
Проследи  възбуждащото  нетърпение,  което  го 
обземаше, направи още едно решително усилие да разбере 
смътното  чувство  на  тъй  да  се  каже  безпричинната,  но 
неутешима тъга пред миловидното й лице, и тогава схвана, 
че, в този миг, всъщност е беден роднина отдалече, който е 
пристигнал  да  посети  едно  дете,  поверено  на 
попечителството на чужденци зад граница. На детето му е 
добре: пазят го и се грижат за него, има всичко, което му е 
необходимо  и  не  се  оплаква  от  нищо,  но  все  пак  остава 
неизличимо впечатление, че е далече от своето семейство и 
дом -  своето малко бедно място на  брега  на  едно съвсем 
друго море.

Малката  козилианка,  която,  поради разположението 
на  зениците  в  средата  на  склерите  (това  беше  стар 
художнически  трик),  от  какъвто  и  ъгъл  Арсен  да 
наблюдаваше, го гледаше, сякаш нямо молеше да я отведе у 
дома. Вероятно би се почувствал по същия начин,  ако по 
някакво чудо зърне Микеланджеловия "Последен съд" върху 
стената  на  някоя  фабрика  в  Детройт!  Какво  мислят 
италианците,  когато  открият  кипарис  във  финландска 
ботаническа  градина  или  лапландците,  когато  съзрат  в 
римския зоопарк бяла мечка върху изкуствен айсберг посред 
август?  Защо  художествените  творби  да  се  различават  от 
хората,  растенията  и животните,  мислеше си Арсен.  И те 
имат  своите  корени  в  творби,  които  ги  предхождат,  и 
пъпките, от които тепърва ще се появи новото изкуство на 
онези, които идват.

Впрочем, не говори ли в полза на това и цената на 
картините?

Валдемаровият портрет "Момиченце с кукла" тук в 



"Парк Бърнет" на Медисън авеню, където мнозинството от 
хората  не  са  и  чули  за  Козилия,  а  камо  ли  за  нейната 
живопис,  беше  на  стойност  много  по-малка  от  тази  на 
обкованата рамка, в която беше поставен! Началната цена, 
пишеше  в  каталога,  възлизаше  само  на  сто  и  осемдесет 
долара,  докато  позеленялата  музейна  рамка  със  следи  на 
места  от  избледнели  златни  листенца,  струваше 
четиристотин! В Козилия това платно просто нямаше да има 
цена  и  нямаше  да  може  нито  да  се  продава,  нито  да  се 
купува,  понеже  е  важно  доказателство,  че  един  толкова 
малък народ е успял, въпреки всичко, да отхрани, отгледа и, 
разбира  се,  както  вече  е  станало  обичай,  да  направи 
нещастен един изтънчен дух, който е бил в състояние в края 
на  дългата  си  голгота  смело  и  естествено  да  постави 
теменужен  тон  на  плюшената  лента  върху  кестенявата 
основа на косата и цялата тази живописна фуга да завърши с 
неосквернената  белота  на  тричетвъртите  чорапи  върху 
студен  жълтозелен  фон.  Розовият  оазис  на  момичешките 
колена беше същинско чудо на миловидност и вещина!

Тук,  в  Ню  Йорк,  това  е  една  европейска  картина 
повече! Защо изобщо ще ги интересува платното на Удини, 
изработено  със  закъснелия  маниер  на  неокласическата 
школа на четирийсетте години? Това просто беше още едно 
в редицата  безбройни доказателства за напразните усилия 
на европейските пришълци някак си да се приспособят към 
новия свят, който изобщо не успяваха да схванат, нито да го 
приемат  до  край  за  свой.  Незначително  сведение  за 
пропилян  артистичен  живот  и  неосъществена  кариера, 
която,  дори и след смъртта  на автора,  достига  едва  сто  и 
осемдесет долара!


