
Книгите на Предраг Матвейевич - отзиви на френската критика

Средиземноморски молитвеник

(Издателство Фаяр, 1992)

Книгата на Матвейевеч е блестящ пример за интелект, поезия, смесица от 
строгост и дързост, научна прецизност и един безкраен празник... Гениална, 
неочаквана, огнена книга.
       Клодио Магри: „Префас”

 Тази книга е смесица от жанрове, ерудиция и въображение, архивни 
документи и лични спомени, строгост и фантазия, феноменология и филология, 
технически термини и странни изброявания... За географията тя представлява 
това, което е Маргьорит Юрсенар за историята. 
       Робер Брешон: „Постфас”

Химн, възпяващ лириката, знанието, мита. Възхитителни картини за 
мечтаната, измислената представа, в която присъства ужасът, дързостта, 
изкуплението... Книгата на един живот, книга на един истински мъж... Този 
молитвеник е  доказателство за вяра.

      Андре Бренкур: Льо Фигаро

Часослов на една почти божествена църковна служба за море, за което не 
можем със сигурност да установим докъде се простират границите му, и което 
авторът проучва чак до Черно море... Въображението му пресъздава подвижен и 
разнообразен свят, неповторим във всяко отношение.

      Никол Занд: Льо Монд

Каталог на всички възможни аргументи и разсъждения 
Средиземноморието... Един стил обработван отново и отново до безкрайност и 
все по-наситен и по-сгъстен.

      Марк Семо : Либерасион

Този „Средиземноморски молитвеник” приема облика на Евангелие, на 
Евангелието на помирението.... Толкова класическо, направо бароково, 
дионисиевско и въпреки това аполоновско.

      Робер Боно: Кензен Литерер

Матвейевич е избрал света на дионисиевия химн. Хърватският писател 
ни предлага чудна одисея между безмилостните сирени и нереидите, добрите 
нимфи с тяло на Венера.

    Жерар Спитерс: Льо Котидиен дьо Пари



Задължително четиво за безусловно влюбените в Средиземно море. 
Какъв шок!... Блестящо и фино повествование.

       Филип Думенк: Лю

Чуден молитвеник.
     Филип Пьоти: Л’Евенман дю Жьоди

Подобно на класическите гръцки пиеси, Матвейевич колекционира 
дребните факти, които, за разлика на внушителните тръби на органите на 
официалната история, имат по-силен отзвук, той е влюбен в думите и оценява 
отлично тяхната неповторимост и музикалност.

      Мишел Гродан: Льо Соар

Без съмнение това е най-обаятелното пътуване, което ни подарява 
Матвейевич... След прочитането на този Молитвеник си казваме, че имаме да 
научим още много неща за това море, ширнало се пред вратата ни.

 
     Жозефа Мартинес: Ла Марсейез

Като подчертава противоречията на вселената, на които прави обстоен 
преглед, в същото време икуменистът Матвейевич защитава неразривната и 
цялост. Забележителната книга на Предраг Матвейевич допринася по свой 
собствен начин за това.

    
     Жан-Пол Франсескини : Л’Експрес

 Повече от който и да било, Матвейевич е разсъждавал върху 
многоликата идентичност. Нещо повече, „Средиземноморския молитвеник” 
облича в подходяща литературна форма, тази нова и силна медитация. Той 
основава поетиката на единството, позовавайки се на безкрайния каталог на 
прецизни специфики. Той създава етика, която показва смесването на 
различните етноси ... Възпявайки, създаденото в резултат на размените и 
смесванията в това невероятно южно море, той показва разцвета на един нов и 
многолик литературен жанр в Европа: наука, поезия, география, история, 
мъдрост.

             Бертил Галан: Льо Нуво Котидиен дьо Лозан 

Сага от прости жестове, наследени от натрупаната с хилядолетия 
мъдрост на мореплаватели, пазачи на морски фарове, рибари, съгледвачи на 
морските ширини. Матвейевич си е присвоил думите им, разнообразния им 
говор, ругатните им... Матвейевич показва на нас европейците богатството на 
един пълнокръвен живот, неизчерпаем като Средиземно море.

    Даниел Бризон: Ле Дерниер Нувел д‘Алзас



Майсторската постройка на една толкова обширна материя, уместните 
сравнения, богатството и владеенето на езика, както и високия изчистен стил... 
Една книга, която щеше да получи одобрението на големия историк на 
Средиземноморието Фернан Бродел и на поета, възпял всички морета Сен Джон 
Перс.

    Пиер Калдерон: Льо Журнал дьо Танже

С вълнообразния си стил, оркестриран сякаш морска симфония, 
„Средиземноморския молитвеник”  е бил приет като поема в проза. Ако Предраг 
Матвейевич несъмнено проявява поетична дарба, то тя няма нищо общо с 
кичозните претрупани описания на красотите на морето и на бреговете му. Той е 
по-скоро като Бодлер, зает да изкара наяве, чрез огромната мрежа от взаимни 
връзки, дълбокото и загадъчно единство на средиземноморския свят. За този 
проект допринасят познанията на моряците и тези на учените, историята и 
ботаниката, картографията и филологията. Без да забравяме разбира се, 
двойственото познаване на думите, характерно за големия писател.

     Мишел Одета: Л’Ебдо, Лозана

Смесицата от поезия, от трагедия и от философска дълбочина, които 
бележат всяка страница, не е чужда на изненадващо големия брой читатели, 
които си е спечелила книгата, както в Италия така и в Испания... Тази 
филология на морето, която той сътворява крачка по крачка, през всички епохи и 
по всички места, то е сякаш кръвта, бликнала от раната или бунтовният вик 
срещу абсурда на сегашната история с нейните мъртви хора и ненужни 
страдания.

Жан-Мишел Палмие: Льо Магазин Литерер 

 В нашето време на господстващ материализъм, хуманизмът на Предраг 
Матвейевич е едно най-радикално дисиденство, една вяра, открила своя 
молитвеник.

Ерик Ноло: Ла Ревю дьо Л’Енститю Медитеранеен

 Предраг Матвейевич се чувства удобно само в деликатното... Той 
освобождава избледняващия мит, извличайки го от материята. При него, 
твърдението и неговата противоположност не се отричат взаимно, те се 
обогатяват взаимно, за да дефинират поетиката на основополагащата 
несигурност, при която скрупулите с цялата си тежест, тегнат далеч по-силно от 
съмненията.
     Лоран Ковач: Ла Нувел Ревю Франсез

 Предраг Матвейевич е сътворил един молитвеник, за да хвърли светлина 
върху писанията ни, за да възвърне спомените ни от нашите писателски 
странствания и търсения... Книгата оставя у нас впечатление за съмнение, за 
спокойствие и за безкрайни летни вечери. В нея виждам отново възхитителния 
Албер Камю от „Сватби”, старците на Кавафис, седнали на терасите на 
кафенетата, лозята край морския бряг на Жозеп Мария де Сагара. Виждам 



пейзажи измислени и въпреки всичко истински. Средиземноморието е пред 
очите ми и изчезва.
  Жан-Ив Казанова: Емпресион дю Сюд, Екс-ан-Прованс

 Рядък феномен, Матвейевич е успял да съчетае поетичното удоволствие 
от   повествованието за Средиземноморието с каталог, коментиращ великите 
произведения, вдъхновени от Средиземноморието... След прочита на красивата 
книга на Матвейевич, разбираме, че човек винаги се връща при голямата си 
любов, при майка си, при своето море сред земята.
      Франсоа Фейтьо: Ле Тан Модерн



    Професионална биография

 Предраг Матвейевич е роден в Мостар (Босна-Херцеговина) през 1932 г. 
Майка хърватка, баща руснак. Завършва романска и класическа филология в 
университетите в Загреб и Сараево. Докторат в Сорбоната (сравнителна 
естетика),  хабилитация по сравнителна литература в Университета - Париж ІІІ 
(Нова Сорбона). Ръководил е катедрата по френска литература на Факултета по 
литература в Загреб; гостуващ професор в Нова Сорбона, католическия 
университет в Лувен (Европейски Институт), в Колеж дьо Франс; понастоящем 
е щатен професор в Департамента по славянски езици и литератури в римския 
университет „Ла Сапиенца”.
 Автор на множество публикации в бивша Югославия, сред които „Тези 
вятърни мелници” (Загреб, 1977, политически есета против сталинизма и 
„ждановизма”); „Открити писма - упражнения по морал”, Белград 1985 – 
защита на репресираните интелектуалци дисиденти от източна Европа – 
Сахаров, Солженицин, Бродски, Синявски, Н. Манделщам, Д. Киш, В. Готовац, 
В. Хавел и т.н.); „Югославия днес” (Загреб 1982, Белград 1986 – обвинително 
слово срещу всякакви прояви на национализъм); „Средиземноморски 
молитвеник” (Загреб, 1987, едно „весело знание”, романизиран разказ или 
„геополитическо” есе, преведено на повече от двайсет езика). Френското 
правителство награждава Предраг Матвейевич с ордена на Почетния Легион. 
Той напуска родината си през 1991, противопоставяйки се на 
”братоубийствената война” и на „етническото прочистване”, вземайки страната 
на жертвите и, заставайки на позицията „ между убежище и изгнание”.
 Матвейевич е живял дълги години като емигрант в Париж; понастоящем 
живее в Рим. Книгите му са издадени на повече от двайсет езика и са удостоени 
с множество международни литературни награди.
 Основни произведения, издадени във Франция: За поетиката на 
събитието (поредица 10/18, изд. Ш. Бургоа, Париж 1979, на френски); 
Средиземноморски молитвеник ( изд. Фаяр, на хърватски, Награда за най-
добра чуждестранна книга, Париж 1993, Европейска награда „Ш. Вейон”, 
Женева, „Награда Малапарте”  Капри, преведена на повече от двайсет езика); 
Писма от другата Европа (изд. Фаяр, превод от хърватски език); Между 
убежище и изгнание, (епистоларен роман, изд. Сток 19951 на френски); 
Средиземноморието и Европа – лекции в Колеж дьо Франс (изд. Сток, 1998); 
Острови-Средиземноморие, (на френски, изд. Акт Сюд, 2000); Другата 
Венеция (изд. Фаяр, 2004, « Il Premio Strega europeo », Rome 2003, Premio 
« Tomizza », Trieste 2004). През 2005, издателство Фаяр публикува разширено 
издание на Средиземноморието и Европа – лекции в Колеж дьо Франс и 
други есета (на френски език).
 Предраг Матвейевич е председател на Съвета на Фондацията „Laboratorio 
Mediterraneo” в Неапол, заместник-председател по международните въпроси на 
Лондонския ПЕН клуб, член на „групата на мъдреците”  на Европейската 
Комисия в Брюксел, член основател на парижкия и римския филиал на 
„Асоциация Сараево”.


