- 
губвамъ не само единъ кж съ оградена отъ  гра
ници земя.

Ала не бѣхъ самъ съ  това чувство на неси 
гурнссть Постепенно безпокойство почна да се шири 
надъ цѣла Европа. Политическиятъ хоризонт» оста
на затъмненъ отъ  деня, когато Хитлеръ нападна 
Австрия и сж щ итѣ ония въ Англия, които му бѣха 
изравнили пжтя, съ  надежда, че съ  това ще изкупятъ 
мира, сега почнаха да се замислятъ. О тъ  1938 г. 
насамъ въ Лондонъ, въ Парижъ, въ Брюкселъ, въ 
Римъ, въ всички градове и села нѣмаше разговоръ, 
който, колкото и странична да бѣше неговата тема 
отначало, да не свърш и най после съ  неизбѣжния 
въпросъ, дали не може и какъ да се нзбѣгне вой
ната или поне да се отложи. Погледна ли сега на- 
задъ  към ъ тия месеци на постоянния и все засил- 
ващ ъ сс страхъ отъ войната, то си спомннмъ само 
за два или три дена на сигурно упование, когато 
още веднажъ, за последенъ пжть имахме чувството,
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Чс облакътъ ще отмине, и пакъ щ е можсмъ да ди
шаме мирно и свободно като нѣкога. Но тъкмо тия 
два-три дена бѣха най фаталнитѣ въ новата исто
рия — днитѣ на срещ ата на Чсмбърленъ съ Хитлеръ 
в ь  Мюнхенъ.

Знамъ, че днесъ неохотно си спомнятъ за тая 
среща, при която Чембърленъ и Д аладие бѣха при
тиснати безсилни до стената, и капитулираха предъ 
Хитлеръ и Мусолини. Но понеже тукъ  искамъ да 
служ а на документираната истина, трѣбва да при
зная, че всѣки, който преживѣ тия три дена въ Ан
глия, тогава ги почувствува като чудесни. Положе
нието бѣше отчаяно презъ ония последни септем
врийски дни. Чембърленъ се върна оть  своя вторъ 
нолетъ, и следъ нѣколко дена се узна, какво бѣше 
станало. Чембърленъ бѣ отишелъ, за да признае въ 
Годссбергъ на Хитлеръ всичко, каквото тоя бѣ по- 
искалъ отъ него преди нѣколко дена въ Берхтес- 
гаденъ. Но това, което се бѣ видѣло на Хитлеръ 
преди нѣколко седмици достатъчно, сега не стигаше 
на неговата истерия за власть. Политиката на уми- 
ротворяване и на „опитай и пакъ опитай“ претърпѣ 
жалко крушение, епохата на довѣрчивостьта на Ан
глия се свърши въ една нощь. Англия, Франция, 
Чехословакия, Европа имаха да избиратъ, или да 
се преклонятъ предъ Хитлеровата унищожителна 
воля за мощь или съ оржжие да се изпрѣчатъ сре
щу него. Англия изглеждаше решена на най-край- 
ното. Вече не криеха въоржженията си, но ги по
казваха открито и демонстративно. Изведнажъ сс 
появиха работници и започнаха да строятъ окопи 
всрѣдъ лондонскитѣ паркове, а особено срещу гер
манската легация, противъ въздушни нападения. Мо
билизира се флотата, генералщабни офицери летѣха 
между Парижъ и Лондонъ насамъ-нататъкъ, за да 
предприематъ задружно последнитѣ мѣрки, корабитѣ 
за Америка се щурмуваха отъ чужденцитѣ, които 
на време искаха да се прибератъ на сигурно м ѣ сто ;
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отъ 1914 г. Англия никога не се бѣ пробуждала 
така. Хората холѣха насамъ-нататъкъ по сериозни и 
по замислени. Кжщи и улици се гледаха съ  тайната 
м истль: нѣма ли бомбитѣ още утре да затрещ ятъ 
по тѣхъ ? Задъ  врзтитѣ хората стояха или седѣха 
около радиото. Въ всѣка секунда се чувствуваш е 
нѣкаква иатегнатость надъ цѣлата страна.

После дойде онова историческо заседание въ 
парламента, когато Чембърленъ докладва, че се опи- 
талъ още веднажъ, да постигне споразумение съ  
Хитлеръ, предлсжилъ му още веднажъ, за трети 
пжть, да го нзмѣри на което мѣсто той иска, за да 
спаси тежко застрашения миръ. О тговорътъ още нс 
билъ пристигналъ. Тогава дойде, всрѣдъ заседание
то — съвсемъ драиатичио — оная депешз, която с ъ 
общаваше съгласието па Хитлеръ и Мусолини за 
една обща конференция въ Мюнхенъ и въ тая се
кунда — едвалн не за пръвъ пжть въ историята иа 
Англия — английскиятъ пзрляментъ избухна. Депу- 
татитѣ скочиха, развикаха се, заржкоплѣскаха, га- 
лериитѣ ехтѣха отъ  ликунане. О тъ години и години 
почтената кжща не бѣ потрепервала така отъ  из
бухване ня радость, както въ тоя мигъ. Човѣшки 
бѣш е чудно зрелище, какъ честниятъ ентусиазтмъ, 
че мирътъ още може да бжде спасенъ, надви тъй 
виртуозно упражняваната въздърж аность на англи- 
чанитѣ. Но политически тая радость представляваше 
огромиа грѣшка, тъй като и парааментътъ и стра
ната издадоха така, колко много се отвращ аватъ 
отъ  войната, колко много сж готови на всѣка жертва, 
иа всѣки отказъ отъ своитѣ интереси и дори отъ  
своя престижъ зарадъ мира. Чрезъ това Чембърленъ 
вече предварително бѣ отбелязанъ като единъ, кой
то отива въ Мюнхенъ не да извоюва мира, а дз го 
измоли. Обаче никой още не подозираше, каква ка
питулация предстои. Всички мислѣха — и азъ  сжщо, 
ие отказвамъ — че Чембърленъ отива въ Мюнхенъ 
да преговаря, а не да капитулира. После дойдоха
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два дсиз, три дена на най напрегнато очакване, презъ 
които цѣлиятъ свѣтъ  като че бѣ  затаилъ дъхъ. Въ 
парковетѣ копаеха, въ военнитѣ фабрики работѣха, 
поставяха се противовъздушни оръдия, раздаваха 
се газови маски, обсъж даш е се отвеждането иа де
цата отъ  Лондонъ, правѣха се тайнствени приготов
ления, които отдѣлниятъ човѣкъ не разбираше и за 
които всѣки знаеше какво целятъ. П акъ отмина 
сутриньта, обѣдътъ, вечерьта, нощьта съ  чакане за 
вестника, съ слуш ане на радиото, пакъ се подно
виха ония моменти отъ юлий 1914 г. съ  стрзш ното 
чакане на едно да или не.

А после, като чрезъ нѣкакъвъ огроменъ тла- 
съ къ  на вѣтъра, теж китѣ облаци се разпръснаха, 
стрдцата се облекчиха, душ итѣ освободиха. Дойде 
известието, че Хитлеръ и Чембърленъ, Дяладие и 
Мусолини постигнали пълно споразумение, оше по
вече, че на Чембд рленъ се удало да сключи спо
годба съ  Германия, която гарантира мирно изгла
ждане па всички възможни конфликти между дветѣ 
страни завинаги. Изглеждаше като решителна по
беда на жилавата воля за миръ на единъ самъ по 
себе си незначителенъ, скученъ държавникъ, и всич
ки сърдца биеха въ тоя мигъ, изпълнени съ  благо 
дзрность към ъ него. Въ радиото се чу най-напредъ 
известието „peace for our lime*, което вещаеше на 
нашето измъчено поколѣние, че можемъ пакъ да 
живѣемъ въ миръ, да б ъ д см ъ  безгрижни и да сътруд- 
ничимъ въ изграждането на единъ, новъ, по добъръ 
свѣтъ, и лъж е всѣки, който по късно се опитва да от 
рича, колко опиянени бѣхме отъ тази мзгична дума. 
Защ ото кой можеше да повѣрва, че единъ, който 
се връща битъ, приготвя триумфално шествие? Ако 
голѣмата маса въ Лондонъ бѣ знаяла часа, когато 
Чембърленъ щ ѣш е да пристигне отъ  Мюнхеиъ, сто
тици хиляди биха се стекли на летището въ Крей- 
донъ, за да поздрявятъ ликуращн човѣка, който, 
както всички вѣрвахме въ тоя часъ, бѣ  спасилъ
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мира на Европа и честьта на Англия. После дой
доха вестницитѣ. Т ѣ показваха иа снимка, какъ Чем- 
бърленъ, чието твърдо лице имаше нѣкаква фатал- 
па прилика съ  главата на раздразнена птица, гордъ 
и засмѣиъ, развѣЕа отъ  вратата на самолета онзи 
исторически листъ, който възвестяваш е „peace for 
our time" и който той носѣше като скжпоцененъ 
даръ на своя народъ. На вечерьта показваха сц е
ната и въ кината, хората скачаха отъ  столоветѣ си, 
ликуваха и викаха, почти се прегръщаха въ чувство 
на новото братство, което сега трѣбваш е да почне 
за свѣта. За  всѣки, който е билъ тогава въ Лой- 
доиъ, въ А н г л и я , това е незабравнмъ день, окриля- 
ващ ъ душата.

Обичамъ да скитамъ презъ такива дни по ули
цитѣ, за да почувствувамъ атмосферата по-силно, 
по сѣтивно и въ най истински смисълъ да дишам?» 
въздуха на времето. Въ градинитѣ работницитѣ 
бѣха спрѣли да копаятъ, смѣейки се и бъбрейки, 
хората стоеха около тѣхъ, защ ото чрезъ „peace for 
our time" скривалищата бѣха станали излишни. 
Ч ухъ две момчета да се ш егуватъ на най хубавъ 
лондонски жаргонъ, че навѣрно ще се направятъ 
отъ  тия окопи публични мѣста, защ ото такива нѣ- 
мало достатъчно въ Лондонъ. Всѣки се смѣеше на 
драго сърдце съ  тѣхъ, всички хора изглеждаха по
освежени, по оживени, като растения следъ буря. 
Всички вървѣха по-излравени, отколкото на предния 
день, съ  по-леки рамена, а въ тѣхнитѣ иначе тъй 
хладни английски очи свѣтѣш е нѣкакъвъ радостеиъ 
блѣсъкъ . Кжщ итѣ изглеждаха по-свѣтнали, откакъ 
се знаеше, че не сж застрашени отъ бомби, авто- 
буситѣ no-гиздави, слънцето по свѣтло, ж ивотътъ 
на хиляди и хиляди иовишенъ чрезъ тая едничка 
дума. И азъ чувствувахъ, какъ тя ме окрилява. 
В ървѣхъ неуморно, все по бързо и по-свободно; и 
менъ вълната на новото унованке носѣше по-силно 
и по радоспю . На жгъла на Пнкадили изведнажъ
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нѣкой дойде бързо към ъ мене. Бѣш е единъ дър- 
жавеиъ чиновникъ, когото всж щ ность само бѣгло 
познавахъ, единъ крайно сдърж анъ и иеемоциона- 
леиъ човѣкъ. При обикновени обстоятелства бихме 
се само поздравили и никога не би му хрумнало, 
да ми заговори. Сега обаче дойде съ  свѣтнали очи 
при мене. „Какво ще кажете за Ч ембърленъ? по
пита той, грѣйналъ отъ радость. Никой не му вѣр- 
ваше, а той направи което трѣбваше, не отстжпи 
и спаси мира.“

Така чувствуваха всички, така чувствувахъ и 
азъ  въ тоя день. И следниятъ бѣш е день иа щ а
стие. Единодушно ликуваха вестницитѣ, на борсата 
курсоветѣ се покачиха безумно, отъ Германия се 
зачуха, за пръвъ пжть отъ  години, приветливи гла
сове, въ Франция предложиха да се издигне памет- 
никъ на Чембърленъ. Но, ахъ, това бѣш е послед
ното пламване на пламъка, преди да угасне окон
чателно. Още презъ следнитѣ дни се просмукаха 
лошитѣ подробности, какъ пълна била капитула
цията предъ Хитлеръ, колко позорно била изоста
вена Чехословакия, на която търж ествено бѣха 
обещали помощь и подкрепа, а презъ следната сед
мица стана явно, че дори тая капитулация не сти
гала на Хитлеръ, и че той, още преди да изсъхне 
подписа му на договора, вече го нарушилъ въ всич
китѣ му подробности. Б езъ  да се въздърж а, Гьо
белсъ закреш ѣ публично, че въ Мюнхенъ Англия е 
била притисната до стената. Голѣмата свѣтлина на 
надеждата угасна. Ала тя свѣти единъ, два дена, 
сгрѣ нашитѣ сърдца. Не мога и не искамъ да 
забравя тия дни.

О тъ времето, когато познахме, какво действи
телно бѣ станало въ Мюнхенъ, виждахъ въ Англия 
малко англичани. Вината лежеш е у мене, понеже 
ги отбѣгвахъ, макаръ че повече отъ  всѣкога трѣ б 
ваше да се възхищ авамъ отъ тѣхъ. Бѣха велико
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душни към ъ бѣжанцитѣ, които сгга идѣха на т ъ л 
пи, показваха най-благородно състрадание и участие. 
Обаче между тѣхъ  и насъ израстна вжтрешно единъ 
видъ стена, нѣкакво отсамъ и о ттатъ къ : на насъ 
вече се бѣ  случило, а на тѣхъ  още не. Ние разби
рахме, какво бѣ станало и какво щѣш е да стане, 
тѣ  обаче още се отказваха — отчасти противъ свое
то по-добро вжтрешно знание — да разбератъ това. 
Опитваха се, въпрѣки всичко, да упорствуватъ въ 
безумната надежда, че думата е дума, договорътъ 
договоръ и че може да се преговаря съ  Хитлеръ, 
ако се говори разумно, човѣшки съ него. Ч резъ  
демократична традиция, отдадени отъ вѣкове насамъ 
на правото, не можеха или не искаха ржководнитѣ 
английски срѣди да признаятъ, че наредъ съ  тѣхъ 
се изгражда нѣкаква нова техника на съзнателната 
цинична аморалность, и че нова Германия събори 
всички правила, важими за общуването на народитѣ 
и въ рамкитѣ на правото, щомъ й се сториха д о 
садни. За англичанитѣ, които мислѣха ясно и д а
леко, и които отдавна се бѣха отрекли отъ  всѣкак- 
ви приключения, изглеждаше твърде невѣроятно, че 
тоя човѣкъ, който бѣ постигналъ тъй  бързо и тъй 
лесно толкова много, ще се осмѣли на най крайното; 
тѣ  все вѣрваха и се надѣваха, че той ше се обърне 
първо срещ у други—най-добре срещу Русия I—а меж
ду това все би могло да се стигне до нѣкакво спо
разумение съ  него: ние напротивъ знаехме, че най- 
чудовищното трѣбва да се очаква като нѣщо съ в 
семъ естествено. Всѣки отъ  насъ имаше задъ  
зеницата си лика на нѣкой убитъ приятель, на нѣ
кой изтезаванъ другарь, имахме затова по-твърди, 
по-остри, по неумолими очи. Ние, прокуденитѣ, го- 
ненитѣ, обезправенитѣ, знаехме, че никой предлогъ 
не е много безсмисленъ, много лъжливъ, когато се 
отнася до грабеж ъ и власть. Така ние преследва- 
нитѣ и тия, на които преслцевания и изпитни още 
предстояха, пие емигрантитѣ и тѣ  англичанитѣ го-
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ворѣхме различни езици; мисля, че не преувелича- 
вамъ, като кажа, че, освенъ едно съвсемъ малко 
число англичани, ние бѣхме единственитѣ въ Англия, 
които не сс заблуждавахме относно цѣлия размѣръ 
на катастрофата. Както по-рано въ Австрия, така и 
сега въ Англия ми бѣ сждено съ  изтерзано сърдце 
и съ  мжчитслна острота на погледа да предвидя 
неизбѣжното, само чс като чужденецъ, като тър- 
пенъ гостъ, не см ѣсхъ тукъ  да предупреждавамъ.

Така иие, белязаинтѣ отъ сл аб ат а , имзхме 
само насъ си, когато горчивиятъ вкусъ на бждеще- 
то вече ни разяждаш е устнитѣ. Измжчвахме си ду- 
шитѣ съ  грижи за страната, която ни бѣ приела 
братски. Но че и въ най-мрачното време единъ раз 
говоръ съ  човѣкъ отъ  най висока морална стойность 
може да достави неизмѣрима утеха и душевна под
крепа, ми доказаха часоветѣ, които мсж ахъ да пре
карам ь презъ последнигѣ месеци преди катастрофа 
та съ  Сигмундъ Фройдъ. Цѣли месеци ме бѣ гне
тила мисъльта, че осемдесеть и три годишниятъ 
боленъ човѣкъ бѣ останалъ въ Хитлерова Виена, 
докато на прекрасната принцеса Мария Бонапарте, 
неговата най-предана ученичка, се удаде да спаси и 
докара въ Лондонъ тоя значителенъ човѣкъ, който 
живѣоше въ поробената Виена. Бѣш е великъ, ща- 
стливъ день въ моя животъ, когато прочетохъ въ 
вестника, че е пристигналъ на острова, и когато ви
дѣхъ  най-почитания между моитѣ приятели, когото 
см ѣтахъ вече за изгубенъ, да се връщ а още вед
нажъ отъ  ада.

Бѣхъ се запозналъ съ  Сигмундъ Фройдъ, тоя 
великъ и строгъ духъ, който като никой другъ въ 
пашата епоха разшири и вдълбочи знанието за чо- 
вѣшката душа, въ Виена, още въ ония времена, ко
гато бѣш е цененъ и нападанъ като упоритъ и не- 
приятенъ чудакъ. Фаиатикъ иа истината, обаче съз- 
наващ ъ сжщевремено ограниченостьта на всѣка
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истина — всднажъ ми бѣ казалъ : „Има толкова 
малко стопроцентова истина, колкото и стопроцеи- 
топъ алкохолъ“ — той се бѣ отчуждилъ отъ  уни
верситета и неговитѣ академически п редпазливост 
чрезъ непоколебим остта, съ  която дръзваш е ла 
нахлуе въ досега непристжпеази и стрзхливо из- 
бѣгвани зони на земно-подземиия свѣтъ  па нагони-J 
тѣ, въ оная сфера, следователно, надъ която време
то тържествено бѣ  изрекло сиоето „табу“. Оптими- 
стично либералниятъ свѣтъ  чувствуваше несъзна
телно, че тоя безкомпромисснъ духъ неумолимо 
подкопава неговата теза за постепенното потискане 
па нагонитѣ чрезъ „разеж дъка“ и „напредъка“, че 
е опасснъ за неговата методика на игнориране на 
неудобното чрезъ своята безмилостна техника на 
разбулването. Обаче не само университета, не само 
брътвеж итѣ на старомоднитѣ невролози се обявиха 
противъ тоя неудобенъ особнякъ, но цѣлиятъ спѣтт, 
цѣлиятъ старъ  свѣтъ, стариятъ начинъ на мислене, 
моррлната „конвенция“, цѣлата епоха сс боеше о тъ  
него като отъ  единъ, който ще „разбули*. Бавно, 
противъ него се образува лѣкарски бойкотъ, той 
изгуби клиентелата си и понеже неговитѣ тези 
и дори неговитѣ най-смѣли становища спрямо нро- 
блемитѣ не можеха научно да се оберятъ, опи
таха се да ликвидиратъ по виенски неговата теория 
за съня, като я иронизираха или сведоха до банал- 
иа забава за обществото. Само единъ малъкъ крж- 
ж ецъ отъ предани се събираш е всѣка седмица око
ло самотния ?а дискусии, въ които новата наука за 
психоанализата доби своя пръвъ обликъ. Отдавна, 
още преди да схвана цѣлия размѣръ на духовната 
реполюция, кеято бавно се подготвяше чрезъ пър- 
внтѣ, основни работи на Фройдъ, бѣше ме привлѣк- 
ло силното, морално непоколебимо държане на тоя 
пообикповепъ човѣкъ. Тсва бѣше най-после единъ 
човѣкъ на науката, както можеше ла си го мечтае 
като образеца, единъ младежъ — предпазлнвъ въ
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твърденията си, докато още нѣма абсолютна сигур- 
ность и последното доказателство, обаче нопоколе- 
бимъ срещу съпротивата на цѣлия свѣтъ, щото ед 
на хипотеза се е превърнала за него въ важима 
сигурность, скроменъ за своята личность, обаче ре- 
шенъ па борба за всѣка догма на своето учение и 
до смърть вѣренъ на иманентната истина, която за
щищаваше въ своето познание. Не би могло да се 
намѣри пс-иеустрашимъ ч о вѣ к ъ ; той се решаваше 
да каже всѣкога каквото мислѣше, дори и когато 
знаеше, че съ  това ясно, неумолимо изказване раз
стройва ч разтревож ва; никога не търсѣш е дори и 
чрезъ най малката концесия да облекчи своето теж 
ко положение. Сигуренъ съмъ, че той би могълъ 
нсвъзпрепятствуванъ отъ всѣка академична съпро
тива да изрече четири пети отъ  сроитѣ теории, ако 
би се съгласилъ да ги драпира предпазливо, да ка
же „еротика“ вмѣсто „сексуалность“, „еросъ" нмѣ- 
сто „либидо“ и да загатне само за крайнитѣ по
следствия, вмѣсто неумолимо да ги установява. Но 
кждето бѣше въпросъ за учението и истината, той 
не отстж пваш е; колкото бѣ по-твърда съпротивата, 
толкова по се втвърдяваш е неговата решителность. 
Ако трѣбва да потърся символъ за понятието иа 
моралния кураж ъ — за единствения героизъмъ иа 
земята, който не иска чужди жертви — то виждамъ 
предъ себе си все хубавото мжжествено ясно лице 
па Фройдъ съ  тъмнитѣ, спокойно и направо гле
дащи очи.

Ч овѣкътъ, който бѣ избѣгалъ отъ  родината 
си, следъ като й бѣ донесълъ слава по цѣлата 
замя и за всички времена, бѣше по години старъ 
и освенъ това теж ко боленъ. Обаче не бѣш е умо- 
ренъ и сломенъ човѣкъ. Тайно се страхувахъ, че 
ще го намѣря, следъ всичкитѣ мжчителни часове, 
презъ които трѣбва да бѣше миналъ въ Виена, 
озлобенъ и разстроенъ, намѣрнхъ го обаче п о сво - 
боденъ и по щастливъ дори отъ всѣкога. Изведе
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ме шизънъ въ градината на къ щ ата  си въ лондон
ското предградие. „Ж ивѣлъ ли съм ъ нѣкога по- 
хубаво ?“ попита той съ  свѣтла усмивка по нѣкога 
тъй строгитѣ уста. Показа ми своитѣ любими еги
петски статуйки, които Мария Бонапзрте му бѣ 
спасила. „Не съм ъ ли накъ въ к ъ щ и ? “ А на ма
сата му лежаха голѣмитѣ страници па неговия ръ- 
кописъ и той пишеше, на осемдесеть и три години, 
— съ  същ ия кр ъ гъ л ъ , ясенъ почеркъ всѣки день, 
все тъй съ  бистъръ умъ, както въ най-добритѣ си 
дии, и всс тъй неуморно; неговата силна воля бѣше 
превъзмогнала всичко — болесть, старость. изгна
ние, и за пръвъ п ъ ть  възпираната презъ дългнтѣ  
години на борбата добрина на неговото същ ество 
сега бликаше свободно отъ него. Старостьта го 
бѣ  направила само по-благъ, прекаранитѣ изпитни 
по-снизходителенъ. Понѣкога намираше иѣжни ж е
стове, които по рано не познавахъ у тъй въздър 
ж ания; слагаше си р ъ к ата  около рамото ми, а задъ  
очилата очитѣ ме поглеждаха по топло. Презъ всич
китѣ тия години единъ разговоръ съ  Фройдъ бѣш е 
за мене една отъ  най висшитѣ духовни наслади. 
Ч овѣкъ  учеше и се възхищаваше същ евремено, чув
ствуваш е се съ  всѣка дума разбранъ отъ тоя ли- 
шенъ отъ предразсъдъци, когото не плашеше никое 
признание., не вълнуваш е никое твърдение и за ко
гото бѣ станала жизнена воля волята, да възпитава 
другитѣ да виж датъ ясно, да чувствуватъ ясно. 
Но никога не бѣхъ почувствувалъ по благо- 
дарно незамѣнимото на тия дълги разговори, както 
презъ оная тъмна година, последната отъ  живота 
му. Въ момента, когато човѣкъ влѣзѣш е въ стаята 
му, безумието на външния свѣтъ се премахваше. 
Най жестокото ставаш е абстрактно, най забърканото 
ясно, временно актуалното се подреждаше смирено 
въ голѣмитѣ циклични фази. За пръвъ п ъ ть  при- 
живѣвахъ истинския мъдрецъ, който, възйетъ 
надъ себе си, не чувствува страдание и смърть
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като личиа преживелица, ио като свръхличенъ обсктъ 
на наблюдение и разглеж дане: неговата смърть 
бѣш е такъвъ  мораленъ великъ подвигъ, както иего- 
виятъ животъ. Фройдъ вече страдаше теж ко отъ 
болсстьга, която скоро щ ѣш е да ни го отнеме. 
Явно му причиняваше мжка да говори съ  изкустве
ното си небце, артикулирането му причиняваше уси
лия и човѣкъ се срамуваше всжщ ность за всѣка 
дума, която той ни отправяше. Обаче той не се 
отказваше, за неговата стоманена душ а бѣш е осо
бена амбиция, да покаже на приятелитѣ, че 
неговата воля е останала посилна отъ  дол- 
нитѣ мжчения, които му причинява неговото тѣло. 
С ъ уста, изкривени отъ  болка, пишеше на ра- 
ботната си маса до послсднитѣ си дни, и когато 
страданието му разруши съня — неговия прекра- 
сенъ, здравъ, дълбокъ  сънъ, който бѣш е цѣли 
осемдесеть години праизточникътъ на неговата сила 
- -  той се отказа да взема лѣкарства за сънъ, от
каза се отъ  упоителни инжекции. Нито за мигъ нс 
искаше да помжти яснотата на своя духъ  чрезъ 
такива облекчения, предпочиташе да страда и да 
остане буденъ, да мисли подъ мжки, а не да нс 
мисли, герой на духа до последния, до най послед
ния си мигъ. Борбата бѣ страшна, но все по вели
чава, колкото повече продължаваше. Смъртьта хвър
ляше все по-ясно своята сѣнка върху лицето му. 
Тя му издълба бузитѣ , отдѣли слѣпитѣ му очи 
отъ  челото, разкриви устата му, спъна устната му 
всрѣдъ дум ата: само срещ у окото страш ниятъ гу- 
бнтель не можа да стори нищо, нищо срещ у тая 
непревзнмаема страж еска кула, отъ  която героич- 
ннптъ духъ гледаше къмъ с в ѣ т а : очитѣ и духътъ  
останаха ясни до последния мигъ. Веднажъ, при 
едно отъ  моитѣ последни посещения, доведохъ съ 
себе си Салвадоръ Дали, по мое мнение най даро- 
вития живописецъ на новото поколѣние, който без 
мѣрно почиташе Фройдъ и докато азъ говорѣхъ съ
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болния, той изхвърли една скица. Не се решихъ да 
я покажа на Фройаъ, защ ото съ  ясновидскн погледъ 
Дали бѣ изобразилъ вече смъртьта въ него.

Все по-жестока ставаше тия борба на най- 
силната воля, на най проницателния духъ на нашето 
време противъ края; едва когато той самъ ясно 
позна, той, комуто яснота бѣше най-висшата добро- 
детель на мисленето, че по-нататъкъ нѣма да може 
да пише и да действува, даде като римски герой 
позволение на лѣкзря  да сложи край на болката. 
Това б,ѣше вели чествен и ят  завгрш екъ  на едянъ 
величсствснъ животъ, една смърть, достопаметна 
дори и всрѣдъ хекатомбитѣ отъ мъртви презъ това 
убийствено време. И когато кие приятелитѣ спус
нахме ковчега му въ английска земя, знаехме, че 
смс й дали най доброто отъ  нашата родина.

Презъ ония часове често бѣхъ говорилъ съ  
Фройдъ за ужаса па Хитлеровия свѣ тъ  и на вой
ната. Като човѣченъ човѣкъ, той бѣше дълбоко по- 
тресснъ, но като мислитель съвсемъ не очуденъ 
отъ това страхотно избухване на звѣршина Все го 
наричали, казвзше той, песимистъ, понеже отричалъ 
надмощието на културата надъ нагонитѣ; сега нека 
видят?» — но той не се гордѣеше съ това — най- 
ужасно потвърдено неговото мнение, че варварското, 
че ел ем ен тар н и ят  разруш нтсленъ нагонъ въ човѣш- 
ката природа е неизкоренимъ. Може би, ще се на- 
мѣри в?» иднигѣ столѣтия нѣкаква форма, да се в ъ з 
п р а т  тия инстинкти  поне въ живота на общностьта, 
В7» всѣкидневния животъ обаче, и въ най-вжтреш- 
нзта природа тѣ  сжщ сствували като неизкореними 
сили, които сж необходими, може би, понеже съ- 
храняпатъ напрежението. Ощ е повече го занимаваше 
презъ послсднитѣ му дни прзблемата на еврейството 
и неговата сегашна трагеди я: тукъ  човѣкътъ на 
науката у  него не знаеше никаква формула и би
с т р и я т  му умъ никакъвъ отговоръ. Малко по рано
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бѣ  напрчаталъ своята студия върху Мойсей, въ 
която представлява Мойсея като египтянинъ, а не 
като евреинъ и съ  това научно едвали обосновано 
твърдение той обиди както вѣрую щ итѣ евреи, така 
и национално осъзнатитѣ. Сега съжаляваш е, че е 
нубликувалъ тая книга тъкмо въ нзй страхотни- 
тѣ  часове за евреитѣ, „сега, когато имъ взематъ 
всичко, вземамъ имъ най добрия човѣкъ“. Трѣб
ваше да сс съглася съ  него, че всѣки евреинъ 
сега е седемь пжти по-чувствителенъ, защ ото и 
всрѣдъ свѣтовната трагедия тѣ  бѣха сжщинскитѣ 
жертви, навсѣкж де ж ертвитѣ; разстроени още пре
ди удара, тѣ  навсѣкжде знаеха, че всичко лошо ще 
ги засегне най-напредъ и седемь пжти повече знае
ха, че побѣснѣлия отъ  омраза човѣкъ тъкмо тѣхъ 
щс унижи и гони до края на земята и подъ земята. 
Седмица следъ седмица, месецъ следъ месецъ идѣ- 
ха все повече бѣжанци и отъ  седмица на седмица 
биваха все по-разстроени, по-бедни отъ дошлитѣ 
преди тѣхъ. Първитѣ, които най-бързо бѣха напус
нали Германия и Австрия, бѣха могли да спасятъ 
още дрехитѣ си, покжщнината си, куфаритѣ си, нѣ- 
кои дори и малко пари. Но колкото по-дълго бѣ вѣр- 
валъ нѣкой на Германия, колкото по-мжчно се бѣ от- 
кж еналъ отъ любимата родина, толкова по-сурово 
бѣш е наказанъ. Първо отнеха на евреитѣ тѣхнитѣ 
професии, забраниха имъ посещението на театри, 
кина и музеи, на ученитѣ използуването на библио- 
текитѣ, обаче тѣ  останаха отъ  вѣрность, отъ  ле- 
ность, отъ  малодушие или гордость. По предпочи
таха да бж датъ унижавани въ отечеството си, о т 
колкото да се унижаватъ като просяци въ чужбина. 
После имъ взеха прислугата, радиоапаратитѣ и те
ле фонитѣ отъ  жилищата, после имъ отнеха и са- 
митѣ жилища, наложиха имъ принудително Д ави
ловата звезда; всѣки трѣбваше отдалечъ по ули- 
цитѣ да ги разпознава като изхвърлени, като оеж- 
дени, като прокажени, да ги избѣгва, да се гаври
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съ тѣхъ. Всѣко право имъ се отне, надъ тѣхъ  се 
извърши всѣко тѣ  лесно н душевно насилие и за 
всѣки евреинъ стана изведнаж ъ ж естока истина рус
ката народиа пословица: .П редъ  просяшката тояга 
и предъ затвора никой не е сигурснъ.“ Който нс 
замина, хвърлиха го въ концентрационенъ лагсръ, 
дето нѣмска ж естокость сломи и най-гордия, после 
го изтласкаха изъ страната, съ  единъ катъ дрехи н 
само съ  десеть марки въ джоба, безъ  да го питатъ, 
накъде. А тогава тѣ  стояха по грянипитѣ, просѣха 
изъ консулствата, почти всѣкога напраздио, защ ото 
коя страна искаше ограбени, просяци ? Никога не 
ще забравя, какъ попаднахъ веднажъ въ едно 
пътииш ко бюро въ Л ондонъ; натъпкано бѣш е съ 
бѣжанци, почти всички евреи, почти всичкитѣ искаха 
да отидатъ н ѣ къде. Все едно въ коя страна, въ ле
дове тѣ на северния полюсъ, или въ пламтяш итѣ 
пѣсъци на Сахара, само да тръгиатъ, да заминатъ; 
тъй като разрешителното за престой изтичаше, тр ѣ б 
ваше да вървятъ, съ  жена н деца, подъ чужди 
звезди, въ чуж дъ свѣтъ, между хора, които не поз
наваха, и които не ги искаха. С репмахъ тамъ единъ 
много богатъ индустриалецъ отъ Виена, единъ отъ  
най добритѣ наши колекционери на художествени 
предм ети; най напредъ ие го позизхъ, толкова старъ, 
толкова сивъ и уморенъ бѣш е станалъ. Попитахъ 
го, къ д е  иска да отиде. „Не знам ъ“, каза той. „Кой 
пита днесъ за нашата воля ? Отиваме къ дето  още 
ни пущатъ. Нѣкой ми каза, че тукъ, може би, още 
може да се получи виза за Хаити или С ааъ  До- 
мияго.“ Сърдцето ми спрѣ; единъ старъ, изморенъ 
човѣкъ съ  деца и внуци, трепери отъ надежда, да 
отияе въ една страна, която преди нс е виждалъ 
вито на картата, за да продължи да проси и да 
б ъ д е  чуж дъ и безъ  цель. Д ругъ  единъ питаше съ  
отчаяна алчность, какъ се отива въ Шанхай, чулъ 
билъ, че китайцитѣ още присматъ. И така, единъ

30
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следъ  другъ  сс блъскаха и тълпѣха — универси
тетски професори, търговци, банкови директори, зе- 
мевладѣлци, музиканти, всѣки готовъ да влачи жал- 
китѣ развалини на своето сжществуванис презъ земи 
и морета, каквото и да става, каквото и да се по
нася, само да се махне отъ  Европа I Бѣха нѣкаква 
иризрачна тълпа. Но най-потресна бѣш е за мене 
мисъльта, че тия петлесеть измжчени души сж само 
нѣкаква пръсната, съвсемъ нищожна авангардиа 
часть на петтѣ, осемтѣ, може би десеттѣ  милиона 
евреи зад ъ  тѣхъ, които вече се готвятъ да иотег- 
лчтъ и се блъскатъ, на всичкитѣ тия ограбени и по
тъпкани милиони, които чакатъ праткитѣ отъ  бла- 
готворителнитѣ институти, чакатъ разрешенията на 
властитѣ и паритѣ за пжть, гигантска маса, която 
подплашена бѣга панически предъ Хитлсровия по- 
жаръ, обсажда по всички граници иа Европа гаритѣ 
и пълни затворитѣ, цѣлъ единъ народъ прогонени, 
на кой го се отказва правото да бжде народъ, който 
отъ две хиляди години насамъ по нищо не е така 
копнѣлъ, както да не е повече принуждаванъ да 
скита и да почувствува подъ изморенйтѣ си крака 
земя, тиха, мираа земя.

Обаче най трагичното въ тая еврейска трагедия 
па двадесетия вѣкъ бѣше, чс тия, които я изживѣ- 
паха, нс можеха да намѣрятъ никакъвъ см исълъ въ 
нея и никаква вина. Прокуденитѣ презъ срѣдновѣ- 
ковието, тѣхнитѣ бащи и предци, поне знаеха за 
какво страдатъ — за своята вѣра и законъ. Тѣ при
тежаваха още като талисманъ на душ ата това, което 
днешната отдавна бѣше изгубила — ненарушимото 
довѣрис въ тѣхния богь. Тѣ живѣеха и страдаха 
въ гордия блѣнъ, чс сж  опредѣлсни като избрания 
народъ отъ създателя на свѣта и хората за особена 
сж дба и мисия и обета на библията цмъ бѣше по
пели и законъ. Когато ги хвърдѣха иа кладата, тѣ  
притискаха своята свещена книга до гъраитѣ  си и 
чрезъ вжгрешния пламъкъ не усѣщ аха та й горещо
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убийственитѣ пламъци. Когато ги гонѣха изъ стра- 
нитѣ, оставаше имъ все пакъ една последна родина, 
тѣхната родина въ Бога, изъ която никоя земна сила, 
никой императоръ, нито краль, никоя инквизиция не 
можеше да ги прогони. Д окато ги обединяваше ре
лигията, бѣха все общность и поради това си л а ; ко
гато ги изтласкаха и изгониха, тѣ  плащаха за ви
ната, че съзнателно се бѣха отдѣлили чрезъ ре
лигия и обичаи отъ другитѣ народи на земята. Евреитѣ 
на двадесетия вѣ къ  обаче отдавна не бѣха общность, 
нѣмаха обща вѣра, чувствуваха своето еврейство 
по-скоро като бреме, отколкото като гордость, не 
знаеха за никаква своя мисия. Настрана живѣеха тѣ  
отъ  повелитѣ на своитѣ нѣкога свещени книги, не 
искаха повече стария, общ ъ езикъ. Д а се вживѣятъ, 
да се вредятъ въ народитѣ около тѣхъ, да се раз- 
топятъ въ общото бѣше постоянно тѣхниятъ нетър- 
пеливъ стремежъ, само да иматъ миръ отъ всѣко 
преследване, покой въ вѣчното бѣгегво. Тѣ вече не 
се разбираха едни други, претопени както бѣха въ 
другитѣ народи, отдавна бѣха повече французи, 
нѣмци, англичани, руси, отколкото евреи. Сега едвамъ, 
когато заедно ги изхвърлиха и като мърсотия ги 
сметоха по улицитѣ, банковитѣ директори отъ бер- 
линскитѣ имъ дворци, служителитѣ въ синагогитѣ 
на правовѣрнитѣ общини, парижкитѣ професори по 
философия и ромънскитѣ колари, гробаритѣ и но- 
сителитѣ на Нобеловата премия, концертнитѣ пѣ- 
вици и оплаквачкитѣ при погребения, писателитѣ и 
кръчмаритѣ, богатнтѣ и безимотнитѣ, голѣмитѣ и 
малкитѣ, набожнитѣ и просвѣтенитѣ, лихваритѣ и 
мждрецитѣ, циониститѣ и асьмилирзнитѣ, ашкенази 
и сефардимъ, праведнитѣ и неправеднитѣ, а задъ 
тѣ хъ  и подплашената тълпа на ония, които мислѣха, 
че отдавна сж очистени отъ проклятието, покръсте- 
нитѣ и смѣсенитѣ — сега едва отъ  стотина години 
насамъ за пръвъ пжть наложиха на евреитѣ една 
общность, която тѣ  вече отдавна не бѣха чувству-
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вали, общностьта на изгнанието, която отъ Египегь 
насамъ сега се повтаряше накъ. Но защ о тая сж дба 
на тѣ хъ  и все само на тѣхъ ? Кое бѣш е причината, 
смисъла на това безсмислено преследване ? Изгонваха 
ги отъ  една страна, а не имъ даваха друга. Казваха 
им ъ: „Не живѣйте съ  насъ“, а не имъ казваха, кжде 
да живѣятъ. Приписваха имъ вина, а не имъ даваха 
срѣдства да я изкупягь. И така, при своето бѣгство 
тѣ  се гледаха съ  пламнали очи — защо а зъ ?  Защ о 
ти ? Защ о азъ  съ  тебе, когото не нознавамъ, чийто 
езикъ не разбирамъ, чийто начинъ на мислене не 
схващамъ, съ  когото нищо не ме свързва? Защ о 
ние всичкитѣ ? И никой не намираше отговоръ. Дори 
Фройдъ, най ясниятъ ингениумъ на това време, съ  
когото често говорѣхъ презъ ония дни, не виждаше 
никакъвъ пжть, никакъвъ смисълъ въ това безумие. 
Но може би, тъкмо последниятъ смисълъ на еврей- 
ството е да повтаря чрезъ своето загадъчно изтрай- 
ващо сжществувание Йововия вѣченъ въпросъ към ъ 
Бога, за да не бжде това питане съвсемъ забравено 
на земята.

Нищо по-страшно призрачно нѣма отъ това, да 
се доближи внезапно до тебе, все въ сж щ ата форма 
и образъ това, което си мислилъ за отдавна умрѣло 
и заровено. Настжпи лѣтото 1939 г. Мюнхенъ бѣ 
отдавна преминалъ съ  неговия краткотраенъ блѣнъ 
„peace for our tim e ;“ Хитлеръ бѣш е нападналъ оса
катената Чехословакия въпрѣки клетва и обещание 
и я бѣ грабналъ за себе си, М емелъ бѣш е окупи- 
ранъ, Данцигъ и полския коридоръ искани отъ една 
преса, изкуствено настроена да бѣснѣе. Въ Англия 
настжпи горчиво пробуждане отъ  лоялната й до- 
вѣрчивость. Дори проститѣ неуки хора, конто само 
инстинктивно се отвращ аватъ отъ  войната, започ
наха да проявявагь по буйно яда си. Всѣки отъ 
тъй въздърж анчтѣ англичани те заговаряше, портие- 
рътъ, който пазѣше нашата обширпа етажна кжща,
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момчето, което обслужваш е подемника, прислужни- 
. цата, докато разтрѣбвзш е стаята. Никой отъ тѣ хъ  

не разбираше ясно, какво става, но всѣки си спом
няше за едното, неоспоримо очевидното, че Чембър
ленъ, министъръ председательтъ на Англия, бѣш е 
летѣлъ  три пжти до Германия, за да спаси мнрв, и 
че никое още толкова сърдечно държане не бѣ за 
доволило Хитлеръ. Въ английския парламента се 
чуха изведнажъ остри гласове: „Спрете агресията!", 
навсѣкжде се чувствуваха приготовленията за (или 
всжщность противъ) идващата война. Пакъ започнаха 
да се носятъ надъ Лондонъ свѣтлитѣ противовъз
душни балони — тѣ  още изглеждаха невинни като 
сиви детски слончета за игра — пакъ започнаха да 
копаятъ скривалища и да провѣряватъ угрижено 
раздаденитѣ газови маски. Положението стана пакъ 
тъй изтегнато, както преди една година, дори оше 
по-катсгмато, защото тоя пжть задъ  правителството 
стоеше не едно наивно и добродушно население, а 
едно вече решено и озлобено.

Презъ ония месеци бѣхъ  напусналъ Лондонъ 
и се бѣхъ оттеглилъ въ Батъ. Никога презъ живота 
си не бѣхъ  чувствувалъ по-жестоко безсилието на 
човѣка спрямо свѣтовнитѣ събития. Бѣхъ буденъ, 
мислящъ човѣкъ, който всѣкога бѣ действуваль 
настрана отъ всѣка политика и се бѣ отдалъ само 
на работата си, като бѣ градилъ безшумно и упо
рито, за да превърне своитѣ години въ дѣло. А 
нѣкжде въ невидимото има десетина други мжже, 
които не познавахъ, които никога не бѣхъ виждалъ, 
хора отъ Вилхелмшрасе въ Берлинъ, Ке д ’Орсе въ 
Парижъ, Палацо Венеция въ Римъ. Доунингъ Стрита 
въ Лондонъ, и тия десеть или двадесеть мжже, отъ  
които най-малкото сж проявили досега особена 
мждрость или ловкость, сега говорятъ и пишатъ, 
телсфониратъ и се споразумѣватъ върху нѣща, 
които никой другъ не знае, взематъ решения, нъ 
които ти не участвувашъ, и които въ цодробности
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не узнавашъ, и съ  това реш аватъ окончателно вгрху 
живота ти и съ тоя на всѣки другъ въ Европа. В ъ . 
тѣхнитѣ ржце, а не въ моитѣ собствени, лежеше 
сега моята еждба. Тѣ щадѣха или разрушаваха 
насъ, безсилнитѣ, даваха свобода или ни тикваха 
въ робство, опредѣляха за милиони люде война или 
миръ. И азъ  седѣхъ въ стаята си, беззащ итенъ 
като муха, безсиленъ като охлшвъ, докато се отна
сяше до животъ или смърть, до моето най съкро
вено азъ, до моята еждба, мислитѣ, които се съ з
даваха и оформяваха въ моя мозъкъ, роденитѣ и 
неродени планове, моето бдение и моя сънъ, моята 
воля, моето притежание, моето цѣло битие. С едѣхъ 
и чакахъ и гледахъ втренченъ въ празнотата прелъ 
мене като оеж денъ въ своята килия, зазиданъ, око- 
ванъ въ това безсмислено, безсилно чакане, а затво- 
ренитѣ съ  мене отъ  лѣво и отъ  дѣсно питаха и 
съветваха, бъбрѣха, като че ли нѣкой о тъ  насъ 
знае и може да знае, какъ и какво се решава за 
насъ. 'Гелефонътъ звъни и единъ приятель пита, 
какво мисля. Ето вестникътъ и той още повече ме 
забърква. Ето говори радиото и единъ гласъ нроти 
воречи на другия. Отивамъ на улицата и първиятъ 
срещ натъ иска моето мнение, дали ще има война 
или не. И азъ  самъ питамъ въ моето безпокойство 
и приказвамъ и бъбра и се препирамъ, макаръ че 
знамъ, че всичкитѣ познания, всичката опитность, 
всичката предвидливость, която сте събрали презъ 
години и която сме възприели, е безъ стойность 
срещу решението на тия десетина чужди хора. 
Знаехъ, че за втори пжть въ двадссеть и пегь го
дини пакъ стоимъ безсилни и безводни предъ ежд- 
бата и мисли безъ  всѣкакъвъ см исълъ чукатъ по 
пламналото чело. Най после не можехъ повече да 
понасямъ голѣмия градъ, защ ото на всѣки ж гълъ  
по улицитѣ ми сс изпрѣчваха разлепенитѣ плакати 
съ  ярки букви като злобни ку ч ета ; защ ото търсѣхъ 
неволно да прочета по челото на всѣки срещнатъ,
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какво мисли. А ние всички мислѣхмс сжщото, ми- 
слѣхме само за положителния или отрицателенъ 
отговор?», за черното или червеното въ реш аващата 
игра, въ която бѣхъ залож илъ цѣлия си животъ, 
носледнитѣ си спестени години, моитѣ още неписани 
книги, всичко, въ което досега бѣхъ  виж далъ 
моята задача, смисъла на моя животъ.

Но съ  бавность, която съсипваше нервитѣ, топ- 
ка?а сс търкаляше нерешително по диска па рулет
ката насамъ и нататъкъ. Насамъ и нагатъкъ, черно, 
червено, червено, черно, надежда и разочарование, 
добри новини, лоши новини, и все още ие послед
ната, решаващата. Забрави! си казвахъ азъ. Избѣ- 
гай, избѣгай въ т е о я  ней-вжтрешеиъ глеталакъ , въ 
твоята работа, въ това, въ което си само твоето 
дишащо азъ, не гражданинъ иа една държава, не 
обектъ на тая пъклена игра, дето единствено мал
кото разумъ, който притежаваш ъ, може още да 
действува разумно въ единъ обезумѣлъ свѣтъ.

Задача не ми липсваше. О тъ години бѣхъ  на
трупал?. подготвителнитѣ работи за едно голѣмо 
двутомно изложение върху Балзакъ и неговата 
творба, обаче липсвалъ ми бѣ куража, да почна 
едно такова обширно, планирано за д ъ л ъ гь  срокъ 
съчинение. Недоволството сега ми даде куражъ. 
О тгсглихъ се въ Батъ, защ ото тъкмо тоя градъ, 
дето мнозина измежду май аобритѣ въ английската 
литература, преди всичко Филдингъ, бѣха писали, 
по вѣрно и по точно, отразявали едно друго, ио-мирно 
столѣтие, осемнадесетото. Но какъ болезнено кон
трастираше тая мека, съ нѣжна красота надарена 
мѣетность съ  нарастващ ото безпокойство на свѣта 
и моитѣ мисли. Както въ 1914 год. бѣше най хуба- 
виятъ голий въ Австрия, за който мога да си спомня, 
така предизвикателно прекрасен?, бѣш е тоя августъ 
1939 въ Англия. П акъ мекото копринено синьо небе ка
то мир за Божия шатра, пак?, хубавата слънчева свѣт- 
лина над/ъ гори и ливади, при това неописуемо нзр-
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билие отъ  цвѣтя — с ъ щ и я т ъ ' великъ миръ надъ 
земята, докато хората се готвѣха за война. Н еве
роятно като тогзва изглеждаше безумието предъ 
тоя тихъ, настойчивъ б о гагь  разцвѣтъ, тоя покой, 
който дишайки се наслаждаваш е самъ отъ себе си 
въ долинитѣ на Батъ, а тѣ  съ своята мила прелесть 
тайнствено ми напомняха за Бадечската мѣстность 
отъ  1914 год.

И пакъ не нскахъ да го повѣрвамъ. П акъ се 
готвѣхъ като тогава за едно лѣтно пътуване. Презъ 
първата седмица на септемврий щѣш е да се събере 
конгресътъ на П енклубъ въ Стокхолмъ, шведскитѣ 
колеги ме поканиха като почетенъ гостъ, тт.й като 
азъ, земноводно същ ество, не представлявахъ вече 
никаква нация; всѣки обѣдъ, всѣка вечерь, дори 
всѣки часъ бѣше предварително опредѣленъ за нѣ 
що отъ любезнитѣ домакини. Отдавна вече си бѣхъ 
поръчалъ мѣсто на парахода, но ето че се заспу- 
щаха една следъ друга застрагаителнитѣ новини за 
предстоящ ата мобилизация. По всички закони на 
разума, би трѣбвало сега бързо да прибера книгитѣ 
и ръкописитѣ си и да напусна британския островъ 
като вьзм ож аа военна зона, защ ото въ Англия бѣхъ 
чужденецъ, застраш еиъ отъ всевъзможни ограниче
ния на свободата. Обаче нѣщо необяснимо у мене 
се нротнвѣше, да се спасяяамъ отъ тукъ. Доней
де бѣш е упорство, да ие бѣгзм ъ пакъ, тай  като 
съ д б ата  навсѣкжде ме преследваше, донейде умо
ра. „Да срещиемъ времето, както то ни търси “ си 
кгзахъ азъ  съ  Ш експиръ. Иска ли те, то не се 
брани, вече близо до ш сстдссеть години, противъ 
н его ! Най доброто отъ  тебе, твоя живѣнъ животъ 
то вече не ще обхване. Така азъ  останахъ. Все пакъ 
искахъ да приведа въ редъ моето гражданско с ъ 
ществувание и понеже имахь намѣрение да сключа 
вторь бракъ, не искахъ да губя пито мигъ, за да 
не бъда. раздѣленъ за дълго отъ моята бъдещ а 
другарка чрезъ интерниране или други непредвиде
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ни мѣрки. Така, отидохъ на оная сутрина — бѣше 
1 септемврий, единъ петъкъ  — въ общината въ 
Батъ, за да съобщ я моята женитба. Чиновникътъ 
взе книжата ни, показа се извънредно приветливъ и 
усърденъ. Разбираше като всѣки въ това време на
шето желание за по възможность по голѣма б ъ р 
зина. За следния день трѣбваше да се назначи вѣн- 
чавката; той взе писалката и се залови да вписва 
съ  хубави кржгли букви имената ни въ своята 
книга.

Въ тоя моментъ — трѣбва да бѣше около 11 
часа — вратата на съседната стая се разтвори вне
запно. Единъ младъ чиновникъ се втурна въ стая
та и вървейки си обличаше палтото. „Гермаицитѣ 
навлѣзли въ Полша. Война!“ извика той въ тихата 
стая. Д умата падна като ударъ съ  чукъ върху сър- 
дцето ми. Ала сърдцето на нашето поколѣние е 
научено на всѣкакви тежки удари. „Може още да 
не е война“, казахъ азъ съ най искрено убеждение. 
Обаче чиновникътъ бѣш е почти озлобенъ. „Не", из
вика той буйно, „стига вече! Нѣма да позволимъ 
да почватъ всѣки шесть месеца все наново! Сега 
трѣбва да се тури край!“

М ежду това чиновникътъ, който бѣше почналъ 
да пише вѣнчалното ни свидетелство, сложи замис
лено перото. Ние сме били чужденци, размисли той, 
и въ случай на война ставаме автоматически не
приятелски чужденци. Не знаялъ, дали въ такъвъ  
случай е допустимо сключване на бракъ. Съжаля- 
валъ много, но трѣбвало да се обърне за упжтване 
към ъ Лондонъ. После настжпиха още два дена ча
кане, надежди, страхъ, два дена най-страшно на
прежение. А въ недѣля сутриньта радиото съобщи 
новината, че Англия е обявила война на Германия.

Бѣш е нѣкаква странна сутринь. Мълчаливо се 
дръпнахме отъ радиото. То бѣ хвърлило въ стаята 
?дно известие, което щ ѣш е да на^живѣс в Ѣ |< о е с т Ѣ ,
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което бѣше опредѣлено да промѣни изцѣло нашия 
свѣтъ и живота на всѣки единъ отъ  насъ. Известие, 
въ което имаше смърть за хиляди между ония, 
които мълчаливо го слушаха, скръбь и нещастие, 
отчаяние и заплаха за насъ всички и, може би, едва 
следъ години творчески смисълъ. Имаше пакъ вой
на, война по-страшна, която стигаше по-далечъ, о т 
колкото нѣкога друга война по земята. П акъ се 
свършваше едно време, пакъ почваше ново. Ние 
стояхме мълчаливи въ внезапно затихналата стая и 
избѣгвахме да се погледнемъ. О твънъ се чуваше 
безгрижното чуруликане на птичкитѣ, които се оста
вяха да б ъ д а т ъ  носени въ своята лекомислена лю- 
бовна игра отъ вѣтъра, въ  златнния свѣтлиненъ 
б лѣ съкъ  се лю лѣеха дърветата, сякаш ъ тѣхнитѣ 
листа искаха да се докоснатъ нѣжно като-устни. 
Прастарата майка природа пакъ не знаеше нищо за 
грижитѣ на своитѣ създания.

Върнахъ се въ стаята си и прибрахъ въ единъ 
малъкъ куфаръ нѣщата си. Ако излѣзе истина 
каквото ми бѣ казалъ единъ приятель, заемащ ъ 
високъ поетъ, то ние австрийцнтѣ щѣхме да б ъ - 
демъ причислени къмъ германцитѣ и трѣбваш е да 
очакваме същ и тѣ  ограничения; може би, нѣмаше 
да мога да спя вечерьта въ собственото си легло. 
П акъ бѣхъ падналъ едно стъпало по долу, отъ 
единъ часъ насамъ не бѣхъ само чужденецъ въ 
тая страна, a „enemy alien“, неприятелски чуж де
нецъ, насилствено заточенъ на едно мѣсто, на кое
то не стоеше моето тупащо сърлце. Защ ото може 
ли да се измисли по абсурдно положение за човѣкъ, 
който отдавна е изхвърленъ отъ една Германия, 
дето зарадъ неговата раса и начинъ на мислене с ъ  
го заклеймили като противогермански ? А сега, въ 
една друга страна, възъ  основа на единъ бюрокра 
тичеиъ декретъ, му налагатъ една общность, към ъ 
която като австриецъ никога не е принадлежалъ 1 
Съ едно драсване на перото см исълътъ на цѣлъ
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единъ животъ се бѣ  превърналъ въ безсмислие; 
пишехъ, мислѣхъ все още на нѣмски, обаче всѣка 
мисъль, която мислѣхъ, всѣко желание, което чув
ствувахъ, принадлежеше на странитѣ, които стоеха 
съ  оржжие за свободата на свѣта. Всѣка друга 
връзка, всичко било и минало бѣ разкжсано и раз
бито, и азъ  знаехъ, че всичко следъ тая война ще 
означава повторно начало. Защ ото най съкровената 
задача, на която презъ четиридесеть години бѣхъ 
посветилъ всичката сила на моето убеждение, мир- 
ното обединение на Европа, се бѣше провалила. 
Това, отъ  което повече се бояхъ отъ собствената 
си смърть, войната на всички противъ всички, сега 
за втори пжть почна. А който цѣлъ животъ се е 
мжчилъ страстно да свързва въ името на човѣч- 
ното и на духа, сега, когато се изискваше непоко
лебима общность, бѣше безполезенъ и самъ както 
никога презъ живота си.

Още веднажъ тръгнахъ надолу към ъ града, 
за да хвърля още единъ погледъ къмъ мира. Гра- 
д ъ тъ  лежеше тихо въ обѣдната свѣтлина и не из
глеждаш е по-другъ отъ  обикновено. Хората оти
ваха съ обикновенитѣ си стлшки п о  обикновенитѣ 
си пжтища. Не бързаха, не се трупаха на групи. 
Недѣлно спокойно бѣше тѣхното държане и за 
мигъ се запитахъ: дали още не знаятъ? Но тѣ  
бѣха англичани, упражнени да обуздаватъ чувствата 
си. Не се нуждаеха отъ знамена и барабани, отъ  
ш умъ и музика, за да се подкрепятъ въ своята 
жилава, непатегична решителность. Какъ другояче 
бѣше въ ония юлски дни презъ 1914 г. въ Австрия, 
но колко различенъ бѣхъ и азъ  самъ отъ младия 
иеопитенъ момъкъ тогава, какъ обремененъ бѣхъ 
сега съ  спомени! Знаехъ какво значи война, и като 
поглеждахъ къмъ хубавитѣ, пълни магазини, ви
дѣхъ въ нѣкакво внезапно видение ония отъ  1918 г , 
изпразднени и пусти, вгледани като съ  широко раз- 
творени очи въ минуващия. Видѣхъ като въ будент,
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сънъ  дългитѣ  опашки отъ съсипани жени предъ 
магазинитѣ съ  продукти, майкитѣ въ трауръ, ране- 
нитѣ, осакатенитѣ, всичкия тоя нощенъ уж асъ  отъ 
нѣкога се изправи призрачно страш енъ въ блѣсна- 
лата обѣдна свѣтлина. Спомнихъ си за нашитѣ 
стари войници, какъ се връщаха изморени и окж- 
сани отъ  фронта. Разтупаното ми сърдце почув
ствува цѣлата минала война въ тая, която днесъ 
почваше и която още криеше своитѣ ужаси предъ 
погледитѣ. И знаехъ : пакъ е минало всѣко минало, 
пакъ е унищожено всичко постигнато, — Европа, 
нашата родина, за която живѣхме, е разрушена да 
лечъ надъ рамкитѣ на нашия собственъ животъ. 
Нѣщ о друго, нѣкакво ново време почваше, но презъ 
колко ада, презъ колко чистилища трѣбваш е да се 
мине, за да се стигне до него!

Слънцето грѣеш е пълно и силно. Като се връ- 
щ ахъ дома, забелязахъ изведнаж ъ предъ себе си 
своята собствена сѣнка, тъй както виждахъ сѣн- 
ката на другата война задъ сегашната. Тя вече не 
се отдѣли отъ  мене, тая сѣнка, надвесваше се надъ 
всѣка моя мисъль дене и нощ е; може би, нейното 
тъмно очертание лежи и върху много листове на 
тая книга. Но всѣка сѣнка е въ края на краищата 
все пакъ рожба на свѣтлината, и само който е 
позналъ свѣтлина и мракъ, война и миръ, възходъ 
и упадъкъ, само той е ж ивѣлъ истински.
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