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Даживеешкратко,нотака,чедаоста-
нешбезсмъртен.

Аскаквоправоние–преходните,да
говорим за безсмъртните? И от кой
момент името, лицето, предметите, до
коитосиседокосвал,капризитенахарак-
тера,дориболката,коятосипричинявал
надругитеинасебеси,сепревръщатв
нещоразличнооттова,коетосабили?
Името.РоденеКарелИгнацМаха,но

спървитесипоетическиизявиощекато
студент във Философския факултет на
Карловияуниверситетзапочвадасепод-
писвасиметоХинек–КарелХинекМаха. 
Апромянатанаиметоевсъщностзнакза
ражданетонаПоета–заначалотонаедин
път,различеноттозинанеговотосемей-
ствонадребнитърговци,път,различенот
тозинапоказнородолюбивитеилисмире-
ните,наразумнитеиприлежноподрежда-
щисвоятабиографиявъзрожденци.Избо-
рътнатоваименееслучаен,ноедваслед
краянавсекижизненпътстававъзможно
да се осмисли всяка привидна случай-
ност.Нееслучаен,защотоМахаеизцяло
обсебен от представата за болезненото
разпаданенавсичко,докоетоседокосва
безмернаталюбовначовека.Гиневсичко
красиво,гинелюбовта,гиневяратавБога,
гинесмисълътнаживота.Атовасъзнание
загибелнатаобреченостнасвета,изживя-
вана като проникновена и неумолима
истина,зазвучавазапървипътвчешката
литература.
Лицето. Никой днес не знае как е

изглеждалМаха.Очевидно той самият не е очаквал да бъде признат за
великпоетинееоставилнитоеднафотография.Апорадибедността,в
коятоеживял,едвалиепомислилдасиправипортрет.Имасамоеднаавто-
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биографичнаскица,коятообачемногонапомняобразанаПушкинвкари-
катурен стил.Маха е рисувал, нопредимно крепостии замъци, които е
съзерцавалповременасвоитескитанияикоитонепрекъснатоприсъствати
впоезията,ивпрозата,ивдрамитему.Аднесесредчешкитеписателис
най-многопортрети,рисуванипоразказинанеговисъвременнициилиспо-
редтворческотовъображениенахудожниците.
Предметите.Оттяхнищонееостанало.Родниятмупражкидомна

Карловияплощадотдавнанесъществува.Дорикитарата,коятоднесвиси
на стената вмузея вЛитомержице–някогашниямупоследендом,не е
неговатакитара.КогатонапускаПрагаиотивавтозималъкград,къдетому
еобещанаработаведнаадвокатскакантора,тойсеозовавасред„ларвибез
лица“.Работодателятнемуплаща.Еднасъседкамудаварогозка.Итовае
биловсичко,коетоеимал.Надеждата,чещеуспеедаосигурипонемини-
малнисредства,задасеоженизасвоятаЛори,гозадържаняколкомесеца
тук.Апрезтовавреме, задавидисвояталюбимаиновородениясисин
Лудвик, той изминава няколко пъти пеша разстоянието от 80 км, които
делятЛитомержицеотПрага.
Характерът.Махаебилкрайноемоционален,болезненоревнив,избух-

лив,непримирим,непокорен.Внощта,когатомайкатанаЛориумира,той
искаотнеядасезакълнепредмъртвотоѝтяловъввечналюбовточнокога-
токамбанатабиеполунощ.Живялетака,кактоеписал.Необратно.

АвторътнавеликолепнатапоемаМай,надесеткистихотворенияираз-
кази,нароман,наняколконезавършенидрамиумиранепризнат,осмянот
тогавашнатакритика.Загива.Отизтощениефизическоидуховно.Няколко
днипредидаиздъхне,гасипожар.Когатоебилнасвоетолюбимомястона
хълмакрайграда,вижда,чеградътгори.Ихуква.Биленай-близодоогъня.
Иепилводаотреката.Тазитъмнарека,коятопреминавапрезнегоиго
отнася.Вджобанадрехатамунамиратпоследнотонезавършеностихотво-
рение.СледдвадниетрябвалодасеоженизаЛори.

ДнесМахаенай-превежданиятчешкипоет.ИзданиятанаМайсанад
двестаишейсет,атазипоемаесредмалкотонабройтворбивсветовната
поезия,закоитосаизписанихилядилитературнокритическистраници.И
българскатапреводнарецепциянапоематаеубедителносвидетелствоза
неговатазначимостнасветовенпоет.

Началото на българската преводна рецепция на Маха поставя през
1873г.сп.„Читалище“(ІІ,с.464,с.845),къдетосапубликуванидвенегови
стихотворения:откъсот«Разпростряхладнанощ» («Rozprostřelachladná
noc»),озаглавен«Двамазлодейци»,и«Вечгоняма»(«Zalkájinochvčerno
lesa». Първият текст е подписан от двама преводачи – Георги Бенев и
АтанасТ.Илиев,коитосачешкивъзпитаници,авторият–самоотАтанас
Илиев.

Махаобачещебъдезабравенотбългарскиячитателиедвапрез1948г.
–повечеот110годиниследпояватанаМайпрез1836г.,ЕмилГеоргиеви
СимеонРусакиевщепредложатпълниятекстнатовавърховопостижение
наромантизма.Тукобачелипсвавъвеждащотокъмпоематастихотворение
«Чехитедобърнародса».Следващияпреводенвариант,носамоначастот
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поемата (първа песен), прави Пенчо Симов (Чешки и словашки поети. 
Антология.С.,1971,с.9–12).

НаистинапървиятбългарскипреводнаМайзакъснявамного–най-веро-
ятнопорадилипсатанаинтерескъмромантизма,ноепоследванотоще
два:наЖоржетаЧолакова(1993,ІІизд.2000)инаАтанасЗвездинов(2005,
ІІизд.2010).Аподобенпреводаческиинтересможедапородисамоедна
безсмъртнапоезия.

* * *
Предлаганиятразказепърватапреводнарецепциянанеговатапрозаунас.
Разказът«ПоклонениевКърконошите»(«Pouťkrkonošská»)есреднай-

значимитетворбинаМаха–еднамистичнатрансовавизиязаинициацион-
нияпътнапознаниетокатопъткъминобитието.Преводътенаправенпо
книжнотоизданиеK.H.Mácha.DíloII.Prózy,zápisníky,deníky.Českosloven-
ský spisovatel, Praha, 1986, 108–116.Вбележките къмизданиетоМилош
Похорски отбелязва, че едва през 1917 г. разказът е открит в ръкописен
вариантвархивананеговияприятелАнтонинЩробах(п.там,358).Преди
това той е бил реконструиран по записките и дневниковите бележки на
Маха,коетообясняванякоитекстовиразличиямеждуразличнитепублика-
ции на разказа. Следователно и литературоведските анализи, направени
предиоткриванетонаоригиналнияръкопис,сасебазиралинаособености,
коитосеоказватнеавтентични.НапримерАрнеНовак1,койтосепозовава
наизданиетоот1906г. (Mácha,KarelHynek.Rományapovídky.Kvydání
upravilJaroslavVlček.Praha:Laichter;1906.277s.SpisyKarlaHynkaMáchy,
sv.1.),коментирати-формата,скоятомонахътсеобръщакъммладежа,като
изключениевсравнениесдругипроизведениянаМаха(А.Novák.Máchova
«Krkonošskápouť».VPraze,náklademvlastním,1911,9).Всъщноствавтен-
тичния авторски текст обръщението е въвВие-форма. Разликитемежду
двататекстасавнякоислучаитвърдесъществени:напримервъвварианта
от1906г.главниятгеройепредставеннесамокато„юноша“(„jinoch“)и
„поклонник“(„poutník“),ноикато„младеж“(„mladík“);тойостававзалата
сбезжизненитемонасиединчас,анетриит.н.Различиятамеждудвата
вариантазасягатинякоиважниформалнипараметрикатопунктуациятаи
границитенапараграфите.Атехниясемантиченефектсподчертановни-
маниекоментираЯнМукаржовски.Дългитеизречениясвътрешноразкло-
ненасинтактичнаструктура,характернизаръкописаипромененивизда-
ниетоот1906г., кактоиотказътотвътрешнораздробяваненатекстана
по-малки по обем абзаци разширяват мрежата от асоциативните връзки
междуотделнитеобразиисъздаватполисемантиченефект,койтоееднаот
най-същественитемодернииновациинаМаховияпоетическиезик.

Основнатачастоттекстана«ПоклонениевКърконошите»представлява
описаниятвдневникамуот14февруари1833г.сънзапризрачнитемонаси
(«Sen».//IntimníMácha.Českýspisovatel,Praha,1993,24–28).Аотновоот

1Вариантътот1906г.епубликуваннасайтанаПражкатаградскабиблиотекаhttp://www.
mlp.cz/macha/,астудиятанаА.НовакMáchova„Krkonošskápouť“от1911г.–насайтана
ФилософскияфакултетнаМасариковияуниверситет вБърноhttp://knihovna.phil.muni.cz/
arne-novak/books/machova-krkonosska-pout-novak-1911.
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дневникамуразбирамезанеговотопътуванедоКърконошите,ночакполо-
вингодинапо-късно:от20до25август(п.там:31–32).Товаобстоятелство
еедноотмноготосвидетелствазаотношениетомукъмхудожествениясвят
катопървоизворнаживота:Махане севдъхновява за своите сюжетиот
реалнияживот,аобратно–изживявавреаленплантова,коетонай-напред
сераждавнеговитетрескависънищаиболезненовъображение.

Друга част от разказа откриваме отново в неговия дневник (п. там:
29–30) като самостоятелен текст със заглавие «Поклонник» («Poutník»).
Тукемястото,къдетобихмеискалидаотбележим,ченабългарскитази
думаненосинепременнозначениетона„пътувам“,коетоеособеноважно
заправилноторазбираненахудожествениязамисъл(заразликаот„покло-
нение“),порадикоетовпреводанаразказанаредс„поклонник“сепоявява
идумата„странник“,тъйкатовнеясепроектиратсъщностнизаперсонажа
характеристики:тойепътник,нонеговиятпътепо-скороимагинеренив
мъчителнитестранстваниянадухатойнееединственосвидетел,ноисам
изживявамистичнипревъплъщения,задапостигненакраяпокойвъввне-
запносъстаренотосиипривидномъртвотяло.

Чрезвъвежданенаняколкоидентификационниназоваваниянаперсона-
жабългарскиятпреводправиопитдаочертаеопределенперсонажентип,
характерензацялостнототворчествонаМаха.Читателитещезабележати
страннатапунктуация,коятопритованесъответстванесамонанашата,но
и на чешката книжовна норма от времето наМаха.Тя обаче има важна
семантичнафункция,накоятоособеновниманиеобръщаЯнМукаржовски.
Факте,чедорисъвременнитеизданиянаМахаязапазват.

Изборътнаследващитедватекста,скоитоотбелязвамеголемияюби-
лей,очевиднонееслучаен.„Призраците“наМаханесамообитаватнего-
ватапоетичнавселена,носеявяватмногоизмеримсимволензнакнанего-
виясвят.

ЖоржетаЧолакова


