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                      Оригинален научен труд

д-р Ева ЃОРЃИЕВСКА1

CANONE INVERSO ИЛИ ЗА УМЕТНОСТА И БЕСКРАЈОТ
(критички осврт на романот од Паоло Мауренсиг)

Апстракт: Текстот што следи претставува критички осврт на едно од 
делата на современиот италијански писател Паоло Мауренсиг (1943-), Canone 
inverso, кое ја следи приказната на талентираниот виолинист Јене Варга, 
руиниран музичар чиишто изведби ги освојуваат срцата на виенската публика. 
Делото во себе ги обединува карактеристиките на bildungsroman и на роман на 
потрага, каде што неизвесноста на дејствието оди во спрега со мистериозноста 
која ги обвива ликовите, откривајќи го влијанието на германскиот романтизам и 
посебно на расказите на Хофман врз Мауренсиг. Историјата на виолината која 
Јене Варга ја има во оставина од неговиот исчезнат татко ги отвора пресвртените 
моменти на трагањето по совршенството и бесмртноста преку музиката, 
доблеста и суровоста на генијот, дисциплинирањето на талентот и слободата на 
уметничкото создавање, традицијата и индивидуалниот талент.

Клучни зборови: canone inverso, музика, бесконечност, традиција, 
индивидуален талент.

Eva GJORGJIEVSKA, PhD2

CANONE INVERSO OR THE ART AND THE INFINITY
(Critical review on the novel of Paolo Maurensig)

Abstract: The following text presents a critical review of one of the works 
of the contemporary Italian writer Paolo Maurensig (1943- ), Canone inverso, 
which follows the story of a talented violinist Jeno Varga, a ruined musician whose 
performances are grabbing the hearts of the Viennese audience. The work unites the 
characteristics of a bildungsroman, where the uncertainty of the action goes in line 
with the mystery that envelops the characters, revealing the influence of the German 
romanticism and especially of the Hoffmann`s stories on Maurensig. The history of 
the violin that Jeno Varga has as the legacy of his missing father opens the questions 
of searching for perfection and immortality through music, the virtue and the cruelty 
of the genius, the discipline of the talent and the freedom of the artistic creation, the 
tradition and the individual talent.

1 Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
2 Faculty of Philology, Goce Delcev University, Stip, Macedonia 
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Key words: canone inverso, music, infinity, tradition, individual talent.

Во музиката терминот canon ја означува онаа музичка техника каде што 
на определени периоди една водечка мелодија е мултиплицирана со додавање на 
имитативни последователни мелодии, идентични на првата или со нејзини благи 
варијации. Наспроти тоа, Canone inverso подразбира музичка изведба каде што 
првата мелодија го следи нормалниот редослед на нотите, додека пак имитативната 
мелодија го изведува истиот интервал наназад, започнувајќи од крајот и одејќи 
кон почетокот. Апстрахиран од својот првичен домен, canone inverso за авторот 
Паоло Мауренсиг станува симбол за многу нешта, првенствено за неговата 
наративна техника во романот. Преку непредметната стварност на музиката, 
инверзната и двојна мелодија свирена од две виолини може да биде симбол за 
цикличноста на приказната која го следи одвивањето на раскажувањето, иако 
за своја содржина го има навраќањето кон минатото преку реминисценциите на 
раскажувачите. Скалестата структура на романот, своевиден „роман со фиоки“, 
која воведува низа на раскажувачи слично на надоврзувањето на музички 
партитури, од приказна во приказна, ја провлекува мистериозната виолина со 
изглед на човечка глава (се претпоставува дека тоа е глава на еден од нејзините 
сопственици) на местото од традиционалните чивии, виолина која како навистина 
да е инспирација за секој нејзин сопственик или трагач, бидејќи сведочиме како 
секој од нив станува понатамошен раскажувач: ја следиме рамковната приказна 
на нараторот кој штотуку ја откупил виолината, но исто така и приказната на 
неговиот посетител во потрага по истата виолина кој раскажува за Јене Варга, 
а згора на тоа и приказната на Куно кој се идентификува со Јене и ја раскажува 
туѓата приказна како да е сопствена...

Canone inverso е, исто така, симбол на цикличноста на времето или на вечното 
враќање на историјата која според зборовите на еден од ликовите ја насетува 
заканата во итањето кон заканувачкиот и непредвидлив бескрај (губењето на 
вербата во музиката на што се надоврзува историскиот момент на почетокот 
на војната), па затоа треба да ја соедини сегашноста со минатото и почетоците, 
односно со времето на првобитна благосостојба на човештвото. Мелодијата е 
знак на бесмртноста, бидејќи приближувајќи му се на крајот, партитурата може 
да се повторува до бесконечност секогаш одново продолжувајќи во спротивната 
насока. Двете виолини или мелодии, пак, ја претставуваат личната потрага по 
двојникот, по идеалот во кој се содржи духовното сродство. Но, двојството е 
исто така симбол на конфликтот на двете спротивставени мелодии, на благоста 
и на суровоста, на Каин и Авел, на Јене и Куно ако ги бараме нивните пандани 
во приказната, на двете спротивставени сили кои се борат во секој човек (кон 
крајот од романот, всушност, дознаваме дека во еден момент Јене и Куно се 
манифестации на една иста шизоидна личност).

Иако се споменуваат повеќе раскажувачи кои се слушатели на приказната 
на својот случаен познајник, доминантна и суштинска во романот е приказната 
на Јене Варга, музичарот скитник кого гостинот на нараторот имал можност 
да го запознае во еден од виенските барови. Јене започнува да ја раскажува 
својата животна приказна, која во исто време е и приказна за историјата 

Ева ЃОРЃИЕВСКА



 171

на мистериозната виолина. Трагизмот на судбината на Јене се поврзува со 
виолината која е единствената врска со неговото минато и со неговиот татко, 
според дотогашните сознанија човек чијашто трага се загубила засекогаш на 
воениот фронт. Виолината го придружува Јене и во едно од најелитните музички 
училишта, каде што потрагата по совршенството и смислата преку музиката 
се заменети со суровоста на музичката дициплина и зависта на оние чијашто 
некогашна надеж за голема кариера во еден момент згаснала како помиреност со 
просечноста. Единствениот блесок во тмурните ќелии на школата е ненадејното 
познанство со Куно, духовниот двојник на Јене, со кого без никаков претходен 
договор ќе го изведат токму canone inverso, во кого ќе го препознаат своето идно 
пријателство, но исто така и ќе ја засилат вербата во чистината и идеалот кои 
може да ги овозможи музиката. 

Но, минатото на Куно е сосема спротивно од она на Јене. Ако единствената 
врска со минатото за Јене претставува виолината, Куно ја носи крвта на 
благородничка лоза која од колено на колено ја пренесува генијалната дарба 
за музиката. Паоло Мауренсиг како да сака преку овие два лика да го постави 
прашањето за потеклото на инспирацијата и музичкиот дар, да се праша дали 
талентот е нешто што тлее во исконските корени и во мистеријата на минатото 
или пак непредвидлива индивидуална вдахновеност која го издвојува поединецот 
како демијург кој може да ја надмине детерминацијата на судбината или пак 
индивидуалноста е неизбежна надградба на она што е пасивно наследство. 

Пријателството кое започнува помеѓу Јене и Куно во училиштето се 
претвора во ривалство за време на престојот на Јене во замокот каде што живее 
семејството на Куно. Замокот како оставина од неколку векови во себе ги 
обединува минатите генерации на семејството Блау и сведочи за континуитетот 
на историјата, за нејзината длабока вкоренетост во животот на современиците. 
Големото откровение кое Јене го доживува во сонот, го доведува до сознанието 
дека неговиот татко е всушност баронот Блау, односно таткото на Куно, 
така што двојникот Куно е, всушност, негов полубрат. Отклучувајќи една од 
мистериозните соби на замокот, Јене, всушност, го гледа портретот со еден 
од предците кој во раката ја држи токму неговата виолина. Јене конечно го 
пронаоѓа својот татко, иако си заминува без да го соопшти тоа, но наместо 
неговиот живот да добие смисла, напротив тоа претставува последниот удар на 
неговата амбиција. Понорот на смртта, наспроти тежнеењето кон бесмртноста 
коинцидира со неговата подготвеност да се откаже од музиката засекогаш. Таа 
престанува да биде причина за живот, нејзината опачина е гревот и суровоста. 
Таа граничност која ја содржи музиката или талентот е презентирана и преку 
ликот на Софи, десет години постарата девојка виртуоз за виолина, која уште од 
дете Јене ја запознава во еден хотел. За време на првиот настап Софи доживува 
сериозна расправија со еден за него непознат господин на што ѝ претстои обид 
за самоубиство. Вториот пат кога Јене ја среќава, веќе откако се има откажано 
од музиката, за време на нејзиниот концерт во позадината на салата одекнуваат 
криците на надоаѓањето на војната. 

Од мистерија во мистерија, читателот е воден во еден од оние романи на 
исчекување да ја дознае големата вистина која се крие зад секоја од приказните. 
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Приказната се затвора во еден цикличен обрт, каде што најнаивниот од сите 
раскажувачи, оној за кого се мисли дека не знае ништо за виолината која ја 
купил на аукција, излегува дека е еден од потомците на семејството Блау. Во 
минатото, тоа е ликот кој мистериозно исчезнал од замокот и по пронаоѓањето 
на телото на еден удавен човек, тој бил иденфикуван со него и закопан на 
семејните гробишта. Следната вечер, некој веројатно знаејќи дека станува збор 
за погрешен човек го откопал телото, но тоа за семејството Блау означувало 
воскресение на Густав и верба во метафизичките состојби на душата. Густав е 
оној кој во еден момент се откажал од науката за да се предаде на создавањето на 
материјално богатство и кој на уште еден начин ја потврдува оваа песимистичка 
теза на илузорноста на талентот и на духовната дарба, на кршењето на големите 
идеали и предодредби. 

На ист начин како и претходната мистерија, полека се разоткрива и тајната 
за Јене што ѝ додава уште еден херменевтички клуч на приказната. Посетителот 
кого сега веќе за нас разоткриениот Густав го среќава и кој раскажува како 
ја слушал приказната на човекот кој му се претставил како Јене, се наоѓа во 
недоумица откако емпириските факти не се поклопуваат со кажувањата на Јене. 
Имено, барајќи го во селото од кое знаел дека доаѓа, тој дознава дека Јене починал 
уште во 1947 г. Исправен пред слична мистерија како и онаа на семејството 
Блау кое верува дека Густав воскреснал од мртвите, посетителот се помирува 
со фактот што по својата сообраќајна несреќа, можеби, целата приказна била 
искреирана од него. Но, откако епилогот го открива идентитетот на Густав, 
романот се заокружува во писмото кое до него го испраќа психијатриската 
установа која тврди дека го лекувала Куно Блау од нарушување на личноста и 
чијашто севкупна оставина била расподадена по неговата смрт во 1958 г. Густав 
е, всушност, оној кој ја откупил виолината на неговиот внук и кој конечно ја 
разрешува мистеријата на приказната. Сите коцки на крајот се спојуваат и 
дознаваме дека Јене навистина постоел, но откако починал во 1947 г., а Куно 
полудел како жртва на музичката амбиција, тој во својата подвоена личност го 
вклучил и идентитетот на Јене. Оној со кого разговарал непознатиот посетител 
бил всушност Куно во моменти кога се идентификувал со Јене и така и се 
претставувал. Приказната на Куно и Јене е раскажана од Куно, но од аголот на 
она што би можел да го доживее Јене. 

Едно од суштинските филозофски прашања кои ги преокупираат ликовите во 
романот на Мауренсиг е прашањето на бесмртноста. Во замокот каде што живее 
Куно семејството е поттикнато од мистериозната случка на исчезнувањето на 
телото на вујкото Густав да бара решенија за можните метафизички состојби на 
душата. Не случајни посетители на семејството во вечерните часови се докторот 
Егони и пречесниот Чилијани, кои ја промислуваат бесмртноста соодветно 
на својата преокупација - докторот ја бара бесмртноста на телото преку 
усовршувањето на медицината, додека пак свештеникот говори за бесмртност 
на душата за која би било казна да ја спознае бесмртноста на телото, бидејќи тоа 
би претставувало продолжение на можните животни гревови, а воедно и дрска 
побуна против семоќноста на Бога. Мислењето на Куно е дека бесмртноста може 
да се постигне преку обединувањето на минатото со сегашноста, односно преку 

Ева ЃОРЃИЕВСКА



 173

навраќање кон корените во кои е концентрирана сета енергија и творечка сила. 
Слично на него и неговиот татко, баронот Блау, смета дека она што е трајно и 
што поседува вредност опстојува преку генетиката и историската селекција на 
генијалноста како што е случајот со музичките таленти во неговото семејство. 

Наспроти нив, Јене го гледа генијот во случајниот дар кој го поседува 
поединецот и кој како него, без никаква приказна зад себе со испразнета карта 
на минатото, може да тргне во освојувањето на тајните на музиката. Но, ако во 
младоста Јене ја гледа смислата на живеењето во музиката, во нејзината моќ 
да ја надмине кревкоста и тривијалноста на животот, случувањата кои му ги 
приредува животот, најпрво суровоста на интернатот, потоа разочарувањето во 
доблеста на Куно и на крајот навестувањето на војната, резултираат кај него 
се еден духовен пад на загуба на вербата во нештата кои немаат прагматична 
основа. 

Недофатливоста на музиката, чиишто тонови неповратно исчезнуваат во 
времето и се речиси неповторливи, создава од неа пример за апстракција која 
се однесува исклучиво на духовното доживување и на исполнетоста на духот 
преку естетското восприемање. Заокруженоста и повторливоста на историјата 
за која се залагаат соговорниците е, всушност, она што може да се постигне 
преку креативното уживање во умот на оној кој создава и кој во canone inverso 
не го познава крајот, на сличен начин како што читателот на овој роман ја 
доживува целовитоста на духовното задоволство преку херменевтичкото 
исчитување на симболите и затскриените значења на романот. Страста и 
опсесијата на музичкиот гениј и потрагата по чистината на идеалот зад чија 
сенка тлеат неминовно и корените на злото го задржува докрај читателското 
внимание кое полека ги склопува деловите на мозаикот и располагајќи слободно 
со наративното време ги врзува минатото и идното во раскажувањето за да ја 
одгатне смислата на приказната. 
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